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  تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن    
  

  مقدمة  - أوال  
ــر    - ١ ــذا التقريــ ــس األمــــن يف       مقــــدم هــ ــصادر عــــن جملــ ــي الــ ــالً بالبيــــان الرئاســ عمــ
 أن أواصـل    ، الذي طلب فيه اجمللس إيلّ     )S/PRST/2010/22 (٢٠١٠أكتوبر  /األول تشرين ٢٦

بالبيـان الرئاسـي الـصادر      أيـضا عمـال     و،  )٢٠٠٠( ١٣٢٥تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ القرار       
، بشأن احلوار املفتوح عن مـشاركة       )S/PRST/2011/20 (٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٨يف  

، الـذي طلـب فيـه اجمللـس أن أُدرج يف             بشأهنا املرأة ودورها يف منع نشوب الرتاعات والوساطة      
تنفيـذ هـذا البيـان      املتخـذة ل  احملـددة   إلجـراءات   يتنـاول ا  تقريري السنوي املقبل استعراضا شامال      

تعلق مبشاركة املرأة يف جمـال      ي فيماسيما   حتديات، وال وما تواجهه من    إجنازات  وما حققته من    
  .الوساطة والدبلوماسية الوقائية

 منــذ العــام املاضــي  احملــرزويتــضمن الفــرع الثــاين مــن هــذا التقريــر استعراضــاً للتقــدم      - ٢
ــرار   يف ــذ الق ــا )٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفي ــة     ، مب ــصلة مبجموع ــستكملة ذات ال ــات امل ــك البيان يف ذل

ــة املقدمــــة يف تقريــــري   ــاماملقــــدم املعــــايري األوليــ   عــــن املــــرأة والــــسالم واألمــــن ٢٠١٠ عــ
)S/2010/498، ويقــدم الفــرع الثالــث معلومــات عــن مــسائل حمــددة أُثــريت يف البيــان  . )املرفــق

ــدر يف   ــذي صـ ــي الـ ــشرين األول٢٨الرئاسـ ــوبر / تـ ــها ا٢٠١١أكتـ ــة  ، ومنـ ــات املطلوبـ ملعلومـ
ــة   عــن ــرأة يف الوســاطة والدبلوماســية الوقائي ــع مالحظــات   . مــشاركة امل ويتــضمن الفــرع الراب

  .ختامية وتوصيات
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 كيانـاً مـن كيانـات منظومـة        ٢٧مـن   اسـتنادا إىل إسـهامات مقدمـة         هـذا التقريـر      وأُعد  - ٣
مــات إقليميــة ودون ، ومثــاين منظ)١(األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا بعثــات ميدانيــة ومكاتــب قطريــة  

 تقـاريري األخـرية عـن تعزيـز دور       الـواردة يف    سـتنتاجات   إىل اال  التقريـر    يـستند كما  . )٢(إقليمية
ــاطة  ــسويتها الوسـ ــات وتـ ــات    يف الرتاعـ ــشوب الرتاعـ ــع نـ ــسلمية ومنـ ــائل الـ ــسويتها بالوسـ  وتـ

)A/66/811(، وبناء السالم بعد انتهاء الرتاع املسلح )A/2012/746.(  
  

  عامة عن التقدم احملرزحملة   - ثانيا  
  التنسيق واملساءلة من أجل حتقيق النتائج   - ألف  

ــرار         - ٤ ــل وضــع مؤشــرات الق ــة مث ــادرات هام ــسنتني املاضــيتني مــن مب ــا اختــذ يف ال إن م
ــ وتقــدمي تقــارير)٢٠٠٠( ١٣٢٥ لتنفيــذ خطــة العمــل ذات  املتخــذة طــوات اخل عنــها، وة أولي

، واعتماد إطار األمم املتحدة للنتـائج       للمنظور اجلنساين  النقاط السبع بشأن بناء السالم املراعي     
املتحـدة    األمـم  االستراتيجية بشأن املرأة والسالم واألمن واستعراض القدرات املدنية قد سـاعد          

 وحتديد اجملاالت اليت حتتـاج إىل مزيـد         ، ووضع أهداف مشتركة   ، حتديد املمارسات اجليدة   على
  .االهتمام من
مبـــادرات الـــسياسة العامـــة املقدمـــة مـــن  ) S/2011/598(ام املاضـــي العـــوأبـــرز تقريـــر   - ٥

زيـادة  تـضمن   وقد اختذت، منذ ذلك احلني، مبادرات جديـدة         . منظمات إقليمية ودون إقليمية   
 قيـام  و ،فعالية التنفيذ على املستوى اإلقليمي، مثـل وضـع خطـة عمـل إقليميـة للمحـيط اهلـادئ                  

__________ 
إدارة الدعم امليداين، وإدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون الـسياسية، واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا                   )١(  

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، واللجنـة االقتـصادية               
ألغذيــة والزراعــة، والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة،  لألمــم املتحــدةاومنظمــة واالجتماعيــة لغــريب آســيا، 

ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، ومكتــب شــؤون نــزع الــسالح، ومكتــب املستــشار اخلــاص املعــين مبنــع  
لــة اإلبــادة اجلماعيــة، ومكتــب املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املــسلح، ومكتــب املمث

اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة،   
ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقــوق اإلنـسان، ومفوضـية األمــم املتحـدة لـشؤون الالجــئني، ومكتـب دعـم بنــاء          

ملتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم  ، وبرنــامج األمــم ا)اليونيــسيف(الــسالم، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة،  )اليونــسكو(املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وصـندوق األمـم املتحـدة                      
 ومنظمـة الـصحة       إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن،            للسكان، ووكالة األمـم املتحـدة     

 . والبنك الدويل،العاملية

جنوب شرق آسيا، وجملس أوروبا، وجامعة الدول العربيـة، ومنظمـة الـدول األمريكيـة، ومنظمـة                  رابطة أمم   )٢(  
ــال      ــة حلـــف مشـ ــا، ومنظمـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ ــالمي، ومنظمـ ــاون اإلسـ ــة  التعـ ــسي، ومنظمـ األطلـ

 .للتعاون شانغهاي
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قليميـة بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن، وبـذل جهـود              اسـتراتيجية إ  بوضـع   جامعة الـدول العربيـة      
اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          خطة العمل اإلقليمية اليت وضعتها      تكفل متويل تنفيذ    

ــرارين  هبــدف  ــذ الق ــصادية   ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفي ــة االقت وســتدعم اللجن
للجنـة االقتـصادية ألفريقيـا املـشرعني يف         واالجتماعية لغريب آسيا، مع االحتاد الربملاين الـدويل وا        

 ٢٠١١ أبريـل /اعتمـاد جملـس أوروبـا يف نيـسان        وميثـل   . املنطقة للمضي قدماً يف تنفيذ القـرارين      
ذلك أثنـاء الـرتاع      يف ، مبا األسرياتفاقية بشأن منع ومكافحة العنف املوجه ضد املرأة والعنف          

رامـي إىل منـع هـذا العنـف ومحايـة الـضحايا              يف تعزيـز اإلطـار القـانوين ال        إسهاما مهمـا  املسلح،  
تنفيـذاً  املتخذة  وجيري تعزيز آليات رصد املبادرات اإلقليمية       . ووضع حٍد لإلفالت من العقاب    

تتبـع  وتقدمي التقارير عنها، وذلك هبدف حتسني       هلذه االلتزامات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن       
ؤشــرات االحتــاد األورويب بــشأن املــرأة والــسالم اإلبــالغ األويل عــن مإن . احملــرزالتقــدم مــدى 
  املقـدم مـن     بإصـدار التقريـر الـسنوي األول       ٢٠١١ نـوفمرب /الثاين ، والقيام يف تشرين   )٣(واألمن

الذي يتـضمن تفاصـيل العمـل الـذي اضـطلع           ) الناتو(العام ملنظمة حلف مشال األطلسي       ألمنيا
، وتعــيني ممثــل احللــف اخلــاص  )٢٠٠٠ (١٣٢٥بــه حلــف النــاتو لــدعم تنفيــذ أحكــام القــرار   

 اجلهود املبذولة لتحسني املساءلة عـن هـذه         حديثة على لشؤون املرأة والسالم واألمن هي أمثلة       
االجتمـاع الـوزاري الرابـع عـن دور املـرأة يف تنميـة       مـن قبيـل     جتماعـات   اال  ومتثل أيـضا   النتائج

ــالمي    /األول نون كــــاخــــالل الــــذي ســــيعقد يف جاكرتــــا،   ،دول منظمــــة التعــــاون اإلســ
  .التقدم احملرزمدى ، فرصاً ترمي إىل تقييم ٢٠١٢ ديسمرب

 عــدد البلــدان الــيت أعلنــت عــن أولوياهتــا بــشأن املــرأة  يتزايــدوعلــى املــستوى الــوطين،   - ٦
دولـة مـن     ٣٧كان هناك   ،  ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . والسالم واألمن عرب خطط عمل وطنية     

ــدول األعــضاء  ــا اعتمــدت   )٤(ال ــة خطــط عمــل إم ــسبيلها إىل اعتمــاد  وطني .  هــذه اخلطــط أو ب
زالت القدرة على تنفيـذ تلـك اخلطـط ورصـدها وتقـدير تكاليفهـا ومتويلـها تتبـاين بـشكل             وما
بلـداً آخـر إىل    ١٨، وأشـار   هلـذا الغـرض  يصدر سوى سبعة بلدان ميزانيات خمصصة     ومل. كبري

. قطاعيـــةاليزانيـــات امل مــع   للتنفيـــذ مــن خـــالل املواءمـــة الالزمـــة املــوارد  ه ســـيجرى تـــوفريأنــ 
يف بورونـدي، أدوات جمديـة      هو احلـال    آليات أصحاب املصلحة املتعددين للتمويل، كما        وتعد

__________ 
 ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥مؤشرات النهج الشامل الذي تتبعه املفوضية األوروبيـة لتنفيـذ أحكـام القـرارين           )٣(  

 .عن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٨(

ــا والربتغــال وبلجيكــا وبورونــدي  أإســبانيا وأســتراليا وأســتونيا وأوغنــدا وأيرلنــدا و   )٤(   والبوســنة يــسلندا وإيطالي
الدميقراطيــة وجورجيــا والــدامنرك وروانــدا وســلوفينيا والــسنغال والــسويد        واهلرســك ومجهوريــة الكونغــو  

 بيــساو وفرنــسا والفلــبني وفنلنــدا وكرواتيــا وكنــدا   -وسويــسرا وســرياليون وشــيلي وصــربيا وغينيــا وغينيــا   
ــدا الــ     ــا العظمــى وأيرلن ــا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــال  وكــوت ديفــوار وليربي شمالية والنــرويج والنمــسا ونيب

 .وهولندا والواليات املتحدة األمريكية



S/2012/732
 

4 12-52662 
 

تقــدمي مؤشــرات جملــس األمــن لــب ومنــذ أن ط. يــذ خطــط العمــل الوطنيــةمتويــل تنفتــستهدف 
خطـة   ٢٦خطط إىل    ٦، ازداد عدد خطط العمل الوطنية من        )٢٠٠٩ (١٨٨٩ همبوجب قرار 

، أصــبح ثلــث خطــط  ٢٠١٣  و٢٠١٢ ويف عــامي). املائــة مــن اخلطــط املعتمــدة  يف ٧٠ أي(
وضـع آليـات   أمـام   إما لالستعراض أو التجديد، األمر الذي يتيح الفرصـة         االعمل الوطنية جاهز  

  .خلططاتنفيذ الفعالية يف تسد الثغرات بطريقة مناسبة تكفل 
ــة     - ٧ ــع أن خطــط العمــل الوطني ــد وم ــل أدوات جمديــ ق ــيح اة متث ــذ  تت ــدماً يف تنفي ملــضي ق
ــاملرأة والــسالم واألمــن، فــ املتعلقــة لتزامــات الا ــة مــن املهــم إن ب أيــضاً ضــمان دمــج هــذه  للغاي

مجيع عمليات السياسة العامـة والتخطـيط ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك علـى                 صلب  االلتزامات يف   
ت يف جمـال بنـاء الـسالم     الـشبكة العامليـة للعـامال     تعمل  فعلى سبيل املثال،    . الصعيد دون الوطين  

تعزيز قدرة موظفي احلكومات احمللية يف بوروندي وسرياليون والفلبني ونيبال على وضـع             على  
 مـن العمليـة املختلطـة       ودعم كل ،  )٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيذ القرار   تستهدف  استراتيجيات حملية   

 يف  “١٣٢٥ رارالقـ  جلـان ”لالحتاد األفريقي وعملية األمم املتحـدة املختلطـة يف دارفـور إنـشاء              
ومن شأن تنفيـذ خطـط العمـل املتعلقـة مبنـع العنـف اجلنـسي                . مجيع واليات دارفور، بالسودان   

ــساينأو /و ــذا متكــامال و  اجلن ــز /تنفي ــا تعزي ــة   أو متوازي ــع خطــط العمــل الوطني ــآزر م ويف .  الت
 بلداً، منها بلدان عديدة يف حـاالت مـا بعـد     ١٤٠ على ما يزيد    كان هناك ،  ٢٠١٢ يوليه/متوز

أو أدرجـت  النـساء والفتيـات   انتهاء الرتاع، إما وضـعت اسـتراتيجية وطنيـة بـشأن العنـف ضـد        
  .)٥(لتصدي هلذا العنف بوضع خطط وطنية تشمل مسائل أوسع نطاقاًترمي إىل اتدابري 

 ،تفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  ال العمليــة االستعراضــية ومتثــل  - ٨
نقطـيت بـدء مفيـدتني    جملـس حقـوق اإلنـسان     اليت يقوم هبا    دوري الشامل   وعملية االستعراض ال  

ومـن  .  بـصددها  واخلـروج بتوصـيات    املـرأة والـسالم واألمـن     إزءا مسألة   إبراز الشواغل   تتيحان  
اعتمـاد اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة للتوصـية العامـة املتعلقـة بـاملرأة يف                 شأن  

 يف  ، اإلسـهام بـشكل جـوهري       اليت جيري إعـدادها حاليـاً      ،انتهاء الرتاع حاالت الرتاع وما بعد     
  .الوطين حتسني املساءلة على املستوى

فعلـي  التغـيري  يف ضـوء ال  ترمجة املعايري إىل ممارسات  مدى ويتعني يف هناية املطاف تقييم      - ٩
ــاة يف  ــات واألوالد والرجــال  حي ــساء والفتي ــرة االنتقــال مــن   الن ــشطة فت ــع أن ــرتاع إىل يف مجي ال

التقــدم احملــرز املمارســات اجليــدة    عــن وتــربز املعلومــات املــستكملة الــواردة أدنــاه     . الــسالم
  .واملبادرات اجلديدة، وكذلك الثغرات والتحديات واجلوانب اليت حتتاج إىل اهتمام

__________ 
  .http://sgdatabase.unwomen.org/home.action: العام عن العنف ضد املرأة انظر قاعدة بيانات األمني  )٥(  
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  الوقاية  - باء  
 ثقافـة ردة  النتقـال مـن  إىل ابـشدة  عن تطلعـه  ويف العقد الفائت، أعرب اجملتمع الدويل        - ١٠
بعثـات مـن     ٨لة محايـة املـدنيني يف واليـات         أجيسده إدراج مس   ماوهو  عل إىل ثقافة الوقاية،     فال

ــة ١٦أصــل  ويف أعقــاب عمليــات االغتــصاب اجلمــاعي الــيت   . حفــظ للــسالممــن بعثــات  بعث
، وضـعت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف                ٢٠١٠ ارتكبت يف واليكايل عـام    

 يف مرحلــة مبكــرة مــن أجــل حتــسني  التــصديالكونغــو الدميقراطيــة أدوات لإلنــذار ومجهوريــة 
القـدرة  عنـها وتـوفري     واإلبـالغ   لتهديـدات أو حـوادث العنـف        ارصد  الرامية إىل   عمليات البعثة   

وباملثل، شرعت بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب الـسودان،               . بسرعةالتصدي هلا   على  
، يف اسـتخدام مؤشـرات   ٢٠١٢  و٢٠١١ ي يف والية جونقلي عـامي  إثر اندالع العنف الطائف   

  .محاية املدنينيالرامية إىل النساء والفتيات يف إطار استراتيجيتها عن 
، تلقى جملس األمن معلومات مستكملة عـن الـشواغل   السابقومنذ أن قدمت تقريري     - ١١

ــرتاع املــسلح عــرب تقــارير      ــات يف ال ــساء والفتي ــة الن ــصلة حبال ــدان حمــددة،  عــن مواضــيعية املت بل
العـام    األمـني  ة، مبـن فـيهم وكيلـ      املسؤولني كبار   قدمها إعالمية   إحاطات و ،ومناقشات مفتوحة 

ــدير ــةوامل ــرأة   ة التنفيذي ــم املتحــدة للم ــة األم ــا  ، هليئ ــصيغة آري ــس  ، واجتماعــات ب ــات اجملل  وبعث
تــدفق  هنــاك تبــاين يف زال ه مــا أنــتظهــرومــع أن البيانــات قــد حتــسنت كــثرياً، فإهنــا  . امليدانيــة

  .املرأة والسالم واألمناملتعلقة بلشواغل ل واستجابة اجمللس ،املعلومات إىل جملس األمن
  

  ١اإلطار     

املتحـدة حلفـظ الـسالم وبعثاهتـا الـسياسية اخلاصـة             مـدى قيـام بعثـات األمـم       : املؤشر
ــات       ــساء والفتي ــة بالن ــسان املتعلق ــوق اإلن ــهاكات حق ــات عــن انت ــإدراج معلوم  يف ب

مقــدما مــن بعثــات دوريــا تقريــرا  ٥٨ مــن بــني - األمــن تقاريرهــا الدوريــة إىل جملــس
بنــسبة (تقريــرا منــها  ٤٦ تــضمن ٢٠١١ حفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية أثنــاء عــام  

ــة يف ٧٩ ــسالم واألمــن   ) املائ ــرأة وال ــسبة   (مــسائل امل ــة  يف ٩٠وهــو اخنفــاض مــن ن املائ
يــل قــد أســهم يف زيــادة التوصــيات املتعلقــة  غــري أن حتــسني جــودة التحل). ٢٠١٠ عــام

  .٢٠١٠ املائة من التقارير باملقارنة مع نسبة عام يف ٦٩باملرأة والسالم واألمن يف 
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  ٢اإلطار     

ــالقرار   عــدد ونــوع اإلجــراءات الــيت يتخــذها جملــس  : املؤشــر األمــن فيمــا يتــصل ب
اختــذها اجمللــس ، تــضمن معظــم اإلجــراءات الــيت ٢٠١١  يف عــام- )٢٠٠٠( ١٣٢٥

منـها  (طلب تقدمي معلومات حمددة يف تقارير مواضيعية عـن بلـدان حمـددة              يف هذا اجملال    
ــاييت   ــسودان وه ــستان وال ــضمن     ) أفغان ــث تت ــدها حبي ــات أو جتدي ــات للبعث ــشاء والي وإن

وقـد فـرض اجمللـس      . )أ( إىل حقوق املرأة أو تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين         رينصوصا تش 
ــى كيا  ــسؤولية عــن اســتهداف      جــزاءات عل ــيهم امل ــسبت إل ــصومال ُن ــراد يف ال ــات وأف ن

املدنيني، مبـن فـيهم األطفـال والنـساء يف حـاالت الـرتاع املـسلح، وعـن القتـل والتـشويه                      
ــف،      ــشفيات واخلطـ ــدارس واملستـ ــد املـ ــات ضـ ــساين، واهلجمـ ــسي واجلنـ والعنـــف اجلنـ

 أشـارت نـسبة     ٢٠١١ ومن بني القرارات اليت اعتمدها اجمللـس عـام        . والتشريد القسري 
ــها   يف ٣٨ ــة من ــرارا مــن أصــل   ٢٥ أي(املائ ــرارا٦٦ق ــرار )  ق ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥إىل الق

  .٢٠١٠ املائة عام يف ٣٧حتديدا، يف مقابل نسبة 

املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيـا         مكتب األمم :  بعثة هي  ١٧ واليات   مددت  )أ(  
رونـدي، وبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء              يف بو  املتحدةومكتب األمم   الوسطى،  

الغربية، وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، وبعثة منظمة األمم املتحـدة لتحقيـق               
االســـتقرار يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وبعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املـــساعدة إىل   

ــم   ــة األم ــستان، وبعث ــدمي  أفغان ــة املختلطــة لالحتــاد    املتحــدة لتق ــراق، والعملي ــساعدة إىل الع  امل
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وقوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك، وقـوة األمـم                    

 األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان، ومكتـب األمـم املتحـدة         وقوةاملتحدة حلفظ السالم يف قربص،      
او، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف  بيــس-املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا 

 ليـشيت،   -سرياليون، وبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا، وبعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور                   
. وعمليــة األمــم املتحــدة يف كـــوت ديفــوار، ومكتــب األمـــم املتحــدة الــسياسي للـــصومال       

مم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي، وبعثة األمـم        والية قوة األ  : والبعثات اجلديدة اليت أنشئت هي    
  .املتحدة يف مجهورية جنوب السودان، وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
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   ٣اإلطار     

األمن مبعاجلة مسائل حمددة تؤثر يف النساء والفتيات،  مدى قيام بعثات جملس: املؤشر
بعثـة  ،  ٢٠١١ األمـن، عـام    د جملـس  أوفـ  - صالحيتها ويف تقارير البعثـات    ضمن  وذلك  

أديس أبابا ملناقشة التعاون بني االحتاد األفريقـي واألمـم      : ميدانية واحدة زار بعض أفرادها    
 حيـث نظـرت البعثـة يف احلالـة يف الـصومال،        املتحدة؛ واخلرطـوم وأبيـي وجوبـا؛ ونـريويب        

ة مـسائل   وتضمنت اختصاصات البعثـ   . إىل مقديشو بسبب عدم متكن أعضائها من السفر       
وقـدمت البعثـة إحاطـة      . تتعلق مبـشاركة املـرأة يف عملـييت الـسالم يف الـصومال والـسودان              

.  حمددة عن النـساء والفتيـات      مسائلمل تناقش فيها    ) S/PV.6546 انظر(إعالمية إىل اجمللس    
  . بعد، مل يكن تقرير البعثة قد صدر٢٠١٢يوليه /وحىت متوز

    
.  املتصل بـالرتاع والتـصدي لـه مـسألةً ذات أولويـة ملحـة              زال منع العنف اجلنسي    وما  - ١٢

ــه االهتمــام إىل      ــالعنف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع توجي وقــد واصــلت ممــثليت اخلاصــة املعنيــة ب
برحـت اهليئـات األعـضاء يف        ومـا .  تلـك احلـاالت    خـاص ورصـد   بوجه  قلق  ال تثرياحلاالت اليت   

بـادرات  على القيام مب  حاالت الرتاع تعمل معاً     مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف        
وتـرد  . حـوادث العنـف اجلنـسي املتـصل بالرتاعـات والتـصدي هلـا             تستهدف التحفيز على منـع      

ــسي     ــاط العنــف اجلن ــستكملة عــن أمن ــصدي  معلومــات م ــات ت ــم وعملي ــة األم املتحــدة  منظوم
 إىل املقــدملرتاعــات  يف تقريــري عــن العنــف اجلنــسي املــرتبط با ا الفاعلــة األخــرى هلــالعناصــرو

  ).S/2012/33 (٢٠١٢يناير /اجمللس يف كانون الثاين
  

   ٤ اإلطار     

 - أمناط حدوث العنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع                 : املؤشر
قائمــة ) S/2012/33(يتــضمن مرفــق تقريــري عــن العنــف اجلنــسي املــرتبط بالرتاعــات        

اب مــا يكفــي لالشــتباه يف ارتكاهبــا أمناطــاً مــن   بــأطراف الــرتاع الــيت يوجــد مــن األســب  
مــسؤوليتها عــن هــذه األعمــال وغريهــا مــن أشــكال العنــف اجلنــسي يف    االغتــصاب أو

 ، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      ،حاالت الـرتاع املـسلح يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى           
اع كما يتضمن التقريـر معلومـات عـن أطـراف الـرت           .  وجنوب السودان  ،وكوت ديفوار 

عمــال االغتــصاب  يكفــي لالشــتباه يف ارتكاهبــا أ  املــسلح الــيت يوجــد مــن األســباب مــا  
ــسودان         أو ــذه األعمــال يف ال ــسؤوليتها عــن ه ــسي أو م ــف اجلن ــن أشــكال العن غــريه م
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والصومال وكولومبيا وليبيا وميامنار، ومعلومات عـن العنـف اجلنـسي املـرتبط             ) دارفور(
لرتاع وغريهـا مـن احلـاالت املـثرية للقلـق يف أنغـوال              بالرتاعات يف حاالت ما بعد انتهاء ا      
. النكـا وسـرياليون وليربيـا ونيبـال     ليـشيت وسـري   - والبوسنة واهلرسك وتشاد و تيمور  

ــد  ــال   وق ــوع أعم ــبني وق ــسياسي     ت ــصراع ال ــات وال ــسي يف ســياق االنتخاب ــف اجلن العن
  .واالضطراب املدين يف اجلمهورية العربية السورية وغينيا وكينيا ومصر

    
ــا  - ١٣ ــرتبطني هبــم مــن       وم ــراد امل ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم ــع م ارتكــاب أعمــال  زال من

ــة يــشكل واالنتــهاك اجلنــسي اجلنــسي االســتغالل  ألمــم املتحــدة والــدول  مــن أولويــات اأولوي
وتـشري  . ويعين وجود حالة واحـدة موثقـة وجـود حـاالت عديـدة            ). A/66/699انظر  (األعضاء  

ــام  ــا     إىل٢٠١١بيانـــات عـ ــة عـــن تلـــك الـــيت أفيـــد هبـ ــاءات باملقارنـ ــاضٍ يف عـــدد االدعـ  اخنفـ
 أيضاً شـواغل إزاء احتمـال       أُثريت، وإىل ارتفاعٍ يف معدل املتابعة؛ ومع ذلك، فقد          ٢٠١٠ عام

 تواصـل ارتكـاب أعمـال       ويثار القلق بوجـه خـاص إزاء      . القصور يف اإلبالغ عن تلك األعمال     
االدعـاءات  إزاء  ، و  منها املستفيدينوجود  األطفال و على  االعتداء اجلنسي   االستغالل اجلنسي و  

 وإنفـاذ سياسـة عـدم التـسامح         ،تعزيـز آليـات الوقايـة     علـى   ويتعني مواصلة العمـل     . باالغتصاب
لـضمان إجـراء متابعـة      يـضمن    مبـا  وتأكيد املساءلة من أجل بناء الثقة يف آليات اإلبالغ           ،مطلقاً

كــد أمهيــة التحقيــق يف مجيــع أعمــال االســتغالل  وأؤ. التحقيقــاتيف وضــوح لامتــسقة وكفالــة 
دون إبطـاء، وفقـاً لألصـول القانونيـة ومـذكرات           مرتكبيهـا   اجلنسي واالعتداء اجلنسي ومعاقبـة      

واألمانـة العامـة ملزمـة    . التفاهم ذات الـصلة الـيت أُبرمـت بـني األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء          
  .بدعم الدول األعضاء يف هذا الصدد

    
  ٥ اإلطار    

الستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي املبلغ عنها اليت      االنسبة املئوية حلاالت     :املؤشر
أو العاملني يف اجملال /ُزِعـم ارتكاهبا من قبل أفراد حفظ السالم النظاميني واملدنيني و      

 -  العـدد اإلمجـايل للقـضايا احملالـة        مـن بـني   اختذت إجراءات بصددها    اليت  واإلنساين  
اجلنـــسي االســـتغالل عـــن زاعم املـــ مـــن ١٠٢جمموعـــه أُبلـــغ عـــن مـــا ، ٢٠١١عـــام  يف

، أُِجنــزت التحقيقـات يف      ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١وحـىت    .واالنتهاك اجلنـسي  
ضد أفراد حفظ السالم وموظفي البعثات السياسية اخلاصـة         االدعاءات   يف املائة من     ٢٦

وفيمــا  ).فــراد الــشرطة مــن أ٦ مــدنيا و ٢٧  عــسكريا و٤١(ادعــاء  ٧٤البــالغ عــددها 
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 ردا يـشري إىل     ١٣، ورد    إحالـة  ٢٥ البـالغ عـددها      يتعلق باإلحاالت إىل الدول األعـضاء     
 يف ٣٩مقابــل  يف املائــة، ٥٢إىل معــدل االســتجابة ارتفــع (فيهــا تحقيــق الاعتــزام إجــراء 

إىل الـــدول إحالـــة  ٣٥البـــالغ عـــددها يتعلـــق باإلحـــاالت  وفيمـــا ).٢٠١٠املائـــة عـــام 
 ٢٠١١عـام   بصددها، والـيت وردت     املزاعم  ثبوت  ختاذ إجراءات تأديبية بعد     األعضاء ال 

جــراءات اإليــشري إىل أن )  يف املائــة٦٣معــدل االســتجابة  ( ردا ٢٢، ورد قبلــهأو مــا 
 البــالغ عــددها االدعــاءات املتبقيــة املــذكورة أعــاله أمــا .ســتتخذأو قــد اختــذت تأديبيــة ال

 فكـان   ،)أ(لسالم والبعثات الـسياسية اخلاصـة     ، ضد كيانات أخرى غري حفظ ا      ادعاء ٢٨
أسـاس  إىل عـدم وجـود    نظـرا   منـها    يف املائـة     ٣٦ يف املائة منها قيد التحقيق، وأغلـق         ٣٩

زالـت   أو مـا ثبت صـحتها    يف املائة منها     ٢٥وهناك نسبة   هلا أو عدم وجود أدلة كافية،       
  .قيد االستعراض

  .تحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمهاإدارات ومكاتب األمانة العامة لألمم امل  )أ(  

    
 واألمـن  والـسالم  املـرأة  بـشأن  ٢٠١١ عـام  صـدر  رئاسـي  بيـان  يف األمن جملس شددو  - ١٤

)S/PRST/2011/20(، يف والفتيــات لنــساءاملتعلقــة با اإلنــسان حقــوق ومحايــة تعزيــز أمهيــة علــى 
حبـسن التوقيـت يف      مـام االهتمواصـلة    إىل حاجـة  وهنـاك  ).٢٠٠٠( ١٣٢٥ القرار تنفيذ سياق
 يف املـرأة  ضـد  ترتكـب  الـيت  اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  مـن  األوسـع  النطاقعن   التقارير تقدمي

 ضــد واهلجمــات التهديــدات ذلــك يف مبــا الــرتاع، انتــهاء بعــد مــا وحــاالت املــسلحة الرتاعــات
  .، وإجراء التحقيقات بشأهنا وإحالتها والتصدي هلااإلنسان حقوق عن نياملدافع

  
  ٦ اإلطار    

مدى قيام هيئات حقوق اإلنسان بـاإلبالغ عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان               : املؤشر
 كــانون ١مــن  خــالل الفتــرة - لنــساء والفتيــات، وإحالتــها والتحقيــق فيهــااملتعلقــة با

، قـام املكلفـون بواليـات اإلجـراءات         ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١يناير إىل   /الثاين
عــن طريــق إرســال باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة وق اإلنــسان جمللــس حقــالتــابعون اخلاصـة  
مــن حــاالت ُزعــم فيهــا  حالــة ١٧نــداء عاجــل يف تتــضمن ادعــاءات، أو توجيــه رســالة 

 اليت جرى استعراضـها   البلدان أو األقاليم    بانتهاكات حلقوق املرأة يف تسعة من       ارتكاب  
التهديـدات والترهيـب   جيـه  توويتعلق معظـم احلـاالت ب   .)أ( بلدا وإقليما٣٢البالغ عددها  

واالعتقــال التعــسفي والقتــل والعنــف اجلنــسي وغــري ذلــك مــن اهلجمــات العنيفــة ضــد     
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ن ون نقـابي  ون وناشـط  ون وصحفي وومن بني الضحايا حمام   .  عن حقوق اإلنسان   نياملدافع
ــن  و ــدد مـ ــادة عـ ــدون اقـ ــليني ومـ ــسكان األصـ ــطولـ ــرأة  ون وناشـ ــوق املـ ــال حقـ ن يف جمـ

  .نون سياسيوومعارض

الـسالم خـالل     البلدان أو األقاليم اليت عملت فيها بعثة سياسية أو بعثة لبناء الـسالم أو حلفـظ                 )أ(  
 ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١، أو اليت ُعـرضت على جملس األمن يف الفتـرة مـن             ٢٠١١عام  
، أو البلـدان أو األقـاليم الـيت كانـت مؤهلـة لالسـتفادة       ٢٠١١ديـسمرب  /كانون األول ٣١إىل  

  .٢٠١١يق بناء السالم عام من صناد

    
  ٧اإلطار     

عــدد النـساء املــشاركات يف إدارة اهليئـات الوطنيــة املعنيـة حبقــوق اإلنــسان    : املؤشـر 
هنــاك ، كــان ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١ يف - والنــسبة املئويــة حلــصتهن فيهــا

 ٣٢الغ عـددها    البـ جـرى استعراضـها     من بني البلدان أو األقاليم الـيت        بلدا أو إقليما     ١١
 ومتثـل النـساء   ،)ب( مؤسـسات وطنيـة معتمـدة حلقـوق اإلنـسان       ا يوجد هب  )أ(بلدا أو إقليما  

وخصـــصت تـــسع .  يف املائـــة مـــن عـــضوية جمـــالس إدارة تلـــك املؤســـسات  ٢٥نـــسبة 
وضـــع املـــرأة يف تقاريرهـــا عـــن أقـــساما أو فـــصوال حمـــددة ) يف املائـــة ٨٢(مؤســـسات 

ارات أو جمموعـات العمـل أو جهـات االتـصال يف            وتناولـت الوحـدات أو اإلد     . السنوية
ــبع مؤســسات   ــة ٦٤(س ــدا  ) يف املائ ــرأة حتدي ــوق امل ــاك مؤســستان  . حق ــن وهن ــك م تل

إدارات تتعامل مـع الفئـات     لديهما  )  يف املائة  ١٨(مؤسسة   ١١البالغ عددها   املؤسسات  
  .املهمشة واليت تعاين من التمييز، وتركز أيضا على النساء والفتيات

  .)أ(، احلاشية ٦انظر اإلطار   )أ(  

جــرى النظــر فقــط يف املؤســسات املعتمــدة مــن الفئــة ألــف أوبــاء لــدى جلنــة التنــسيق الدوليــة    )ب(  
وللحـصول علـى معلومـات حـول        . تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان    املعنية ب  الوطنية   للمؤسسات

  .http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx :إجراءات االعتماد، انظر

    
 الناشـئة  التهديـدات  علـى  متزايـد  بـشكل  الدويل واجملتمع املتحدة األممكل من    ركزيو  - ١٥

 غـري  واالجتـار  ،الوطنيـة  عرب املنظمة اجلرمية مثل القانون، وسيادة ألمنوا السالماليت يتعرض هلا    
 اديةاالقتـــص العدالـــةاملـــسائل املتعلقـــة ب ذلـــك يف مبـــا للـــرتاع، اجلذريـــة واألســـباب املـــشروع،
 النـساء املـسائل يف    هـذه  وتـؤثر  .الطبيعية املوارد وإدارة ،)٤ الفقرة ،S/2011/634( واالجتماعية
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 بالتـايل  وتتطلـب  اجلنـسني،  بـني  املـساواة  وعدماجلنساين   التمييز بسببمتباينة   بصورة والرجال
ناصـر  الع خمتلـف  بـذلت  املاضـي،  العـام  وخـالل  .اجلنـساين  ملنظـور واستجابات تراعي ا   تحتليال
 مـن  الـوارد  البحـث  أبـرز  املثـال،  سـبيل  علـى ف .بقـدر أكـرب    الـروابط  تلـك إلبراز   جهودا الفاعلة

 أمنـــاطوجـــود  ،)٦(املـــشروع غـــري التعـــدين ممارســـات بـــشأن الدميقراطيـــة الكونغـــو مجهوريـــة
  .مقاطعات سبع يف واالجتار اجلنسي واالعتداء اجلنسي االسترقاق

 وتـصاعد  املـسلحة  الرتاعـات  خمـاطر  تقيـيم  يف الفاعلـة  العناصـر  مـن  مزيد اآلن ويشارك  - ١٦
 األحـداث يف حتديد معامل     اجلديدة التكنولوجيات استخدام ويزداد العامل، أحناء مجيع يف العنف

 اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  بـني  التعـاون  توثيق شأن ومن .واألزمات
 غــرب لــدول االقتــصادية واجلماعــة ،األفريقــي الحتــادا مثــل املبكــر، لإلنــذار نظــملــديها  الــيت

 البيانـات،  نوعيـة  حتـسني  يفاإلسـهام    الكـربى،  الـبحريات  مبنطقـة  املعـين  الـدويل  واملؤمتر ،أفريقيا
إمكانيـة   يف الكـبرية  التحـسينات بيـد أن     .الرتاع حاالت يف اجلنسي العنف خيص ما ذلك يف مبا

 عـن  تـسفر  مل والفتيـات،  النـساء  ضـد  التهديـدات  صخي ما ذلك يف مبا املعلومات، إىل الوصول
 العنيفــة الرتاعــات ملنــع ســريعة إجــراءات اختــاذ زال ومــا .اآلن حــىت متــسقة مبكــرة إجــراءات
 .الدويل جملتمعأمام ا كبريا حتديا يشكل

 األجــل طويلــة االســتثمارات يف الــصراعات نــشوب منــعمــسألة فعاليــة  تأُدرجــ وقــد  - ١٧
 وتـشمل  .الـسالم  بنـاء  يف املـرأة  جهـود  دعـم يف عمليـة     و والفتيـات  لنساءل تمكنياملوجهة حنو ال  

 علـى  األمـن  قطـاع  يف الفاعلـة والعناصـر    الـسالم  حفـظ  قـوات  قـدرات  بنـاء  العاجلة األولويات
 وتعزيـز  اجلنـسي؛  العنـف  سيما وال ،اجلنسانية األمنية التهديدات ملواجهة وقائية إجراءات اختاذ
 واإلقليميــة الدوليــة املنظمــات قــادةوقيــام  الرتاعــات؛ نــشوب منــع يف اإلقليميــة املنظمــات دور

 إدراج واسـتمرار  النـسائية؛  اجملموعـات  مع املنتظم التشاورب والسالم الوساطة قادة من وغريهم
 األمـن  جملـس  ينـشئها  الـيت  الواليـات  يف الرتاعـات  منـع  يف املـرأة  مـشاركة عـن    حمددة إرشادات

 .جيددها وأ
  

  املشاركة  - جيم  
 مـشاركة  دون حتـول  الـيت  العقبات استمرار إزاء قلقه عن ،٢٠١١ عام،  اجمللس أعرب  - ١٨
 ميكـن  أنـه  مـن  الـرغم  وعلـى  ).S/PRST/2011/20 انظـر ( الـسالم  وبناء الوساطة جهود يف املرأة
   .بطيئا التقدم زال فما ومتثيلها، املرأة مشاركة يف التحسن نواحي عن جيدة أمثلة حتديد

__________ 
  )٦(  MONUSCO, “Etude sur l’impact de l’exploitation artisanale des ressources naturelles sur le 

développement, l’autonomisation et l’avancement de la femme et de la fille en République 

Démocratique du Congo” (Kinshasa, 2011).  
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  ٨ اإلطار    

مستوى متثيل املرأة بني الوسطاء واملفاوضني واخلرباء التقنيني يف مفاوضات          : املؤشر
جولـة   ١٢دعـم الوسـاطة يف   أفرقـة  لت املـرأة يف  ، مــثَّ ٢٠١١يف عـام    - السالم الرمسية 

الـيت يبلـغ عـددها    مفاوضات الـسالم الـيت تـشترك األمـم املتحـدة يف قيادهتـا       جوالت  من  
  ).يف املائة ٨٦( جولة ١٤

شـاركت امـرأة يف     ،   عمليـة  ١٤املـذكورة البـالغ عـددها       ومن بني عمليات الـسالم        
يف مخــس وجــرى نــشر خــرباء يف الــشؤون اجلنــسانية  . مــن وفــود التفــاوضأربعــة فقــط 

 ). يف املائـة   ٤٥ ()أ( جولـة  ١١البـالغ عـددها     من مفاوضات السالم ذات الـصلة       جوالت  
مـن  سـبع   سائية على أساس منـتظم يف       وأجريت مشاورات مع منظمات اجملتمع املدين الن      

  ). يف املائة٦٤(املذكورة املفاوضات جوالت 

، على املستوى الوزاري يف مقر األمـم املتحـدة بـشأن ثـالث مـن                ٢٠١١جرى التفاوض عام      )أ(  
منـها اثنتـان بـشأن نـزاعني علـى ترسـيم        جولـة،  ١٤البالغ عـددها  مفاوضات السالم جوالت  

  .تضمن صراحة أبعاد املرأة والسالم واألمنتلد، ومل احلدود وواحدة بشأن اسم ب

    
 املرفـق  ،A/66/811( الفعالـة  الوسـاطة  بـشأن  مـؤخرا  الـصادرة  التوجيهات شددت وقد  - ١٩

 وقــد .ومتــسقة واضــحة تكــون أن جيــب للوســاطة اجلنــسانية األبعــادصــياغة  أن علــى )األول
 لمـرأة اليت تتيح ل   فرصال منساين إىل احلد    املنظور اجلن  أحكامها تراعي ال اليت االتفاقاتتؤدي  

 وتـشري  .واالجتمـاعي  واالقتـصادي  الـسياسي  التمكنيوكذلك   األساسي، األمناحلصول على   
   .اجملال هذا يف ضئيل تقدم إحراز إىل املتاحة البيانات

  
  ٩ اإلطار    

  

حتـسني   ترمـي إىل   حمددة   اأحكامتتضمن  النسبة املئوية التفاقات السالم اليت      : املؤشر
 تشمل  )أ(، تسع اتفاقات سالم   ٢٠١١عام  ،   ُوقِّـعت -  ومكانتهن أمن النساء والفتيات  

علـى أحكـام بـشأن املـرأة والـسالم          )  يف املائـة   ٢٢(مثاين دول، حتتوي اثنتـان منـها فقـط          
وكانـت األمـم املتحـدة هـي الوسـيط          . ٢٠١٠عـام   احملققـة   وهي ذات النسبة     -واألمن  

 مــن اتفاقــات الــسالم التــسع الــيت جــرى التوســط بــشأهنا        أربــعيف الرئيــسي املــشترك  
وتوجد يف اثنـتني مـن هـذه االتفاقـات األربـع            ). السودان والصومال ومدغشقر واليمن   (



S/2012/732  
 

12-52662 13 
 

. أحكام خاصة باملرأة والسالم واألمن، تركـز علـى مـشاركة املـرأة يف تنفيـذ االتفاقـات                 
ثيل املـرأة يف اهليئـات      لبت على وجه التحديد حصة لتم     ويف خارطة الطريق للصومال، طُ    

 للـسالم   ٢٠١١ديـسمرب   /ودعا اتفاق كـانون األول    . االنتقالية ويف تنفيذ خارطة الطريق    
يف اليمن إىل متثيل املرأة يف اهليئات االنتقالية واعتماد الوسائل القانونية وغريها من أجـل               

يف لوسـاطة   ابـدعم   األمـم املتحـدة     وقامـت   . ملرأةاملتعلقة بـا  محاية وتعزيز حقوق اإلنسان     
  .كل من االتفاقني

قف إطـالق النـار أو اتفـاق الـسالم بأنـه العقـد املوقـع                اتفاق و ُتـعرِّف إدارة الشؤون السياسية       )أ(  
بني طرفني على األقل من أطراف الرتاع، يعتزمـان إهنـاء نـزاع عنيـف أو حتويلـه بـشكل كـبري            

  .حىت ميكن معاجلته بصورة بناءة

    
 زيــادة  إىل تــؤدي اســتراتيجيات واعتمــاد لتــصميم فرصــا االنتقاليــة الفتــرات وتتــيح  - ٢٠

 يف ٣٠ نـسبة  هبـا  الـيت  البلـدان  ثلـث  حنـو وينـدرج    .الـسياسية  احليـاة  يف املـرأة  مـشاركة  مستوى
 فيهـا  أنـشأ  الـيت  البلـدان  ويف .االنتقاليـة  التجربـة  ذات الدولضمن   الربملانيات من أكثر أو املائة
نـسبة   النـساء  شـكلت  باالنتخابـات،  متعلقـة  واليـة  ١٩٨٩ عـام  ذمنـ  وقـت  أي يف األمن جملس
  .العاملي املتوسط من أعلى نسبة وهي ،٢٠١٢ يونيه/حزيران يف الربملانيني من املائة يف ٢٣,٥

 التقــدم معــدلفــإن  العــاملي، الــصعيد علــىقــد زاد  الربملــان يف املــرأة متثيــلويف حـني أن    - ٢١
 إىل ٢٠١١ عـام  الرتاعـات  انتـهاء  بعد جرت اليت التسع خاباتاالنت نتائج وتشري .بطيئازال   ما
 الوســائل أكثــر وهــي اجلنــسانية، االنتخابيــة احلــصص ذلــك يف مبــا املؤقتــة، اخلاصــة التــدابري أن

 يف النـساء  عـدد  زيـادة مـن وسـائل      فعالـة  وسـيلة  زالـت  مـا  النسيب، التمثيل أنظمة يف استخداما
 يف ١٣ إىل ٤ مـن  النـساء  هبـا  فـازت  الـيت  الربملانيـة  اعداملق نسبة وتراوحت .القرار صنع هيئات
 انتخـايب  ونظـام  ،اجلنسانية االنتخابية للحصص تشريع هبا يوجد ال اليت الثمانية البلدان يف املائة

 علـى  املـرأة  حـصلت  ذلـك،  من النقيض وعلى .األغلبية/التعددية إىل يستند تنافس على ينطوي
 عــدة واعتمــدت .احلــصص نظــام تطبيــق مت حيــث أوغنــدا، يف املقاعــد مــن املائــة يف ٣٥نــسبة 
 يف ٣٠ تبلـغ  جنـسانية  انتخابيـة  حـصة  هاييت واعتمدت .٢٠١١ عام مؤقتة خاصة تدابري بلدان
 مقاعــد مــن املائــةعلــى أربعــة يف  تزيــد نــسبة إىل املــرأة إعــادة يف فــشلت انتخابــات بعــد املائــة
 مـن  اجلنسانية االنتخابية احلصة لرفع نتخاباتاال قانون تعديل مت ليشيت، - تيمور ويف .الربملان
 مـن  املرشـحني  أمسـاء  األحـزاب  تـضع  أن تـشترط  حـصة  ليبيـا  واعتمـدت  .املائة يف ٣٠ إىل ٢٥

   .النسيب التمثيل على املنافسة يف املقدمة القوائم يف بالتناوب واإلناث الذكور
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  ١٠ اإلطار    

ول الربملانــات وتــويل املناصــب   مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية بــدخ    : املؤشــر
ــة ــارس / آذار٣١ يف - الوزاريـ ــسبة   ٢٠١٢مـ ــساء نـ ــكلت النـ ــن  ٢٠، شـ ــة مـ  يف املائـ

ــسبة        ــن نـ ــا عـ ــا طفيفـ ــل ارتفاعـ ــا ميثـ ــامل، ممـ ــانيني يف العـ ــة يف  ١٩الربملـ ــة احملققـ  يف املائـ
ــه /حزيــران  بلــدا أو إقليمــا جــرى استعراضــها، شــكلت املــرأة يف   ٣٢ويف . ٢٠١١يوني

 يف املائة من الربملانيني، ويف مخس دول حققت املرأة متثيال أعلـى مـن               ١٨املتوسط نسبة   
 ليــشيت وروانــدا ونيبــال، -أوغنــدا وبورونــدي وتيمــور ( يف املائــة يف الربملــان ٣٠نــسبة 

وكلها هبـا حـصص منـصوص عليهـا يف التـشريع وهبـا نظـام انتخـايب يقـوم علـى التمثيـل                        
جـزر القمـر ومجهوريـة      ( يف املائـة أو أقـل        ١٠، بينما حققت يف مثاين دول نسبة        )النسيب

ويف ).  بيساو ولبنان وميامنار وهـاييت     -الكونغو الدميقراطية وجورجيا والصومال وغينيا      
 يف املائـة مـن املناصـب الوزاريـة      ٢٣، شغلت النـساء نـسبة       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١

أو إقليمـا مــن بــني   بلــدا ٢٨تـوافرت بيانــات بـشأن   (يف البلـدان الــيت جـرى استعراضــها   
  ). بلدا أو إقليما٣٢البلدان واألقاليم اليت جرى استعراضها البالغ عددها 

  ).أ(، املالحظة ٦انظر اإلطار   )أ(  

    
 الـيت  اهليكليـة  العوامـل  معاجلـة  فـإن  ،تتـسم باألمهيـة    املؤقتة اخلاصة التدابريويف حني أن      - ٢٢
 التـدابري  وتـشمل  .متجـددا  اهتمامـا  تتطلـب  نتخابـات اال يف واملـشاركة  الترشـح  عـن  املـرأة  ُتـثين

 الناخبــات، وتــسجيل االنتخابــات، إدارة هيئــات مــع التعامــل الغــرض هــذاالــيت حتقــق  الفعالــة
 اإلعـالم  لوسـائل  الـسلوك  قواعـد  مـدونات  ووضـع  اهلويـة،  بطاقـات  علـى  املرأة حصول وتيسري

 والتــدريب التوعيـة تـوفري  و ب،األحـزا  مجيـع  مــن للنـساء  روابـط  وإنـشاء  الـسياسية،  واألحـزاب 
  .واملرشحات الناخبات لنساءاو االنتخابات مسؤويللصاحل 

 وأحـد  .االنتخابـات  يف ملـرأة ا أمـن  حتـسني  إىل الراميـة  التـدابري  أمهيـةً  ذلك عن تقل وال  - ٢٣
 رصــد يف املــدين اجملتمــع مــشاركةعلــى  النــسائية املــدين اجملتمــع مجاعــات تقودهــا الــيت النمــاذج
 خـالل  أنـشئت  اليت العمليات غرفة مجعت وقد .االنتخابات “عمليات غرفة” هو باتاالنتخا

 املـصلحة  وأصـحاب  اإلعـالم  ووسـائل  والـشباب  النـساء  بني السنغال يف ٢٠١٢عام   انتخابات
ــات يف ــسات االنتخابـ ــة واملؤسـ ــة الدينيـ ــل والتقليديـ ــا للعمـ ــى  معـ ــمانعلـ ــالمة  ضـ ــةسـ  عمليـ
ــاال ــة ،اتنتخابـ ــداث ومراقبـ ــال أحـ ــة تاحلمـ ــراع االنتخابيـ ــسيق واالقتـ ــة وتنـ ــرعة و الوقايـ سـ

ــرأة نتيجــة     .االســتجابة ــه امل ــذي تتعــرض ل ــاألثر ال ــد االهتمــام ب  املرتبطــة العنــف أعمــال ويتزاي
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 برايـا  إعـالن  شدد املثال، سبيل وعلى .منه الوقاية يف االستثمار زيادة إىل واحلاجة باالنتخابات
 إىل احلاجـة  علـى  أفريقيـا،  غـرب  يف واالستقرار تاالنتخابا بشأن ٢٠١١ مايو/أيار يف الصادر
 العنـــف ضـــد املرشـــحات، ســـيما وال واملرشـــحني، النـــاخبني مجيـــع محايـــةالعدالـــة يف  ضـــمان

  .اإلنسان حقوق انتهاكات أشكال من ذلك وغري والتخويف
 أو احملليـة  اإلدارة يف املعينـات  أو املنتخبـات  املوظفـات  أعـداد  لزيـادة  جهود بذل ويلزم  - ٢٤
 إذ جيــدة، ممارســات احلــايل احملليــة التنميــة برنــامج يــوفر ليــشيت، - تيمــور ويف .العامــة إلدارةا

 املنـاطق  مـستوى  علـى  اهليئـات  يف املناصـب  مـن  املائـة  يف ٥٠نـسبة    النـساء  تـشغل  أن إىل يدعو
 األفغـان  الـشركاء  يعـاجل  حيـث  أفغانـستان  يف الوسـطى  املنطقـة  مـن  آخـر  مثـال  وهناك .الفرعية
 مــن املقاطعــات يف الــسالم جمــالس يف املــرأة متثيــل يف الفجــوة اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج
ــم خــالل ــبكة دع ــن ش ــضوات م ــالس ع ــستهدف  اجمل ــزت ــشاركتهن تعزي ــات يف م ــاذ عملي  اخت

  .احمللية القرارات

 خطـوات  اختـاذ  على والدولية اإلقليمية املنظمات األمن جملس شجع ،٢٠١١ عام ويف  - ٢٥
 .املتحـدة  األمـم  ذلـك  يف مبـا  املنظمـات،  تلـك الـاليت يقمـن بتمثيـل        النساء عدد ادةزيترمي إىل   

ــا ــذا زال وم ــاج اجملــال ه ــد إىل حيت ــن مزي ــود، م ــستويي يف ســيما وال اجله  الوســطى اإلدارة م
  .والعليا

  
  ١١ اإلطار    

 - ةلألمـم املتحـد   التابعـة   حصة املرأة من املناصب العليا يف البعثات امليدانية          :املؤشر
مـن بعثـات حفـظ الـسالم        سـت   ، ترأست النـساء     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  

ــسالم     ــاء الـ ــات بنـ ــسياسية وبعثـ ــات الـ ــالغ والبعثـ ــددها البـ ــة ٢٨عـ ــدي( بعثـ   يف بورونـ
ــا   - وتيمــور ــا الوســطى وجنــوب الــسودان وقــربص وليربي يف )  ليــشيت ومجهوريــة أفريقي

منـصب نائـب الـرئيس يف مخـس         وشـغلن   ،  ٢٠١١يونيه  /بعثات يف حزيران  مقابل مخس   
ــات  ــسودان       يف(بعث ــسودان وال ــوب ال ــة وجن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدي ومجهوري بورون

. ٢٠١١يونيـه /يف حزيـران  حتقـق   ، وهـو العـدد ذاتـه الـذي          )والعراق والكونغـو  ) دارفور(
ــران   ــشهر حزي ــة ب ــه / ومقارن ــا    ٢٠١١يوني ــن املناصــب العلي ــرأة م   ، اخنفــضت حــصة امل

 يف املائـة يف البعثـات الـسياسية         ١٨نـسبة   يف املائة إىل     ٢٣سبة  نمن  ) ٢- إىل مد  ٥-ف(
 يف املائـة يف بعثـات حفـظ    ٢١نـسبة    يف املائـة إىل      ٢٤نـسبة   وبعثات بنـاء الـسالم، ومـن        

 بلـدا قيـد   ٣٢ والـيت تعمـل يف   )أ(ويف هيئـات الـربامج التـسع الـيت قـدمت تقـارير       . السالم
  . يف املائة٣١يا حصة املرأة يف املناصب العلبلغت االستعراض، 
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وبرنـامج األمـم            )أ(  
املتحــدة اإلمنــائي، واليونــسكو، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومفوضــية األمــم املتحــدة  

  .لشؤون الالجئني، واليونيسيف، واألونروا، وهيئة األمم املتحدة للمرأة

  ).أ(، املالحظة ٦انظر اإلطار   )ب(  

    
ضـمن   النـساء  مـن  املزيـد  نـشر  علـى  باسـتمرار  األعضاء الدول األمن جملس شجع وقد  - ٢٦

 ديـسمرب  ٣١ ويف .الـسالم  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  عمليات يف الشرطة وأفراد العسكريني األفراد
األفـراد   مـن  املائة يفة  ثالثو املتحدة األمم شرطة من املائة يف ١٠نسبة   النساء شكلت ،٢٠١١

 الـسالم  حفـظ  عمليـات  إدارة يف الـشرطة  شـعبة  وواصلت .السالم حفظ بعثات يف العسكريني
 مـن  املائـة  يف ٢٠نـسبة    بلـوغ  يف يتمثـل  هـدفا  حـدد  الـذي  املتحـدة،  لألمـم  العاملي اجلهد تنفيذ

 ُوضـع   وقـد  .٢٠١٤ عـام  حبلـول  الـسالم  حفـظ  عمليات يفالعاملة   الشرطةالنساء يف    مشاركة
ــد ــادرات مــن العدي ــزهبــدف  املب ــق تعزي ــال، ســبيل علــى .اهلــدف هــذا حتقي  شــعبة أطلقــت املث
 شـرطة للنـساء املـشاركات يف       الدولية املتحدة األمم شبكة ،٢٠١١ أغسطس/آب يف،  الشرطة
  .الدولية السالم عمليات شرطةالنساء املشاركات يف  على الضوء لتسليط السالم،حفظ 
يف الــشؤون  اخلــربة إىل أيــضا حاجــة مثــةإذ  .تكفــي ال وحــدها ألعــدادا زيــادةبيــد أن   - ٢٧

ــهحــسب املــشار   اجلنــسانية، ــر يف إلي  واملنظمــات املتحــدة األمــم وتواصــل .املاضــي العــام تقري
 إدارةأنــشأت  ،٢٠١٢ عــام ففــي .اجملــال هــذا يف قــدراهتا حتــسني اإلقليميــة ودون اإلقليميــة
 االحتيـاطي  املتحـدة  األمـم  فريـق  يف اجلنـسانية  لـشؤون  ا يف خبري وظيفة ارمسي السياسية الشؤون
 قائمـــة يف التقنيـــات اخلـــبريات حـــصة وزادت الـــسريع، النتـــشاريف عمليـــة ا الوســـاطة خلـــرباء
نـسبة   إىل )وإناثـا  ذكـورا ( اجلنسانية الشؤونيف   رباءاخل وحصة املائة، يف ٣٦نسبة   إىل الوساطة

 تــسهيل يف حاســم بــدور آخــرين، شــركاء جانــب إىل االحتيــاطي، الفريــق وقــام .املائــة يف ١٠
 الطرفـان  وافـق  اليت الصومال، بشأن ٢٠١١ عام غاروي مفاوضات خالل إجيابية نتيجة حتقيق
 الوطنيـة  واجلمعيـة  املـستقلة  االنتخابيـة  اللجنـة  يف املائـة  يف ٣٠ نـسبة أن تشارك املرأة ب    على فيها

 اخلــربات مــن االســتفادة علــى األعــضاء لالــدو وأشــجع .اجلديــد االحتــادي والربملــان التأسيــسية
 اسـتعراض  حاليـا  وجيـري  .املتحـدة  األمـم  منظومـة  إطـار  يف املتاحـة  اجلنسانيةالتقنية يف الشؤون    

 وسـوف  املتحـدة،  األمـم  منظومـة  إطـار  يف ونـشرها  اجلنـسانية يف الـشؤون     اخلـربات  بنـاء  كيفية
  .الفعالية زيادةتستهدف  توصيات إىل ذلك يؤدي

  



S/2012/732  
 

12-52662 17 
 

  ١٢اإلطار     

 - خـرباء يف الـشؤون اجلنـسانية      تـضم   النسبة املئويـة للبعثـات امليدانيـة الـيت          : املؤشر
ــارا ــانون األول اعتب ــن ك ــسمرب / م ــسالم    ٢٠١١دي ــات حفــظ ال ــع عملي ، أصــبحت مجي

ــضم       ــسالم ت ــديرها إدارة عمليــات حفــظ ال ــسياسية الــيت ت ــاد والبعثــات ال املتعــددة األبع
 البعثــات امليدانيــة الــيت تــديرها إدارة الــشؤون فمــن بــني. مستــشارين للــشؤون اجلنــسانية

 يف املائـة منـها مستـشارين للـشؤون          ٥٠ذلك املكاتب اإلقليميـة، يـضم        يف السياسية، مبا 
ومـن بـني    .  يف املائة  ٤٦ وهى   ٢٠١١  أى أكثر من النسبة اليت سجلت عام       -اجلنسانية  

تحــدة للمــرأة مخــس وكــاالت وصــناديق وبــرامج قــدمت تقاريرهــا، تــضم هيئــة األمــم امل
مستــشارين للــشؤون اجلنــسانية يف مجيــع العمليــات املوجــودة يف البلــدان واألقــاليم الــيت   

 وبرنـامج األمـم املتحــدة   ،؛ ولـدى مكتـب تنــسيق الـشؤون اإلنـسانية    )أ(حتظـى باهتمامهـا  
 يف املائــة ٢٤  و٤٢  و٥٠ وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مستــشارون يف ،اإلمنــائي

  .لدان واألقاليم اليت حتظى باهتمامهاعلى التوايل من الب

  ).أ(، املالحظة ٧انظر اإلطار   )أ(  

  
أمهيـة أن تـشمل عمليـات بنـاء         إىل  خالل األعوام األخرية مت إيـالء مزيـد مـن االهتمـام               - ٢٨

 قــرارالحلاجــة لوضــع أســس لعمليــات صــنع إىل االــسالم بعــد انتــهاء الرتاعــات اجلنــسني معــا، و
إشـراك  إىل  وقـدم عـدد مـن كيانـات األمـم املتحـدة الـدعم               . واسـعة النطـاق   متييزية و  غريتكون  

القيــادات النــسائية ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف عمليــات احلــوار الــوطين باعتبارهــا اســتراتيجية  
ففي جنوب السودان على سبيل املثال، قدمت بعثة األمم املتحـدة           . دعم بناء السالم  تستهدف  

إلقامة منتدى املرأة للحوار من أجل إحـالل الـسالم   الالزم لدعم يف مجهورية جنوب السودان ا  
يف اجملتمعات احمللية الذي يشرك النساء من خمتلف اجملتمعات احملليـة يف حتديـد عالمـات اإلنـذار            

رتاعـات، ويف القيـام بـدور وسـاطة يف الرتاعـات علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة، ويف               بالاملبكر  
بيـساو، نظـم مكتـب       - ويف غينيـا  . ىل منـع العنـف اجلنـسي واجلنـساين        قيادة احلمالت الراميـة إ    

األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــؤمترا حتــضرييا للوفــود 
املتحـدة للـسكان     صـندوق األمـم  يعمـل ويف اليمن، . النسائية املشاركة يف عملية احلوار الوطين 

دعــم مــشاركة املــرأة يف احلــوار  تــستهدف  شــراكة معــا يف إطــاررأة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــ 
  .الوطين املقبل
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مبـسائل  ملشاورات اليـوم املفتـوح الـيت تعـىن          الالزم  وتواصل األمم املتحدة تقدمي الدعم        - ٢٩
.  واليت جترى بني نساء ميـثلن اجملتمـع املـدين وكبـار ممثلـي األمـم املتحـدة        ،املرأة والسالم واألمن  

 ةقليميـ اإلشاورات املـ  ن مـن اتـ ظمـت جول   بلدا، ونُ  ١٥جريت مشاورات يف     أُ ،٢٠١١ويف عام   
  .يف غرب أفريقيا وجنوب آسيا

املقبلــة يف بلــدان شــهرا االثــين عــشر فتــرة وتتــيح االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا خــالل     - ٣٠
ملـرأة، بطـرق شـىت    ا مـشاركة أكـرب      كفيلة بتـشجيع زيـادة حجـم      مرحلة ما بعد الرتاعات فرصا      

حتـسني  يف  وتـشمل اجملـاالت األخـرى ذات األولويـة          . من بينها استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة     
وضـع حـوافز لألطـراف املتفاوضـة يف      ومشاركة املرأة يف عمليـات صـنع الـسالم وبنـاء الـسالم              

موعـات النـسائية    أمـام اجمل  ، وتـوفري الفـرص       فرصـة املـشاركة    لنـساء تتـيح ل  عمليات السالم كـى     
يف عمليات تسوية الرتاعات وبناء السالم، وااللتزام بزيادة أعداد النـساء الـاليت يـتم               للمشاركة  
يف الـشؤون   علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، وزيـادة االسـتعانة بـاخلربات            املناصـب تعيينهن يف   

اجلنــسانية يف عمليــات تــسوية الرتاعــات وبنــاء الــسالم وبنــاء قــدرات منظمــات اجملتمــع املــدين    
ترمـي  ويتعني اختاذ خطوات مستمرة على صعيد األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة،            . النسائية

 ومعاجلة أي اخنفـاض يف معـدالت النـساء يف         ،زيادة عدد النساء املشاركات يف صنع القرار      إىل  
  .املستويات العلياوظائف 

  
  احلماية  - دال  

ات القـانون الـدويل حلقـوق     انتـهاك نتيجـة زال الضرر الواقع علـى النـساء والفتيـات       ما  - ٣١
جئني يتخـذ أشـكاال شـىت منـها التـشريد           ساين الدويل والقانون الدويل لال    اإلنسان والقانون اإلن  

. القسري، والقيود املفروضة علـى وصـول املـساعدات اإلنـسانية، والعنـف اجلنـسي واجلنـساين                
ب الرتاع يف عـدة   فعلى مدار العام املاضي، استمر استخدام العنف اجلنسي كأسلوب من أسالي          

ديفـوار   كـوت وسياقات من بينها اجلمهورية العربيـة الـسورية ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               
ويف أفغانستان، أفـادت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان                 . وليبيا ومشال مايل  

لعنـف املتـصلة     يف أحـداث ا    ٢٠١١ حبدوث زيادة يف أعداد النساء واألطفـال الـذين قتلـوا عـام            
  .٢٠١٠ بالرتاع مقارنة بعام

نفقت استثمارات يف مناطق عدة لتعزيز املمارسـات اجليـدة   وعلى مدار العام املاضي، أُ   - ٣٢
لنــساء والفتيــات يف ظــروف املتعلقــة باالــيت أثبتــت فعاليتــها يف محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان   

ئت يف مقديشو بالـصومال وحـدة محايـة         وعلى سبيل املثال، أنش   . الرتاع املسلح وما بعد الرتاع    
ويف سـياقات مثـل أفغانـستان ومجهوريـة الكونغـو           . مدنية للنساء لتكون مبثابة آلية دوريـة حمليـة        

حتـسني فـرص    على  الدميقراطية وجورجيا والصومال وقريغيزستان، ساعدت العيادات القانونية        
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رقــة منــشأة حــديثا لالســتجابة ومــن خــالل أف. حــصول النــساء علــى املــساعدة القانونيــة اجملانيــة
 آليـات إدارة املعلومـات يقـوم بالتنـسيق فيمـا بينـها كـل                وكـذلك ،  على وجه السرعة  والتدخل  

من صندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ومنظمـة األمـم                  
ــة وشــركاء آخــر    ــة ومنظمــة الــصحة العاملي ــدعم ا واملتحــدة للطفول ــادة ال إىل ملقــدم ن، تــسىن زي

وأطلقت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني     . للجنساينلبلدان من أجل التصدي للعنف      ا
 ومـدهتا مخـس سـنوات وهـى ترمـي إىل مجـع األمـوال مـن أجـل                    “سنوات الضوء املقبلة  ”محلة  

حتــسني احتياجـــات اإلضــاءة املرتبطـــة بأنـــشطة الطهــي األساســـية وتـــوفري األمــن ألكثـــر مـــن     
مراكـــز اخلـــدمات ”وميكـــن أن يـــؤدي إنـــشاء . يف ســـبعة بلـــدان أفريقيـــةالجـــئ  ٤٥٠ ٠٠٠
االعتـداء اجلنـسي واإلحالـة يف مستـشفى هرغيـسا املركـزي يف        حـاالت   ، مثـل مركـز      “الشاملة

صوماليالند أو مراكز اخلـدمات املتكاملـة مثـل مراكـز االمتيـاز العـشرة يف كـوت ديفـوار، إىل                     
 نساين علـى اخلـدمات الـشاملة بدرجـة كـبرية          حتسني فرص حصول ضحايا العنف اجلنسي واجل      

نـشر األفـراد العـسكريني وأفـراد        الـذي يـتم قبـل        حتـسني التـدريب      زالت توىل األولويـة إىل     وما
الفاعلــة يف والعناصــر الــشرطة املــشاركني يف بعثــات حفــظ الــسالم وبنــاء قــدرات املؤســسات   

  .منع العنف اجلنسي واجلنساينهبدف قطاع األمن الوطين 
وأظهرت احلـوارات اإلقليميـة الـيت نظمتـها مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني                     - ٣٣
 يف مجيــع جنــسانيةزلــن يــواجهن خمــاطر   الجئــات أن النــساء والفتيــات مــا ال مــع ٢٠١١ عــام

وغالبا ما يعـين االفتقـار إىل وثـائق التـسجيل عـدم متكـن النـساء مـن احلـصول                     . جماالت احلماية 
وميكــن أن يترتــب علــى . تعليميــة أو غــري ذلــك مــن االســتحقاقاتعلــى اخلــدمات الــصحية وال

تطبيـق بـرامج التــسجيل يف حـاالت الطــوارئ يف خميمـات املـشردين داخليــا، والتـسجيل املــدين       
  . لمرأةلتمكني اليتعلق ب بعد انتهاء الرتاعات مباشرة، أثر إجيايب فيما

ت واضــحة بــشأن وأؤكــد مــن جديــد ضــرورة وجــود تعليمــات وتوجيهــات وإرشــادا  - ٣٤
ــة حقـــوق اإلنـــسان  تـــشجيعكيفيـــة  ــة بال ومحايـ ــا، أتاحـــت . نـــساء والفتيـــاتاملتعلقـ ويف ليربيـ

إجراءات التشغيل الوطنية املوحدة للوقاية مـن العنـف اجلنـسي واجلنـساين والتـصدي هلمـا يف                  ”
ري لكيانات املتخصـصة لكفالـة التقيـد الكامـل بأفـضل املمارسـات واملعـاي            أمام ا ، الفرصة   “ليربيا

وقد بذلت جهـود إلدراج   . الدنيا اليت تليب معايري السالمة الدولية واملبادئ التوجيهية األخالقية        
الـصادرة إىل  لنساء والفتيات ضمن التوجيهـات التنفيذيـة       املتعلقة با تدابري محاية حقوق اإلنسان     

  . بعثات حفظ السالم
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  ١٣اإلطار     

ــة إىل مح : املؤشــر ــدابري الرامي ــساء    مــدى إدراج الت ــة بالن ــسان املتعلق ــة حقــوق اإلن اي
والفتيات ضمن التوجيهات الصادرة عن قادة العناصر العسكرية وعناصر الـشرطة           

 مفهومــا للعمليــات االســتراتيجية العــسكرية  ١٦مــن بــني  - يف بعثــات حفــظ الــسالم 
 ٢٠١٢  إىل منتـصف عـام  ٢٠٠٧وأوامر العمليات الصادرة للقوات يف الفتـرة مـن عـام           

ــسالم يف تــسع عمل ــها ٩، مشــل )أ(يــات حلفــظ ال ــة حقــوق    يف ٥٦ من ــدابري حلماي ــة ت املائ
 بعثـة، صـدرت عـن    ١٣ومن بني عناصر الـشرطة يف       . لنساء والفتيات با  املتعلقة اإلنسان

  . منها مفاهيم للعمليات تتضمن هذه التدابري)ب(املائة يف ٥٤

نظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار       وبعثة م  ،بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت        )أ(  
ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم  ،يف مجهوري املتحــدة يف   والعملي

 وقــوة األمــم ، وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا  ،دارفــور
 وبعثـة األمـم     ،دة يف مجهورية جنـوب الـسودان       وبعثة األمم املتح   ،املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي   
  . وفريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار،ليشيت - املتحدة املتكاملة يف تيمور

 وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار        ،بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت        )ب(  
ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــة املختلطــة لال ،يف مجهوري حتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف    والعملي

 وبعثـة األمـم املتحـدة     ، بيساو -ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا         ،  دارفور
 وبعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف        ، وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية جنوب السودان       ،يف ليربيا 
  . ليشيت-تيمور 

    
حة املتفجـرة يف املنـاطق املأهولـة بالـسكان، يـشكل يف العديـد         يزال اسـتخدام األسـل     ال  - ٣٥
ويفر األهـايل أيـضا خوفـا مـن العنـف،      . لتشريد القسريمن أسباب االرتاعات سببا رئيسيا     من

زال تـوافر األسـلحة    ومـا . أو جيربون على ترك منازهلم حتت هتديد الـسالح أو بوسـائل أخـرى           
، مثـل االغتـصاب وغـريه      اجلنـسانية  ا، ييـسر اجلـرائم    الصغرية واألسلحة اخلفيفة وضعف مراقبته    

 مفاوضـات معاهـدة جتـارة األسـلحة         تـسفر  ومل. والعنـف اجلنـسي   اجلنسي  من أشكال االنتهاك    
وقـد أصـدرت اللجنـة      . اتفـاق إىل   التوصـل    عـن  ٢٠١٢ يوليـه /اليت أجريت يف نيويورك يف متوز     

حقـوق  الـذي تتعـرض لـه      يه األثر السليب     أكدت ف  )٧(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بيانا      

__________ 
  :متاح على املوقع  )٧(  

    http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/statements/StatementGenderPerspective.pdf. 
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ألسلحة غري املشروعة، ودعت الدول األعضاء إىل االتفـاق علـى معاهـدة             نتيجة االجتار با  املرأة  
  . لسالم واالستقرارمن مؤشرات ا تؤكد أمن النساء والفتيات كمؤشر ُمحكمة

عليهـا أسـهمت بـشكل كـبري        ورغم أن العديد من املبادرات اليت جرى تسليط الضوء            - ٣٦
 حمـدودة النطـاق   ، مـع األسـف  ،تـزال يف كـثري مـن األحيـان         ال فإهنـا يف حتسني األمن واملساءلة،     

تزال هناك أوجه ضعف خطرية يف النظم القـضائية، وغيـاب أو ضـعف               وال. والتغطية اجلغرافية 
اب ونقـص يف خـدمات      يف تنفيذ القوانني الرامية إىل محاية النساء والفتيات، واإلفالت من العق          

 التراجـع   الـدالئل علـى   وتتفاقم هذه احلـاالت بفعـل       . سيما يف املناطق الريفية والنائية     الدعم، ال 
فقــد أعربــت اجلماعــات النــسائية الوطنيــة يف . عــن حقــوق املــرأة يف بعــض الــسياقات االنتقاليــة

يـف املعلـن، عـن خمـاوف     أفغانستان، رغم ترحيبها باجلهود الرامية إىل التوسط إلهناء الرتاع العن       
 وإمكانية التوصـل إىل اتفـاق       ،إزاء مدى استعداد السلطات الوطنية للحفاظ على األمن الوطين        

التقـدم  جيـب أن يتواصـل      و. سالم على حساب حقوق املرأة الـيت ناضـلت مـن أجلـها بـشراسة              
  .احملرز حنو محاية املرأة

  
  التعايفاإلغاثة و  - هاء  

الـيت تـستهدف    ملتحدة بوضـع وتنفيـذ جمموعـة مـن اإلجـراءات            التزمت منظومة األمم ا     - ٣٧
يف حـاالت الـرتاع     والتعـايف   غاثـة   اإلدعم اجلهود الوطنية الراميـة إىل كفالـة التخطـيط ملبـادرات             

وعلى سبيل املثال، مشلـت مجيـع       . املنظور اجلنساين بعده ومتويلها وتنفيذها على حنو يراعي        وما
 متفرغـة    خـربة  ٢٠١٠ رتاع اليت مت االضطالع هبـا منـذ عـام         عمليات تقييم احتياجات ما بعد ال     

 كنتيجة مباشرة ألعمـال التخطـيط الـيت أوردهتـا بالتفـصيل يف تقريـري                -نسانية  اجل يف الشؤون 
 التقيـيم االجتمـاعي واالقتـصادي املـشترك الـذي أجـرى يف الـيمن مثـاال                  يشكلو. ٢٠١١ لعام

بالــشؤون املقــدم حتديــدا للمــسائل املتعلقــة حيــث أدى الــدعم الــتقين : علــى املمارســات اجليــدة
 وبناء السالم إىل مشاركة املرأة يف التخطيط للمرحلة االنتقالية وإىل مشروع خريطـة              اجلنسانية

  .التعايفطريق يضع أهدافا تتعلق بإشراك املرأة يف جهود 
اتيجية كـأدوات اسـتر   ميكـن اسـتعماهلا      املراعية للمنظور اجلنساين ال    أطر التخطيط    وإن  - ٣٨

حينمــا تكــون  إاللمــرأة وكفالــة حقوقهــا يف ســياقات مــا بعــد انتــهاء الرتاعــات للــتمكني تتــيح ا
ــة  ــا فيمــا  . مدعومــة مبيزانيــات كافي يتعلــق باحلــصة املخصــصة يف   ولألســف، كــان التغــيري بطيئ
لمــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني يف ســياقات مــا بعــد انتــهاء  لتمكني الــامليزانيــة ملــشاريع وبــرامج 

. يف املائة مـن اإلنفـاق هلـذا اجملـال غـري متحقـق              ١٥رتاعات، ليظل اهلدف املتمثل يف ختصيص       ال
 مــشروع مــن مــشاريع الــصناديق االســتئمانية ٢٠٠وتوصــلت دراســة مشلــت وثــائق أكثــر مــن  

ــدان إىل     ــتة بلـ ــدة يف سـ ــم املتحـ ــديرها األمـ ــشتركة الـــيت تـ ــربامج املـ ــشركاء والـ ــددة الـ أن  املتعـ
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ــة  ٧,١ نـــسبة  الحتياجـــات ة خمصـــصتيف املتوســـط مـــن ميزانيـــات املـــشاريع أصـــبح  يف املائـ
، أى بزيـادة ضـئيلة فقـط عـن نـسبة            )٨(٢٠١٢  عـام  بـاملنظور اجلنـساين    حمـددة تتعلـق      مسائل أو

وهنــاك مبــادرات علــى الــصعيد . ٢٠١٠ املائــة الــيت خصــصت لألغــراض نفــسها عــام يف ٥,٧
إطــار جهــود تنفيــذ خطــة العمــل ذات  فعلــى ســبيل املثــال ويف . القطــري ملعاجلــة هــذه املــسائل

بيــساو  - النقــاط الــسبع، التزمــت أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة يف كــل مــن الــسودان وغينيــا   
وقريغيزستان وليربيا ونيبال بتوفري حد أساسي لإلنفـاق علـى احتياجـات املـرأة وإدمـاج تـدابري                   

 املؤقــت املتمثــل يف إضــافة إىل ذلــك حقــق صــندوق بنــاء الــسالم هدفــه. منــصفة عنــد االقتــضاء
  . املائة من موارده لتلبية احتياجات املرأة يف ١٠ختصيص نسبة 

تتبــع املــوارد كفيلــة بيقــوم عــدد متزايــد مــن كيانــات األمــم املتحــدة بتطــوير أســاليب و  - ٣٩
ــة إىل دعــم  . مؤشــرات املــساواة بــني اجلنــسني  أو مزيــد مــن حتقيــق وسأواصــل جهــودي الرامي

بطــرق شــىت مــن بينــها اجلهــود الــيت تقودهــا جمموعــة األمــم املتحــدة  ،  يف هــذا الــصدداالتــساق
وضــع جمموعــة مــن املبــادئ املــشتركة لــنظم مؤشــرات املــساواة بــني اجلنــسني    هبــدف اإلمنائيــة 

بعـد   يف سـياقات مـا  بـشكل كامـل    بدء تنفيذ مؤشرات املساواة بـني اجلنـسني          حتديد أولويات و
وفقـــا لواليـــة كـــل منـــها (ات األمـــم املتحـــدة وقـــد طلبـــت إىل مجيـــع كيانـــ. انتـــهاء الرتاعـــات

تعمـل علـى   املوجودة يف البلدان املؤهلـة لالسـتفادة مـن صـندوق بنـاء الـسالم، أن                ) املنظومة يف
 ،٢٠١٢ تتبع حصة األموال املخصصة يف إطار مشاريع بناء الـسالم بعـد انتـهاء الرتاعـات عـام             

املساواة بـني   التقدم صوب حتقيق     رأة أو مللدى ا  لتلبية االحتياجات اخلاصة     وتقدمي تقارير عنها،  
 ،٢٠١١ ويف أواخـر عـام   .)باعتبارها كلها أهـدافا رئيـسية وهامـة      (لمرأة  لتمكني  الاجلنسني أو   

قــدم مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، مــن خــالل مستــشارين للــشؤون اجلنــسانية يــوفرهم      
ــة املعنيــة باملــسائل اجلنــسانية، الــدعم    ــة  الزم الــمــشروع القــدرة االحتياطي لتطبيــق مؤشــر اللجن

. الدائمة املشتركة بني الوكاالت بشأن املساواة بني اجلنسني على مجيع مـشاريع النـداء املوحـد               
ــة إىل تراجــع املــشاريع     ــدعم يف األرض الفلــسطينية احملتل الــيت التنظــر بعــني  ”وقــد أدى هــذا ال

ة، وإىل زيـادة يف املـشاريع الـيت     يف املائـ ٢٨ يف املائة إىل    ٧٠ من   “املنظور اجلنساين االعتبار إىل   
  .  يف املائة٧٢ يف املائة إىل ٢٠تليب احتياجات املرأة والرجل من 

__________ 
ختطــيط ومتويــل بنــاء الــسالم الــذي يراعــي املنظــور اجلنــساين   : املتحــدة للمــرأة، مــا تريــده املــرأة  هيئــة األمــم  )٨(  

 ).٢٠١٢ نيويورك، يف وقت الحق من عام(
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  ١٤اإلطار     

املساواة بني مسائل نسبة التمويل املستخدمة يف منظومة األمم املتحدة ملعاجلة      : املؤشر
م صندوق بنـاء   يستخد- اجلنسني، مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء       

 ويـستند   ،٢٠٠٩ جـرى اعتمـاده عـام     الذي  السالم نظام مؤشرات املساواة بني اجلنسني،       
 وكان برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي     ،٣ إىل نظام تقييم مينح درجات تتراوح بني صفر و        

ــادرين بتطبيقــه    أن حتقيــق املــساواة بــني  ٢ويعــين احلــصول علــى الدرجــة   . مــن أوائــل املب
 أن  ٣  ضـمن أهـداف املـشروع ويعـين احلـصول علـى درجـة              “هامة”ل مرتبة   اجلنسني حيت 

ــة     ــل مرتبـ ــسني حيتـ ــساواة بـــني اجلنـ ــق املـ ــسية”حتقيـ ــشروع “رئيـ ــداف املـ ويف .  بـــني أهـ
املائـة   يف ٧٨ نـسبته   مـا  ٢ ، خصصت للمـشاريع الـيت حـصلت علـى الدرجـة           ٢٠١١ عام

وخصـصت للمـشاريع    ؛  ٢٠١٠  يف املائـة عـام     ٣٩بزيادة كبرية عـن نـسبة        -من التمويل   
ــا٣ الــيت حــصلت علــى الدرجــة    ــل،    يف ١١ نــسبته  م ــن التموي ــة م ــل املائ نــسبة يف مقاب

صـندوق األمـم املتحـدة للـسالم يف نيبـال مثـاال آخـر علـى         ميثل  و. ٢٠١٠ املائة عام  يف ٥
، عـــاجل ٢٠١٢يونيـــه /فاعتبـــارا مـــن حزيـــران. اســـتخدام مؤشـــر املـــساواة بـــني اجلنـــسني

لمـرأة، ممـا ميثـل      لتمكني  الـ أو  /ريع موضوع املـساواة بـني اجلنـسني و        املائة من املشا   يف ٢٢
  .املائة من جمموع خمصصات امليزانية يف ٩

    
شاركة املتعلقـة مبـ   عن التقدم احملـرز يف وضـع معـايري األمـم املتحـدة              ،  ٢٠١٠أَبلَغت عام     - ٤٠

هنـا جمـزأة، فقـد حتققـت        ورغـم أ  .  االقتـصادي يف فتـرات مـا بعـد الرتاعـات           التعايفاملرأة يف برامج    
زالـت وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني         ومـا . بعض النتـائج علـى املـستوى احمللـي      

 مثــاال رائعــا علــى املمارســات اجليــدة يف هــذا  تــشكل) األونــروا(الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن 
ف الـذي تتبنـاه الوكالـة       ففي غزة، تبلغ نسبة النساء املستفيدات مـن برنـامج إجيـاد الوظـائ             . اجملال
ويف . املائـة  يف ٤١  ويف الضفة الغربيـة تبلـغ نـسبة مـشاركة املـرأة يف هـذا املـشروع                 ،املائة يف ٣١

الدخـار واإلقـراض يف     ا رابطـات ليربيا، قامت هيئة األمم املتحدة للمـرأة بـدور ريـادي يف إنـشاء               
النــساء املوجهــة لــصاحل الرابطــات ويعتــرف املــصرف املركــزي الليــربي اآلن بــأن هــذه   . القــرى

 ودعا تلـك الرابطـات إىل  ملرأة الريفية،  إىل ا حتسني اخلدمات املالية املقدمة     يف  كانت وسيلة جمدية    
أن تتقدم للحصول على استثمارات رؤوس أموال من املصرف املركزي الليربي مبعـدالت فائـدة               

لـه مـع احلكومـة العراقيـة،        املتحـدة اإلمنـائي، وشـركاء        ويف العراق يعمل برنامج األمم    . منخفضة
على كفالة أن يكون متثيل سـيدات األعمـال متكافئـا يف مبـادرة تـستهدف بنـاء القطـاع اخلـاص                      

  .العراقي، وتعزيز قدراته املهنية
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  ١٥اإلطار     

النسبة املئوية للفوائد اليت حققتها النساء والفتيات من فرص العمل املؤقت           : املؤشر
رغم عـدم تـوفر معلومـات علـى مـستوى        - تصادي املبكر  االق التعايفيف سياق برامج    

العامل بعد، تشري التقارير األولية الواردة من بوروندي والـصومال وهـاييت إىل أن النـساء        
املائـة مـن جممـوع املـشاركني         يف ٣٩ نـسبته   مـا  ٢٠١٢شكلن اعتبارا من منتصف عـام       

  .مشاركا ٤٢ ٩٥٧يف برامج التوظيف القصرية األجل يف هذه البلدان وعددهم 

    
ليس فحسب عنصرا مهمـا مـن   االستثمار يف القدرات االقتصادية للمرأة وتوظيفها      إن    - ٤١

 يف املـدى  التعـايف  حتقيـق الـسالم و     عنـصر مهـم يف     لمـرأة ذاهتـا وإمنـا هـو أيـضا         للـتمكني   ا عناصر
 التعـــايفتـــأثري مـــشاركة املـــرأة يف مـــدى  عـــن ٢٠١٢ وتـــشري دراســـة أجريـــت عـــام. الطويـــل

قتصادي إىل وجود عالقة إحصائية إجيابية بني توظيف النساء وزيـادة رفـاه األسـرة واجملتمـع                 اال
ســيما عنــدما حيــصلن علــى وظــائف أقــل عرضــة        يف ســياقات مــا بعــد انتــهاء الرتاعــات، ال    

 أن األنـشطة االقتـصادية   ،مـا جـاء يف الدراسـة أيـضا         حسب ،من املالحظ بيد أنه   . )٩(للمخاطر
 إلشـراك املــرأة يف  الـالزم إىل حـد كـبري حــول الـدعم     زالــت تتمحـور  رأة مـا  املـ املوجهـة لـصاحل  

. تــسمح حبــدوث حتــول كــبري يف معــدل مــشاركتها يف الــسوق        وال،االقتــصاد غــري الرمســي  
ألراضـي واملمتلكـات وملكيتـها هلـا        علـى ا  املرأة  إمكانية حصول    القيود املفروضة على     وتشكل

 تتفـاقم بفعـل االفتقـار إىل فـرص          قـد  هـذه القيـود      إن. ااقتصادي هلا   نيتمكالعقبات خطرية أمام    
تظل النساء والفتيات عرضة لالسـتغالل، وهـى مـشكلة تعاجلهـا             ومن مث قد     التعليم واملهارات، 

اليونيسيف من خـالل بـرامج التعلـيم وبنـاء الـسالم علـى الـصعيد العـاملي، بـدعم مـن احلكومـة                       
 “دماتاخلـ  يعملـن يف طليعـة مقـدمي      اء الـاليت    الـوكالء مـن النـس     ”زيادة عدد   ومتثل  . اهلولندية

تـستهدف  يف جماالت املياه والصحة والتعليم وخدمات التسجيل والزراعة، اسـتراتيجية أخـرى             
األسـر املعيـشية واجملتمعـات      تعـايف   حتـسني   مـن وسـائل      االقتصادي للمرأة، ووسـيلة      التعايفدعم  
ائي وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدعم ويف روانــدا، يقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــ. احملليــة

لتوظيــف املــرأة يف جمــال تقــدمي خــدمات اإلرشــاد الزراعــي، األمــر الــذي أدى ذلــك إىل الــالزم 
 البنــك الــدويل  كــل مــنكينيــا ، عــززوليــشيت  - ويف تيمــور. زيــادة إنتاجيــة النــساء املزارعــات

 من إدماج املرأة يف هيئـات إدارة امليـاه،          تبناها احلكومة األسترالية  توبرامج املعونة اخلارجية اليت     
__________ 

أثر عمل املرأة يف رفـاه األسـرة واجملتمـع بعـد انتـهاء      : املتحدة للمرأة، املرأة العاملة من أجل التعايف       هيئة األمم   )٩(  
 ).٢٠١٢ يويورك يف وقت الحق من عامن(الرتاع 
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وقـد طلبـت إىل برنـامج األمـم املتحـدة           . مرافق امليـاه  يف  وكيالت  ك للعملمبا يف ذلك تدريبهن     
اإلمنائي وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، إىل جانـب سـائر الـشركاء ذوي الـصلة، التعـاون بـشأن                       

حتـسني  إىل  قتصادي مع إيالء اهتمـام خـاص        االعملية التعايف   تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف      
  .اإلبالغ املنظم ودعم القدرات الوطنية على تعيني النساء يف طليعة مقدمي اخلدمات

زالــت تفتقــر إىل  رغــم أن أغلبيــة بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج مــا   - ٤٢
قني مــن الرجــال والنــساء املكونــات االجتماعيــة القويــة الالزمــة إلعــادة إدمــاج املقــاتلني الــساب  

بشكل فعال يف جمتمعاهتم، فقد مت اإلبـالغ خـالل العـام املاضـي عـن بعـض املمارسـات اجليـدة                      
ويف نيبـال، قـدم برنـامج األمـم املتحـدة إلعـادة             . اجلنسانيةباملسائل  اليت تشري إىل زيادة االلتزام      

قـاتالت الـسابقات     مـن امل   ٤٢٨إىل  الـدعم   ) ٢٠١٢-٢٠١٠(التأهيل املشترك بـني الوكـاالت       
لكي حيضرن دورات تدريبية خمتلفـة ملـساعدهتن علـى االنتقـال مـن احليـاة العـسكرية إىل احليـاة                     

ــة       . املدنيــة ــدأن مــشاريع جتاري ــر مــن النــصف علــى وظــائف أو ب مــن بــني هــؤالء، حــصل أكث
  .نهب خاصة

  
  ١٦ اإلطار    

  

 مـن بـرامج نـزع الـسالح         النسبة املئوية للفوائد اليت تلقتها النساء والفتيات      : املؤشر
 امــرأة مــن ٧ ٠٠٠ حــوايل ٢٠١١ شــكل النــساء عــام - والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج

يف بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة  )  يف املائــة٢٠( مــشاركا ٣٦ ١٧٦جممــوع 
ــاجملتمع، وإعــادة        ــشمل إعــادة اإلحلــاق ب ــدعمها األمــم املتحــدة، والــيت ت اإلدمــاج الــيت ت

االقتــصادية، ودعــم العمالــة، والتــدريب علــى املهــن  - الجتماعيــةاإلدمــاج مــن الناحيــة ا
وتتبـاين النـسبة املئويـة لإلنـاث املـستفيدات بـني البلـدان              . وعلى إنشاء املـشاريع الـصغرية     
ــا بــني    ــراوح م ــربامج، وتت ــدي، و ٤٧وال ــة يف بورون ــال، مث هتــبط إىل  ٣٤  يف املائ  يف نيب

  .يف املائة يف السودان ١٣
      
ــادة عــدد       مثــة ح  - ٤٣ اجــة إىل بــذل قــدر أكــرب مــن اجلهــود خــالل العــام القــادم هبــدف زي

. حماكمات مرتكيب جرائم العنف اجلنسي واجلنساين، ومعاجلة مـواطن الـضعف يف نظـم العـدل     
ويف تقريري عـن سـيادة القـانون والعدالـة االنتقاليـة يف الرتاعـات واجملتمعـات الـيت انتـهت فيهـا                 

التأكيد على احلاجة إىل دعم بـرامج جـرب الـضرر علـى الـصعيد               جرى  ) S/2011/634(الرتاعات  
وقـد قـام   . الوطين، اليت تتسم بأمهية خاصة بالنسبة للمـرأة يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الرتاعـات              

جملس حقوق اإلنسان بتعيني أول مقرر خاص معين بتعزيز احلقيقة والعدالـة واجلـرب وضـمانات                
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 تلـك الواليـة اجلديـدة إيـالء اهتمـام خـاص حبقـوق املـرأة                 وأتوقع أن يتم يف إطار    . عدم التكرار 
  .يف عمليات العدالة االنتقالية

ويف إطار متابعة إقفال أول قضية تصدر فيهـا احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حكمـا، وذلـك            - ٤٤
، جاء يف األمر الـذي أصـدرته احملكمـة          ٢٠١٢يوليه  /بصدور حكم ضد توماس لوبانغا يف متوز      

 القـضية أن مثـة حاجـة إىل إيـالء اهتمـام خـاص باحتياجـات النـاجني مـن جـرائم           جبرب الضرر يف  
العنف اجلنسي واجلنساين، وطرح توصيات مبتكـرة تكفـل التغلـب علـى العوائـق اإلداريـة الـيت                   

، ٢٠١١ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . تواجهها النساء، من قبيل امـتالك وثـائق هويـة شخـصية           
بيا حكما مهما يقـضي جبـرب الـضرر يف مـسألة جتنيـد األطفـال          أصدرت احملكمة العليا يف كولوم    

وجاء يف احلكم أن جـرب الـضرر يـشمل تعويـضات            . بصورة غري شرعية يف اجملموعات املسلحة     
نقدية ورعاية طبية ونفسية، ودفـع تعويـضات إضـافية للفتيـات، الالئـي أصـبحن اآلن شـابات،                 

 إجــراء حتقيقــات حمــددة يف جــرائم العنــف  وارتــبطن بالعمــل مــع القــوات املقاتلــة، وأنــه ينبغــي  
  .اجلنسي

ووفقا لاللتزام الذي أبديته يف تقريري الـسابق، قـدم خـرباء الـشؤون اجلنـسانية الـدعم                    - ٤٥
ــسورية          ــة الـ ــة العربيـ ــدة يف اجلمهوريـ ــم املتحـ ــكلتها األمـ ــيت شـ ــائق الـ ــصي احلقـ ــان تقـ إىل جلـ

وقـد  . نـسان املرتكبـة ضـد النـساء    ديفوار وليبيا هبدف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإل    وكوت
ــارة          ــه دور كــبري يف إث ــسي كــان ل ــف اجلن ــا إىل أن العن ــائق يف ليبي ــصي احلق ــة تق ــصت جلن خل

وكفالــة لتـوافر اخلـرباء الــذين   . اخلـوف، ووضـعت توصـيات تــستهدف التـصدي لتلـك املـسألة      
ريب الـالزم  ميكن االستعانة هبم بسرعة يف تلك اهليئات، تعمل األمـم املتحـدة علـى تنظـيم التـد                 

بالــشراكة مــع آليــة االســتجابة الــسريعة يف جمــال العــدل ومعهــد التحقيقــات اجلنائيــة الدوليــة،    
  .هبدف توسيع نطاق جمموعة خرباء التحقيقات املدربني يف جمال العنف اجلنسي واجلنساين

وما زالت جلان تقـصي احلقـائق الوطنيـة وغريهـا مـن آليـات العدالـة االنتقاليـة تـستلزم                       - ٤٦
تقدمي دعم من اخلرباء يف الشؤون اجلنسانية هبدف كفالة توثيق التجارب الـيت متـر هبـا املـرأة يف                    

  .الرتاعات توثيقا تاما، وإسهام ذلك يف ضمان املساءلة التامة
  



S/2012/732  
 

12-52662 27 
 

  ١٧ اإلطار    
  

املــدى الــذي تــدرج بــه جلــان تقــصي احلقــائق واملــصاحلة أحكامــا يف والياهتــا : املؤشــر
 يف الفتـرة    - لنساء والفتيات ومـشاركتهن يف تلـك اللجـان        تستهدف معاجلة حقوق ا   

ومـن بـني تلـك      .  جلنة من جلان تقصي احلقـائق      ١٢ أنشئت   ٢٠١٢  و ٢٠٠٤ عاميبني  
تـدرج صـراحة أحكامــا عـن العنــف    )  يف املائــة٢٥(اللجـان هنـاك ثــالث جلـان فحـسب     

اجلنـسانية  ودعـت إحـداها إىل وجـود خـرباء يف الـشؤون             . اجلنسي واجلنساين يف والياهتا   
ــة    ــا(وشــؤون األطفــال يتفرغــون لعــضوية اللجن ــة أخــرى إىل وجــود   )ليربي ، ودعــت جلن

ن سـبع  ومتـاح عالنيـة عـ   ). كينيـا (وحدة خاصـة للخـدمات تـضطلع باملـسائل اجلنـسانية            
 عشرة تقـارير تتـضمن مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج، تتـضمن                  جلان من بني اللجان االثنيت    

وشـكل النـساء يف     . ت حمـددة عـن الـشؤون اجلنـسانية        توصـيا )  يف املائـة   ٧١(مخس منـها    
 عــامي يف املائــة مــن عــضوية اللجــان العــشر الــيت بــدأت عملــها بــني   ٢٣املتوســط نــسبة 

 يف املائــة يف اللجــان االثــنىت عــشرة  ٢٨، يف حــني بلــغ ذلــك املتوســط ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠
، )٢٠٠٤ (بــاراغوايوقــد أنــشئت تلــك اللجــان يف    . ٢٠٠٤الــيت أنــشئت منــذ عــام    

، )٢٠٠٩(، وموريــشيوس )٢٠٠٧(، وإكــوادور )٢٠٠٦(، وليربيــا )٢٠٠٤(املغــرب و
ــليمان  ــزر سـ ــو )٢٠٠٩(وجـ ــا )٢٠٠٩(، وتوغـ ــدا )٢٠٠٩(، وكينيـ ، )٢٠٠٩(، وكنـ

). ٢٠١١/٢٠١٢(، والربازيـــــل )٢٠١١(، وكـــــوت ديفـــــوار )٢٠١٠(وهنـــــدوراس 
لـذي   ليكـون مبثابـة خـط األسـاس، حيـث إنـه كـان العـام األول ا                  ٢٠٠٤خدم عـام    واسُت

، )S/2004/616(تضمن فيه تقرير من األمني العام عن سـيادة القـانون والعدالـة االنتقاليـة                
تعاريف وتوجيهات حمددة عن آليات العدالة االنتقاليـة، وأول توصـيات تـصدرها األمـم               

  .املتحدة عن إمكانية جلوء النساء إىل القضاء من خالل تلك اآلليات
    
لية يف جمال أعمال اإلغاثة والتعايف عنصر ضروري مـن عناصـر            إن تقدمي املساعدة الدو     - ٤٧

 تتمكن من كـسر حلقـة العنـف وإرسـاء األسـس الكفيلـة بالتوصـل إىل سـالم          كيدعم البلدان   
ويــضطلع اجملتــع الــدويل لــدى ختــصيص املــساعدة مبــسؤولية وحتميــة عمليــة    . عــادل ومــستدام

صل عليهـا بالتـساوي النـساء والفتيـات         تستدعيان كفالة أن تفضي تلك املساعدة إىل فوائـد حيـ          
ويتعني على األمم املتحدة، من جانبها أن تلتزم مبراحل انتقاليـة فيمـا تؤديـه    . واألوالد والرجال 

 تكفـل اسـتدامة التمويـل واالهتمـام حبقـوق النـساء واملـساواة بـني اجلنـسني، مـع                     كـي من مهام   
ــى توســيع نطــاق االهتمــام باحتياجــات       ــز بوجــه خــاص عل ــة   التركي ــساء مــن الوجه ــايف الن تع

  .االقتصادية، وإمكانية حصوهلن على اخلدمات األساسية
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إحراز تقدم يف إجياد احللول املراعية للجانـب اجلنـساين ويف منـع نـشوب                 - ثالثا  
  الرتاعات املسلحة

مــشاركة املــرأة يف منــع نــشوب  ” يف البيــان الرئاســي الــصادر عــن جملــس األمــن عــن     - ٤٨
، شــجع اجمللــس، ضــمن )S/PRST/2011/20 (“اطة ودورهــا يف هــذا اجملــالالرتاعــات ويف الوســ

عدة أمور، الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة علـى أن تتخـذ التـدابري الكفيلـة بزيـادة عـدد                       
النــساء املــشاركات يف جهــود الوســاطة ويف االضــطالع بــأدوار يقمــن مــن خالهلــا بتمثيــل          

لس علـى أمهيـة هتيئـة الظـروف الكفيلـة بـتمكني النـساء               وشدد اجمل . املنظمات اإلقليمية والدولية  
مــن املــشاركة خــالل مجيــع مراحــل عمليــات الــسالم، وعلــى أمهيــة مناهــضة املواقــف اجملتمعيــة  

وأكـد  . السلبية إزاء مشاركة املرأة بشكل تام ومتكـافئ يف تـسوية الرتاعـات والوسـاطة بـشأهنا                
لدوليــة، وأفرقــة االتــصال، ومــؤمترات إعــالن اجمللــس أمهيــة مــشاركة املــرأة يف جــوالت احلــوار ا

وكـرر تأكيـد احلاجـة إىل القيـام،         . االلتزام، ومؤمترات اجلهـات املاحنـة دعمـا لتـسوية الرتاعـات           
  .حسب االقتضاء، بدعم مبادرات السالم احمللية اليت تتخذها النساء

املنوطــة وتــشكل الوســاطة وتــسوية الرتاعــات ركيزتــان أساســيتان مــن ركــائز الواليــة     - ٤٩
ويف تقريـري   . باألمم املتحدة، وأولويتان رئيسيتان من أولويـات خطـة العمـل يف واليـيت الثانيـة               

األخري عن تعزيز دور الوساطة يف تسوية الرتاعـات سـلميا، ومنـع نـشوب الرتاعـات وتـسويتها                   
)A/66/811(  الـذي يــوجز التطــورات األخــرية يف عمليـة الوســاطة واجتاهاهتــا والتحــديات الــيت ، 

تواجهها، أكدت علـى أن مثـة حاجـة إىل مزيـد مـن التـصميم واسـتمرار اجلهـود هبـدف كفالـة                        
وأكــد ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥االلتــزام يف مجيــع جهــود الوســاطة بــاألطر املعياريــة مــن قبيــل القــرار  

عدد من الدول األعضاء، يف معـرض تقـدمي إسـهامات يف التقريـر، علـى ضـرورة إيـالء اهتمـام                      
ومــن املتوقــع أن ). ، املرفــق الثــاينA/66/811انظــر (عمليــات الوســاطة خــاص بــدور املــرأة يف  

تتجـــدد اجلهـــود بـــسبل منـــها تـــوفري توجيهـــات وأدوات جديـــدة عـــن الـــشؤون اجلنـــسانية يف 
الوســاطة، مــن قبيــل دليــل الوســطاء يف معاجلــة العنــف اجلنــسي املــرتبط بالرتاعــات يف اتفاقــات  

 امللموســة عــن الــشؤون اجلنــسانية يف الوســاطة  وااللتزامــات ،)١٠(وقــف إطــالق النــار والــسالم
الواردة يف دليل األمم املتحدة للوساطة الفعالة، ويف أطر التنفيـذ مـن قبيـل خطـة العمـل املؤلفـة                   

  .من سبع نقاط عن مراعاة الشؤون اجلنسانية يف بناء السالم
ون اجلنـسانية   ومن بني الدروس املستفادة ظهور أمهية إثارة املسائل املركزة علـى الـشؤ              - ٥٠

ومـن شـأن    .  مـن مفاوضـات الـسالم      ة من بدء مرحلة حتليل الـرتاع واملراحـل األوليـ          أيمبكرا،  
. ذلك املساعدة على كفالـة تـضمني اتفاقـات الـسالم األحكـام املتـصلة باملـساواة بـني اجلنـسني            

__________ 
 .www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/issues/sexual_violence: متاح على  )١٠(  



S/2012/732  
 

12-52662 29 
 

 أو ميكن أن تكفل يف حد ذاهتا النهوض باملساواة بـني اجلنـسني           ويف حني أن تلك اإلشارات ال     
. حقوق املرأة على إثر ذلك، فإن من شأهنا إجياد نقاط استراتيجية تبدأ منها اإلجـراءات املقبلـة                

ويظهر حتليل اتفاقات السالم املاضية، مـع ذلـك، أن اإلشـارات احملـددة إىل الـشؤون اجلنـسانية                   
ــارات عامــة وتــدرج فحــسب يف الديباجــة أو املرافــق     ــان يف عب إذ إن . تــصاغ يف أغلــب األحي

ألحكام احملددة عن مسائل من قبيل العنف اجلنسي، مبـا يـشمل التـشارك يف الـسلطة والثـروة،                   ا
ــسالم      ــة تكــاد ال تظهــر قــط يف نــصوص اتفاقــات ال ــات التنفيذي ــرأة يف اهليئ ــاك . ومتثيــل امل وهن

، حتليل عميق للجانـب     ٢٠١١فعلى سبيل املثال أفضى، خالل عام       . استثناءات جديرة بالذكر  
ــساين، وجهــ  ــات        اجلن ــع الزعام ــق م ــَشارك وثي ــيمن، وَت ــشاري اخلــاص لل ــذهلا مست ــة ب ود حثيث

ــة       ــاق املرحل ــدا يف اتف ــسانية حتدي ــشؤون اجلن ــسائية إىل إدراج التزامــات عــن ال واجملموعــات الن
ــيمن  ــة يف ال ــصومال    ٢٠١١وخــالل عــام  . االنتقالي ــشأن ال ــق ب ــضا، طُلــب يف خريطــة الطري  أي

  .رحلة االنتقالية ويف تنفيذ خريطة الطريقختصيص حصة لتمثيل النساء يف هيئات امل
ومن شأن اختاذ جمموعة من التدابري توسيع نطاق متثيل املـرأة يف عمليـات الـسالم، مـن        - ٥١

قبيــل االســتثمار يف بنــاء قــدرات الزعامــات النــسائية علــى القيــام بالوســاطة، وتــوفري ترتيبــات     
فاوضـات الرمسيـة، تـسعى اجملموعـات        وإىل جانـب امل   . خاصة بأمن املشاركات ورعاية أطفاهلن    

ومـن املهـم للغايـة      . والناشطون يف جمال حقوق املرأة على التعـبري عـن شـواغل املـرأة وأولوياهتـا               
ــات          ــسائي واملنظم ــدين الن ــع امل ــات اجملتم ــوارد خاصــة لزعام ــود وختــصيص م ــك اجله ــم تل دع

ات، والتفــاوض، النــسائية، مــن قبيــل بنــاء القــدرات علــى مهــارات القيــادة، وحتليــل الرتاعــ         
  .واالتصاالت

وتتــوخى االســتراتيجية املتعلقــة بالــشؤون اجلنــسانية والوســاطة املــشتركة بــني إدارة          - ٥٢
الشؤون السياسية وهيئة األمم املتحدة للمرأة رفع مـستوى مـشاركة املـرأة يف جهـود الوسـاطة                  

نـسانية يف عمليــات  الـيت تبــذهلا األمـم املتحــدة، ونـشر وبنــاء القـدرات علــى معاجلـة املــسائل اجل     
السالم، وترسيخ قدرات منظمـات اجملتمـع املـدين النـسائي وزعاماهتـا علـى الَتـَشارك يف تـسوية            

فعلى سبيل املثال، دعمت االستراتيجية تنظيم التدريب الالزم للخرباء يف الوسـاطة،            . الرتاعات
ل اجلنـــسانية يف واملـــسؤولني الـــسياسيني، واخلـــرباء يف الـــشؤون اجلنـــسانية علـــى تنـــاول املـــسائ

عمليات السالم، وتوطيد عملية تشكيل التحالفات والَتَشارك يف املعلومات فيما بني منظمـات             
وُسـجلت نتـائج بالفعـل علـى إثـر تنظـيم التـدريب علـى منـع نـشوب                    . )١١(بناء السالم النسائية  

لبلقـان،   امرأة مـن الزعامـات النـسائية يف منطقـة ا           ٢٠٠الرتاعات والوساطة بشأهنا لصاحل زهاء      

__________ 
انظــر قاعــدة بيانــات منظمــات بنــاء الــسالم النــسائية، الــيت أعــدهتا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى شــبكة        )١١(  

  .https://peaceorganizations.unwomen.org: اإلنترنت
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فعلـى سـبيل املثـال، سـافرت     . ووسط وجنوب آسيا، وغـرب أفريقيـا علـى مـدار العـام املاضـي            
 يـــشاركن يف حمادثـــات واغـــادوغو   كـــي ٢٠١٢أبريـــل /املـــشاركات مـــن مـــايل يف نيـــسان   

فاســو، حيــث أثــرن االنتبــاه إىل العنــف اجلنــسي املــرتبط بالرتاعــات احلاصــل يف مشــال  ببوركينــا
  .إىل ذلك يف اإلعالن الصادر بعدئذمايل، وكفلن اإلشارة 

ــصعيدين دون          - ٥٣ ــى ال ــشوب الرتاعــات عل ــع ن ــود الوســاطة ومن ــن جه وجيــري الكــثري م
ليـشيت   - ففـي تيمـور   . وغالبا ما تـؤدي النـساء يف تلـك اجلهـود دورا حامسـا             . اإلقليمي واحمللي 

م املتحــدة علــى ســبيل املثــال، قــدمت مبــادرة منــع نــشوب الرتاعــات الــيت أعــدها برنــامج األمــ  
اإلمنائي، الدعم إىل احلكومـة، مبـشاركة شـركاء وطنـيني ودولـيني، يف جمـال إنـشاء كـوادر مـن                      
الوسطاء يف اجملتمع احمللي، يـتم اسـتيعاهبم يف إدارة بنـاء الـسالم والتماسـك االجتمـاعي املنـشأة                    

عـات   يساعدوا على تـسوية الرتا     كيوجرى توزيع هؤالء الوسطاء     . حديثا، نصفهم من النساء   
ومثــة . احملليـة بـشأن األراضـي، ويف اجملتمعـات احملليـة الــيت سـيعاد فيهـا تـوطني املـشردين داخليـا          

مثال آخر هو وحدة مكون احلماية املدنية يف فريق الرصد الدويل، يف ميندناو، الفلبني، املؤلفـة                
 املربمة بـني    بالكامل من النساء، اليت تتوىل رصد مدى االمتثال لوقف إطالق النار، واالتفاقات           

ومــن خــالل إجــراء الــدوريات املنتظمــة     . حكومــة الفلــبني وجبهــة حتريــر مــورو اإلســالمية     
والزيارات اجملتمعية وتقدمي التقارير عنها، تضطلع الوحدة النسائية مبهمة اإلنذار املبكـر احلامسـة           

قوم من خاللـه    ويشكل العمل الذي تتواله جلان السالم النسائية يف قريغيزستان، اليت ت          . األمهية
بريــادة الدبلوماســية الــشعبية املباشــرة، ورصــد التــوترات وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان املتعلقــة   
باملرأة، مثاال جيدا يشار إليه دوما على الدور الذي تستطيع املـرأة أن تؤديـه يف الوسـاطة ومنـع         

  .نشوب الرتاعات
معيــة النــسائية إىل املــستوى ومل يــتم إيــالء اهتمــام كــاف برفــع مــستوى املبــادرات اجملت   - ٥٤

الوطين، وحتسني إمكانية مشاركة املرأة يف احلـوار وعمليـات الوسـاطة علـى الـصعيدين الـوطين         
وميثــل دعــم بنــاء قــدرات منظمــات الــسالم النــسائية واحــدا مــن أكثــر االســتثمارات  . والــدويل

  .فعالية يف تعزيز نطاق تلك اجلهود ومدى بروزها واستدامتها
أحد أشـكال الـدعم احملوريـة يف دعـوة النـساء بانتظـام إىل املـشاركة يف جهـود          ويتمثل    - ٥٥

وكــثريا مــا ُتــدعى الوفــود النــسائية إىل املــشاركة يف حمادثــات  . تــسوية الرتاعــات وبنــاء الــسالم
السالم، ومؤمترات تقـدمي االلتزامـات واملـاحنني الدوليـة يف اللحظـات األخـرية ومـن مث ال تتـاح                     

، شاركت املمـثالت    ٢٠١١وخالل عام   . تعداد اليت تتاح للوفود األخرى    هلن نفس فرص االس   
عن اجملتمـع املـدين النـسائي يف ثالثـة أو أربعـة مـن مـؤمترات املـاحنني واالسـتراتيجيات الدوليـة،                       

ويف املــؤمتر الــذي عقــد عــن . بــشأن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وأفغانــستان وجنــوب الــسودان
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نـدوة عـن الـشؤون      ”مة، ُدعمت مشاركة املرأة من خـالل        جنوب السودان يف واشنطن العاص    
 استمرت يومني يف الفترة السابقة على انعقاد املـؤمتر، الـذي افتتحـه وحـضره كبـار                  “اجلنسانية

وقـدم الوفـد بيانـا عـن األولويـات      .  الواليات املتحدة وجنوب السودانحكومْيتاملسؤولني من   
الء اهتمـام أكـرب يف وقـائع املـؤمتر بتمويـل احتياجـات              أمام املؤمتر بكامل هيئته، مما أسفر عن إيـ        

وشكل هذا التشارك ممارسة جيدة تتيح للعناصر الفاعلة على الصعيدين الوطين والـدويل            . املرأة
ويتعني أن ُيـستتبع االهتمـام      . إشراك اجملموعات النسائية يف اختاذ القرارات على الصعيد الدويل        

يالء االهتمـام إىل احتياجـات املـرأة يف عمليـات التعـايف وبنـاء             باحتياجات املرأة يف املـؤمترات بـإ      
  .السالم ذاهتا

وسيكون من شأن إشراك املنظمات النسائية، بدءا من املراحل املبكرة لـدى التخطـيط                - ٥٦
ــاء قــدراهتا علــى التــشارك بفعاليــة،       ــاء الــسالم، املــساعدة علــى بن جلهــود تــسوية الرتاعــات وبن

ــرب االطــالع علــ    ــتعلم ع ــات وال ــك العملي ــة     . ى تل ــات الدولي ــضاء واملنظم ــدول األع وأحــث ال
واإلقليمية على وضع ذلك يف االعتبار لـدى دعـم جهـود الـسالم أو لـدى التخطـيط لعمليـات                     

  .االلتزام الدولية
  

  املالحظات والتوصيات  - رابعا  
اختذت خطوات واسـعة مهمـة خـالل العـام املاضـي يف النـهوض حبقـوق املـرأة يف منـع                  - ٥٧
ــ ــسالم  ن ــاء ال ــسويتها وبن ــدول األعــضاء    . شوب الرتاعــات وت ــد يف عــدد ال ــاك تزاي ــا زال هن وم

أو /واملنظمـات اإلقليميـة الــيت كرسـت يف هــذا الـصدد أطـرا للتنفيــذ ووضـعت اســتراتيجيات و      
وقد ظهرت نتائج عن االستثمارات يف بنـاء قـدرات املـوظفني املـدنيني واألفـراد                . آليات تنسيق 

التوجيه والتدريب وإتاحة اخلربات التقنية يف اجملال اجلنـساين، دعمـا لبعثـات             النظاميني وحتسني   
ــذها، والتخطــيط         ــربامج وتنفي ــصميم ال ــاوض، وت ــاطة، والتف ــيم، والوس ــائق والتقي ــصي احلق تق

وتـسىن آلليـات اإلنـذار املبكـر        . للعمليات، وإجراء التحقيقات، وتشكيل جلان تقـصي احلقـائق        
  .لتهديدات ضد النساء والفتيات واإلبالغ عنهازيادة قدرهتا على اكتشاف ا

ويف حني أن اإلجنازات املتميـزة قـد حتققـت علـى الـصعيد القطـري، مـا زال يـساورين                       - ٥٨
 يف حمادثـات الـسالم،      ومتثلـيهن القلق إزاء استمرار بطء التقدم احملـرز يف جمـال مـشاركة النـساء               

اتفاقات السالم، وزيادة متثيل املـرأة يف       وإدراج أحكام عن النهوض حبقوق النساء والفتيات يف         
املناصـب املنتخبـة واملعينـة؛ وإزاء اسـتمرار وجــود فجـوات خطـرية يف احلمايـة، والعقبـات الــيت         
حتول دون إمكانية جلـوء النـساء والفتيـات إىل القـضاء، والـدالئل علـى تقليـل حقـوق املـرأة يف                     

ة املوجهـة حنـو الـتمكني للنـساء واملـساواة      بعض السياقات، وبطء التغري احلاصل يف بنود امليزانيـ  
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ومثـة ضـرورة إىل اختـاذ إجـراءات يف اجملـاالت            . بني اجلنسني يف سياقات ما بعد انتهاء األزمات       
  .الثالثة اآلتية هبدف كفالة ترسيخ التقدم احملرز يف كامل اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن

  
ــد واملعــ     -ألف    ــذ القواع ــساق يف تنفي ــة     االت ــسان املتعلق ــوق اإلن ــشأن حق ــة ب ايري الدولي

بالنساء والفتيات يف مجيع اجلهـود الراميـة إىل منـع نـشوب النــزاعات وتـسويتها              
  وبناء السالم

مثــة ضــرورة ألن تلتــزم القيــادات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة التزامــا واضــحا بتعزيــز      - ٥٩
لنــساء املتعلقــة بارأة وحقــوق اإلنــسان مــشاركة املــبــشأن القواعــد واملعــايري الدوليــة  ومناصــرة 

 ضـمان وبنـاء الـسالم، و    وتـسويتها   زاعات  ـ النـ   نشوب والفتيات يف مجيع اجلهود الرامية إىل منع      
  .احترام هذه القواعد واملعايري ودعمها

ومتثل الطلبات اليت يقدمها كبار املسؤولني واملبعوثني يف التقـارير القطريـة واملواضـيعية                - ٦٠
الـــشفوية، للحـــصول علـــى معلومـــات حمـــددة عـــن حالـــة النـــساء والفتيـــات         واإلحاطـــات 

واستفـساراهتم عــن عــدم تقــدميها، واملــشاركة يف احلـوار وتبــادل اآلراء مــع قــادة اجملتمــع املــدين   
النسائي، مبا يف ذلك من خالل عقد اجتماعـات بـصيغة آريـا أو البعثـات امليدانيـة الـيت يوفـدها                      

طيع اجمللــس مــن خالهلــا بيــان التـــزام القيــادة وضــمان تلقيهــا  جملــس األمــن، ســبال أساســية يــست
وأثــين علــى تزايــد إدراج اإلشــارات الــصرحية إىل االلتـــزامات املتعلقــة  . املعلومــات ذات الــصلة

باملرأة والسالم واألمن يف مجيع أعمال جملس األمن، مبا يف ذلك تعليمات حمـددة عـن النـهوض                  
ا، والقيـام يف اآلونـة األخـرية بـدعم تطـوير اجملتمـع املـدين،                حبقوق املـرأة ومحايتـها والـتمكني هلـ        

وأشـجع اجمللـس علـى مواصـلة هـذه املمارسـة            . وذلك يف عدد متــزايد مـن واليـات البعثـات          
بنفس النهج وضمان أن خيضع مجيـع القـرارات املواضـيعية وتلـك املتعلقـة ببلـدان حمـددة،                   

نظور مدى تأثريها يف الـتمكني للنـساء   وإنشاء أو جتديد واليات البعثات لالستعراض من م     
ــصلة يف      ــات ذات الـ ــدرج التعليمـ ــن، وأن ُتـ ــة هبـ ــسان املتعلقـ ــوق اإلنـ ــات ويف حقـ والفتيـ

  .الواليات
ومــن الــضروري ضــمان االســتدامة وتعزيــز املكاســب الــيت حتققــت يف جمــال النــهوض     - ٦١

م إىل بنـاء الـسالم    حبقوق النساء والفتيات والتمكني هلن يف عمليات االنتقـال مـن حفـظ الـسال              
وُيثار بعض القلق إزاء إمكانية ارتباط تصفية البعثات حبـدوث اخنفـاض يف مـستويات               . والتنمية

متويل االلتـزامات يف جمال املساواة بني اجلنسني واالهتمام هبا، واخنفاض تـدرجيي يف مـستويات               
نظمـات اإلقليميـة إىل   وأدعـو الـدول األعـضاء وامل   . األمن واحلماية الالزمة للنـساء والفتيـات      

استكشاف وسائل ضمان استمرار تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف إطار            
وأحـث الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة علـى            . تصفية البعثات والعمليات االنتقالية   
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ــات         ــد العملي ــسائية يف تزوي ــه املنظمــات الن ــضطلع ب ــذي ميكــن أن ت ــدور ال ــراف بال االعت
وأطلب إىل كيانات األمم املتحـدة املعنيـة إجـراء    . النتقالية باملعلومات، ودعم ذلك الدور    ا

استعراض دقيق هلذه احلاالت والتخطيط لتسليم املهام واملسؤوليات األساسية فيمـا يتعلـق            
حبقوق اإلنسان املتعلقة بالنساء والفتيات واخلربات يف الشؤون اجلنسانية من أجـل ضـمان        

تدهــور فــي مستوى االهتمام هبــذه القضايا واإلجـــراءات املتخـــذة بـصدد            عــدم حدوث   
  .هذه املسائل

ومثـــة حاجـــة أيـــضا إىل أن يبـــدي اجملتمـــع الـــدويل والقـــادة اتـــساقا يف ضـــمان إجـــراء    - ٦٢
بـصورة  ودعوهتن  اجملتمع املدين النسائي ومع املنظمات النسائية       زعامات  مشاورات منتظمة مع    

زاعات وجهود بناء الـسالم، مبـا يف ذلـك حمادثـات الـسالم،              ـالنتسوية  ملشاركة يف   منهجية إىل ا  
ــؤمترات  ـــزام  وم ــصال، وجمموعــات األصــدقاء، ومفاوضــات     إعــالن االلت ــة االت ــة، وأفرق الدولي

السالم، واحلوارات الوطنية، ومؤمترات اجلهات املاحنة، وغريها من احملافل اليت تقـوم املنظمـات              
وأدعـو اجملتمـع الـدويل،      . ية، وجمموعات الدول األعـضاء بإنـشائها أو دعمهـا         الدولية واإلقليم 

واملنظمات اإلقليمية، والدول األعضاء إىل التشاور مع منظمات اجملتمع املدين النـسائية يف             
تـسوية  زاعات وبنـاء الـسالم، لتزويـدها مبعلومـات عـن عمليـات              ـالنـ تـسوية   بداية مساعي   

ن، ويف يكمـراقبني ومستـشار  (اركتها يف طائفـة مـن األدوار      زاعات، وهتيئـة الفـرص ملـش      ـالن
وينبغــي دعــم منظمــات . زاعات وبنــاء الــسالمـالنــتــسوية يف حمافــل ) وفــود اجملتمــع املــدين

 وكــذلك يف مجيــع ،تــشارك يف آليــات تنفيــذ اتفاقــات الــسالمكــي اجملتمــع املــدين النــسائية 
  .عمليات التخطيط لبناء السالم واختاذ القرارات

وأطلب ممن أوفدهم من مبعوثني ووسطاء وكبار املمثلني يف سياقات البعثـات، إىل                - ٦٣
التشاور، يف بداية عمليات السالم، مع القيادات واملنظمات النسائية، وكذلك مع النساء            
ــن،          ــة معه ــشاورات منتظم ــة م ـــزاعات وإقام ــأثرة بالن ــة املت ــات احمللي ــن اجملتمع ــات م والفتي

ضة على إنشاء حمافل ترمي إىل متكني العناصر الفاعلة يف اجملتمـع            وتشجيع األطراف املتفاو  
  .املدين من املشاركة يف عمليات السالم ودعم هذه األطراف عند االقتضاء

ويعد االهتمام املتزايد الذي توليه آليات حقـوق اإلنـسان الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة                 - ٦٤
اإلسـراع بـوترية    أن يسهم بطرق عديـدة يف       ه  ومن شأن ملرأة والسالم واألمن موضع ترحيب،      با

 متابعــة الــدول األعــضاءوأطلــب إىل  .تنفيــذ االلتزامــات ذات الــصلة علــى املــستوى الــوطين  
وفيما يتعلق بآليات األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،          . التوصيات اليت قدمتها هذه اآلليات    

هيئـات األمـم املتحـدة      أمهيـة بالغـة إلقامـة التعـاون الوثيـق مـع             علـى وجـه اخلـصوص       هناك  
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املنشأة مبعاهدات واإلجراءات اخلاصة وغريهـا مـن آليـات جملـس حقـوق اإلنـسان، مبـا يف                   
  .ذلك عملية االستعراض الدوري الشامل، والتنفيذ الكامل للتوصيات اليت تصدر عنها

  
  العزم على التصدي للتحديات اليت تواجه مشاركة النساء والفتيات ومتثيلهن  -باء   

بني هذا التقرير استمرار وجود عقبات كبرية أمـام مـشاركة املـرأة ومتثيلـها يف عمليـة                  ي  - ٦٥
  .اختاذ القرارات العامة فيما يتعلق بالسالم والعمليات االنتقالية

وال أزال ملتـزما بشكل كامل بزيادة مـشاركة املـرأة ومتثيلـها يف اجلهـود الـيت تـدعمها                  - ٦٦
وحـسب املـشار إليـه أعـاله، مـا بـرح ُيحـرز              .  ومنـع نـشوهبا    املنظمة يف جمـال تـسوية النــزاعات       

بعض التقدم فيما يتعلق بزيادة عدد النـساء يف قائمـة خـرباء الوسـاطة الـيت تـديرها وحـدة دعـم               
الوســاطة، ويتواصــل تزايــد عــدد النــساء يف صــفوف مــن أوفــدهم مــن ممــثلني خاصــني ونــواب   

ــأدوار ويــضطلع العديــد مــن هــؤالء النــساء   . املمــثلني هامــة يف جمــايل الوســاطة أو التيــسري يف  ب
حتقيـق  هبـدف   وسـتبذل اجلهـود     . مجهورية أفريقيا الوسطى وقربص ومالوي، على سـبيل املثـال         

اهلدف املتفق عليه املتمثل يف تعيني امرأة يف منصب كبري الوسـطاء يف إحـدى عمليـات الـسالم                 
ــة الــيت تــدعم  وأشــجع الــدول األعــضاء واملنظمــات  . الــيت تــدعمها األمــم املتحــدة  اإلقليمي

سالم على أن تكون قـدوة حيتـذى هبـا وأن تعـني املزيـد مـن النـساء لالضـطالع                     العمليات  
  .عمليات الوساطةيف الوسطاء املشاركني واملستشارين ومبهام الوسطاء 

 مــدير يف بعثــات األمــم ويــساورين القلــق إزاء تنــاقص حــصة املــرأة مــن املناصــب برتبــة  - ٦٧
األمم املتحدة املعنية باستعراض هذه احلالة وتقدمي       عليمات إىل كيانات    وسأصدر ت . املتحدة

  .توصيات حمددة بالتشاور مع هيئة األمم املتحدة للمرأة
وفيما يتعلق باالنتخابات اليت جتـرى بعـد انتـهاء النــزاعات، أدعـو إىل تطبيـق اجملموعـة                     - ٦٨

وأدعـو مجيـع الـدول      . خبـة ومرشـحة   الكاملة من التـدابري املتاحـة لتـشجيع مـشاركة املـرأة كنا            
األعضاء وكيانات األمم املتحدة اليت تدعم االنتخابات اليت جترى بعد انتهاء الرتاعات إىل 

.  معاجلة البعد اجلنـساين يف مجيـع مراحـل العمليـات االنتخابيـة             الرامية إىل مواصلة جهودها   
وجيـب أن تنظـر الـسلطات    . املرأة قبل االنتخابات وأثناءهابأمن وجيب إيالء اهتمام خاص    

زيـادة  يف  من قبيـل التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، الـيت ميكـن اسـتخدامها                شىت   تدابري    يف الوطنية
  . تلك التدابريمستويات مشاركة املرأة كمرشحة وناخبة، وأن تعتمد

وال يزال انعدام أمن النساء والفتيات يشكل عامال رئيـسيا حيـول دون مـشاركة املـرأة                   - ٦٩
ـــزاع    يف اختــاذ ــد الن ــا بع ـــزاع وم ــرارات يف حــاالت الن ــد   .  الق ــستهدف بالتحدي ــا ُي ــثريا م وك
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وأطلب مـن جملـس األمـن       . املدافعون عن حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة يف حاالت النـزاع        
  .واهليئات األخرى ذات الصلة التيقظ وإيالء اهتمام خاص يضمن محايتهم

انـب اجلنـساين فيمـا يتعلـق بـضمان معاجلـة حقـوق              وُيظهر هذا التقرير أمهيـة حتليـل اجل         - ٧٠
اإلنــسان املتعلقــة بالنــساء والفتيــات واحتياجــاهتن يف جهــود منــع نــشوب النـــزاعات وتــسويتها  

ويـستطيع خـرباء الـشؤون اجلنـسانية تقـدمي املـساعدة علـى ضـمان تطبيـق          . والتعايف فيما بعـدها   
ت ومحايتـها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل            هنج أكثر تكامال من أجل النهوض حبقوق النساء والفتيـا         

توسيع اإلطار التقليدي للتحليل هبدف النظر يف االسـتثمارات األفقيـة، مـن قبيـل االسـتثمار يف                  
تعلــيم البنــات يف املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة حبيــث يكــن يف وضــع ميكنــهن مــن االضــطالع   

ــاهتن عمو    ــة وجمتمع ــاهتن احمللي ــة يف جمتمع ــأدوار قيادي ــامــستقبال ب ــضا اخلــرباء يف  . م ــستطيع أي وي
الشؤون اجلنسانية تقدمي املساعدة على ضمان إيالء اهتمام خاص حبقوق الفئـات الـضعيفة مـن                
ــات املــشردات        ــساء والفتي ــى، والن ــها أنث ــيت تعيل ــشية ال ــل األســر املعي ــسكان واحتياجاهتــا، مث ال

وأحـث كيانـات األمـم      .داخليا، واملترمالت نتيجة احلروب، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقـة        
املتحدة علـى االسـتعانة خبـرباء يف قطاعـات حمـددة مـن الـشؤون اجلنـسانية كـي يعملـوا يف                       
بــرامج التعــايف بعــد انتــهاء النـــزاع، علــى ســبيل املثــال داخــل قطاعــات األمــن، والعدالــة،   

وأشـجع بقـوة    . واحلوكمة، واإلدارة العامة، والتعـايف االقتـصادي، واخلـدمات االجتماعيـة          
لدول األعضاء على ضمان مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف آليـات العدالـة االنتقاليـة، مبـا يف                    ا

ذلك، على األقل، تقدمي خدمات التوعية املوجهة إىل ضحايا العنف من النساء والفتيـات،     
واختاذ تدابري حمددة حلماية الشهود من النساء والفتيات، وبرامج جرب الضرر اليت تستفيد             

 والفتيات، وتضمني إشارات صرحية إىل العنف اجلنسي واجلنـساين يف واليـات             منها النساء 
وسأســتمر يف عــرض تقــدمي اخلــربة يف الــشؤون     . العناصــر الفاعلــة يف العدالــة االنتقاليــة   

  .اجلنسانية إىل أفرقة التفاوض، وجلان تقصي احلقائق، وهيئات التحقيق ذات الصلة
 حياة النساء والفتيـات، يـتعني أن تكـون املـشاركة يف             وإذا أُريد حتقيق تأثري حقيقي يف       - ٧١

ويـربز هـذا    . املبادرات متواصلة وطويلة األجل ومدعومة مبا يكفي مـن املـوارد البـشرية واملاليـة              
التقرير اإلسهامات اهلامة اليت قدمتها منظمات اجملتمع املدين النسائية يف منع نـشوب النــزاعات        

هنـاك نــدرة مـستمرة يف املــوارد فيمـا يتعلــق بإنـشاء املنظمــات     إال أن . وتـسويتها وبنـاء الــسالم  
وأدعو اجملتمع الدويل إىل زيادة التمويل واملـساعدات العينيـة املتاحـة            . النسائية وبناء قدراهتا  

املـرأة يف مبـادرات منـع       ها مـن إشـراك      للمنظمات النسائية أثنـاء الرتاعـات وبعـدها لتمكينـ         
وأشـجع الــدول األعـضاء والـشركاء، مبــا يف    . لـسالم وبنــاء اوتـسويتها  زاعات ـنـشوب النـ  

تتـضمن  لبلـدان حمـددة أو لـبعض األقـاليم،          ذلك القطاع اخلاص، على إنشاء آليات متويل        
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واملبـادرات   ةــات النـسائي  ــــ درات املنظم ـــ ة ق ــو تنمي ــه املوارد حن  ــة، توج ـق استئماني ــصنادي
  .اليت تنفذها

  
 بـاملرأة  املتعلقة االلتزامات بتنفيذ تصلع واملساءلة فيما ي  مواصلة حتسني نظم التتب     -جيم   

  والسالم واألمن
يتطلب تتبع تنفيذ قرارات جملس األمـن املتعلقـة بـاملرأة والـسالم واألمـن االسـتثمار يف                     - ٧٢

ومـن  . آليات تبادل املعلومات، ومجع البيانات، واالستعراض، وتقدمي التقارير عن التقدم احملرز          
اإلسـراع بـوترية   ع وحتليل البيانات املصنفة حسب اجلـنس والـسن أن يـسهم يف        حتسني مج شأن  

  .، وحتسني تنسيق وحتديد اجملاالت اليت قد حتتاج إىل املزيد من االهتمام القراراتنفيذت
املرأة والــسالم املتعلقــة بــومــن املقــرر اســتعراض ثلــث خطــط العمــل الوطنيــة القائمــة      - ٧٣

 املمارسـات اجليـدة     قاسـم تتتـيح   وميثـل ذلـك فرصـة كـربى         . م املقبل واألمن أو جتديدها يف العا    
 علــى رات املتعلقــة بــاملرأة والــسالم واألمــن القــرال تنفيــذ يوحتديــد املعوقــات الــيت تعتــرض ســب 

شراكة مع الدول األعضاء الوطلبت أن تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة، ب .الصعيد الـوطين  
م املتحدة، ومنظمات اجملتمـع املـدين الـيت تـدعم وضـع             واملنظمات اإلقليمية، وكيانات األم   

زامات املتعلقة باملرأة والـسالم   ـاللتاتنفيذ  مدى  استعراض  بخطط العمل الوطنية وتنفيذها،     
ملبـادرات الراميـة إىل تعزيـز التنفيـذ         ا، مـع األخـذ يف االعتبـار          على الصعيد الـوطين    واألمن

اجلهــود املبذولــة إلدمــاج االلتزامــات  علــى الــصعيدين دون الــوطين واإلقليمــي، وكــذلك  
  .املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف التشريعات ورسم السياسات وعمليات التخطيط

ويعتمد عدد متزايد من املؤسسات األمنية اإلقليمية خطط عمل واسـتراتيجيات دعمـا               - ٧٤
 ن مثـة مبـادرات جاريـة    لتنفيذ القرارات املتعلقـة بـاملرأة والـسالم واألمـن وأالحـظ مـع التقـدير أ                

لوضع أطر تستهدف استعراض ورصد مدى تنفيذ تلك اخلطط واالستراتيجيات بانتظـام علـى              
وأشــجع املؤســسات األمنيــة اإلقليميــة علــى أن تواصــل تعزيــز األدوات . الــصعيد اإلقليمــي

التوجيه وقوائم املراجعة، وأطر التتبع، ووضع أهداف وجداول زمنية واضـحة،           (التنفيذية  
وأن تعمل على إعادة تنشيط االلتـزام والعزم والقناعة علـى أعلـى            ) شاء خطوط أساس  وإن

  .املستويات السياسية
وطلبت إىل هيئات األمم املتحدة زيادة التنسيق يف جمـال وضـع نظـم رصـد وتتبـع                    - ٧٥

تراعي املنظور اجلنساين وتتسم بالكفاية واملرونة، حبيث تضطلع هذه النظم بدور هام على          
عنها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك ُنظم املؤشرات         تقدمي تقارير   يد القطري وميكن    الصع

ضمان مجـع وحتليـل املعلومـات املـصنفة         بـ وينبغي إيالء اهتمـام خـاص        .اجلنسانية يف امليزانيات  
، وخاصـة يف املبـادرات الـيت تـدعمها األمـم املتحـدة يف جمـاالت العمالـة                   سنحسب اجلنس والـ   
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األساسـية،  البنيـة  االقتـصادي واالسـتثمارات يف      والتعـايف    يف حاالت الطـوارئ،      القصرية األجل 
وتوفري اخلدمات االجتماعية، مبـا يف ذلـك خـدمات التعلـيم والـصحة، والوسـاطة، والتفـاوض،                  
واحلوار الوطين، والعمليات االنتخابية، وإصالح القطاع األمين، وإمكانية اللجوء إىل القـضاء،             

  .ريح وإعادة اإلدماجنزع السالح والتسو
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	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدم عملاً بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (S/PRST/2010/22)، الذي طلب فيه المجلس إليّ أن أواصل تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ القرار 1325 (2000)، وأيضا عملا بالبيان الرئاسي الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (S/PRST/2011/20)، بشأن الحوار المفتوح عن مشاركة المرأة ودورها في منع نشوب النزاعات والوساطة بشأنها، الذي طلب فيه المجلس أن أُدرج في تقريري السنوي المقبل استعراضا شاملا يتناول الإجراءات المحددة المتخذة لتنفيذ هذا البيان وما حققته من إنجازات وما تواجهه من تحديات، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مجال الوساطة والدبلوماسية الوقائية.
	2 - ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير استعراضاً للتقدم المحرز منذ العام الماضي في تنفيذ القرار 1325 (2000)، بما في ذلك البيانات المستكملة ذات الصلة بمجموعة المعايير الأولية المقدمة في تقريري المقدم عام 2010 عن المرأة والسلام والأمن (S/2010/498، المرفق). ويقدم الفرع الثالث معلومات عن مسائل محددة أُثيرت في البيان الرئاسي الذي صدر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ومنها المعلومات المطلوبة عن مشاركة المرأة في الوساطة والدبلوماسية الوقائية. ويتضمن الفرع الرابع ملاحظات وتوصيات ختامية.
	3 - وأُعد هذا التقرير استنادا إلى إسهامات مقدمة من 27 كياناً من كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها بعثات ميدانية ومكاتب قطرية()، وثماني منظمات إقليمية ودون إقليمية(). كما يستند التقرير إلى الاستنتاجات الواردة في تقاريري الأخيرة عن تعزيز دور الوساطة في النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وتسويتها (A/66/811)، وبناء السلام بعد انتهاء النزاع المسلح (A/2012/746).
	ثانيا - لمحة عامة عن التقدم المحرز
	ألف - التنسيق والمساءلة من أجل تحقيق النتائج 
	4 - إن ما اتخذ في السنتين الماضيتين من مبادرات هامة مثل وضع مؤشرات القرار 1325 (2000) وتقديم تقارير أولية عنها، والخطوات المتخذة لتنفيذ خطة العمل ذات النقاط السبع بشأن بناء السلام المراعي للمنظور الجنساني، واعتماد إطار الأمم المتحدة للنتائج الاستراتيجية بشأن المرأة والسلام والأمن واستعراض القدرات المدنية قد ساعد الأمم المتحدة على تحديد الممارسات الجيدة، ووضع أهداف مشتركة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
	5 - وأبرز تقرير العام الماضي (S/2011/598) مبادرات السياسة العامة المقدمة من منظمات إقليمية ودون إقليمية. وقد اتخذت، منذ ذلك الحين، مبادرات جديدة تضمن زيادة فعالية التنفيذ على المستوى الإقليمي، مثل وضع خطة عمل إقليمية للمحيط الهادئ، وقيام جامعة الدول العربية بوضع استراتيجية إقليمية بشأن المرأة والسلام والأمن، وبذل جهود تكفل تمويل تنفيذ خطة العمل الإقليمية التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف تنفيذ القرارين 1325 (2000) و 1820 (2008). وستدعم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مع الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا المشرعين في المنطقة للمضي قدماً في تنفيذ القرارين. ويمثل اعتماد مجلس أوروبا في نيسان/أبريل 2011 اتفاقية بشأن منع ومكافحة العنف الموجه ضد المرأة والعنف الأسري، بما في ذلك أثناء النزاع المسلح، إسهاما مهما في تعزيز الإطار القانوني الرامي إلى منع هذا العنف وحماية الضحايا ووضع حدٍ للإفلات من العقاب. ويجري تعزيز آليات رصد المبادرات الإقليمية المتخذة تنفيذاً لهذه الالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وتقديم التقارير عنها، وذلك بهدف تحسين تتبع مدى التقدم المحرز. إن الإبلاغ الأولي عن مؤشرات الاتحاد الأوروبي بشأن المرأة والسلام والأمن()، والقيام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بإصدار التقرير السنوي الأول المقدم من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يتضمن تفاصيل العمل الذي اضطلع به حلف الناتو لدعم تنفيذ أحكام القرار 1325 (2000)، وتعيين ممثل الحلف الخاص لشؤون المرأة والسلام والأمن هي أمثلة حديثة على الجهود المبذولة لتحسين المساءلة عن هذه النتائج وتمثل أيضا الاجتماعات من قبيل الاجتماع الوزاري الرابع عن دور المرأة في تنمية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد في جاكرتا، خلال كانون الأول/ ديسمبر 2012، فرصاً ترمي إلى تقييم مدى التقدم المحرز.
	6 - وعلى المستوى الوطني، يتزايد عدد البلدان التي أعلنت عن أولوياتها بشأن المرأة والسلام والأمن عبر خطط عمل وطنية. وفي حزيران/يونيه 2012، كان هناك 37 دولة من الدول الأعضاء() إما اعتمدت خطط عمل وطنية أو بسبيلها إلى اعتماد هذه الخطط. وما زالت القدرة على تنفيذ تلك الخطط ورصدها وتقدير تكاليفها وتمويلها تتباين بشكل كبير. ولم يصدر سوى سبعة بلدان ميزانيات مخصصة لهذا الغرض، وأشار 18 بلداً آخر إلى أنه سيجرى توفير الموارد اللازمة للتنفيذ من خلال المواءمة مع الميزانيات القطاعية. وتعد آليات أصحاب المصلحة المتعددين للتمويل، كما هو الحال في بوروندي، أدوات مجدية تستهدف تمويل تنفيذ خطط العمل الوطنية. ومنذ أن طلب مجلس الأمن تقديم مؤشرات بموجب قراره 1889 (2009)، ازداد عدد خطط العمل الوطنية من 6 خطط إلى 26 خطة (أي 70 في المائة من الخطط المعتمدة). وفي عامي 2012 و 2013، أصبح ثلث خطط العمل الوطنية جاهزا إما للاستعراض أو التجديد، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام وضع آليات تسد الثغرات بطريقة مناسبة تكفل الفعالية في تنفيذ الخطط.
	7 - ومع أن خطط العمل الوطنية قد تمثل أدوات مجدية تتيح المضي قدماً في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، فإن من المهم للغاية أيضاً ضمان دمج هذه الالتزامات في صلب جميع عمليات السياسة العامة والتخطيط ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني. فعلى سبيل المثال، تعمل الشبكة العالمية للعاملات في مجال بناء السلام على تعزيز قدرة موظفي الحكومات المحلية في بوروندي وسيراليون والفلبين ونيبال على وضع استراتيجيات محلية تستهدف تنفيذ القرار 1325 (2000)، ودعم كل من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي وعملية الأمم المتحدة المختلطة في دارفور إنشاء ”لجان القرار 1325“ في جميع ولايات دارفور، بالسودان. ومن شأن تنفيذ خطط العمل المتعلقة بمنع العنف الجنسي و/أو الجنساني تنفيذا متكاملا و/أو متوازيا تعزيز التآزر مع خطط العمل الوطنية. وفي تموز/يوليه 2012، كان هناك ما يزيد على 140 بلداً، منها بلدان عديدة في حالات ما بعد انتهاء النزاع، إما وضعت استراتيجية وطنية بشأن العنف ضد النساء والفتيات أو أدرجت تدابير ترمي إلى التصدي لهذا العنف بوضع خطط وطنية تشمل مسائل أوسع نطاقاً().
	8 - وتمثل العملية الاستعراضية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعملية الاستعراض الدوري الشامل التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان نقطتي بدء مفيدتين تتيحان إبراز الشواغل إزءا مسألة المرأة والسلام والأمن والخروج بتوصيات بصددها. ومن شأن اعتماد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للتوصية العامة المتعلقة بالمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، التي يجري إعدادها حالياً، الإسهام بشكل جوهري في تحسين المساءلة على المستوى الوطني.
	9 - ويتعين في نهاية المطاف تقييم مدى ترجمة المعايير إلى ممارسات في ضوء التغيير الفعلي في حياة النساء والفتيات والأولاد والرجال في جميع أنشطة فترة الانتقال من النزاع إلى السلام. وتبرز المعلومات المستكملة الواردة أدناه عن التقدم المحرز الممارسات الجيدة والمبادرات الجديدة، وكذلك الثغرات والتحديات والجوانب التي تحتاج إلى اهتمام.
	باء - الوقاية
	10 - وفي العقد الفائت، أعرب المجتمع الدولي عن تطلعه بشدة إلى الانتقال من ثقافة ردة الفعل إلى ثقافة الوقاية، وهو ما يجسده إدراج مسألة حماية المدنيين في ولايات 8 بعثات من أصل 16 بعثة من بعثات حفظ للسلام. وفي أعقاب عمليات الاغتصاب الجماعي التي ارتكبت في واليكالي عام 2010، وضعت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أدوات للإنذار والتصدي في مرحلة مبكرة من أجل تحسين عمليات البعثة الرامية إلى رصد التهديدات أو حوادث العنف والإبلاغ عنها وتوفير القدرة على التصدي لها بسرعة. وبالمثل، شرعت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، إثر اندلاع العنف الطائفي في ولاية جونقلي عامي 2011 و 2012، في استخدام مؤشرات عن النساء والفتيات في إطار استراتيجيتها الرامية إلى حماية المدنيين.
	11 - ومنذ أن قدمت تقريري السابق، تلقى مجلس الأمن معلومات مستكملة عن الشواغل المتصلة بحالة النساء والفتيات في النزاع المسلح عبر تقارير مواضيعية عن بلدان محددة، ومناقشات مفتوحة، وإحاطات إعلامية قدمها كبار المسؤولين، بمن فيهم وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واجتماعات بصيغة آريا، وبعثات المجلس الميدانية. ومع أن البيانات قد تحسنت كثيراً، فإنها تظهر أنه ما زال هناك تباين في تدفق المعلومات إلى مجلس الأمن، واستجابة المجلس للشواغل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
	الإطار 1

	المؤشر: مدى قيام بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية الخاصة بإدراج معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في تقاريرها الدورية إلى مجلس الأمن - من بين 58 تقريرا دوريا مقدما من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية أثناء عام 2011 تضمن 46 تقريرا منها (بنسبة 79 في المائة) مسائل المرأة والسلام والأمن (وهو انخفاض من نسبة 90 في المائة عام 2010). غير أن تحسين جودة التحليل قد أسهم في زيادة التوصيات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في 69 في المائة من التقارير بالمقارنة مع نسبة عام 2010.
	الإطار 2

	المؤشر: عدد ونوع الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن فيما يتصل بالقرار 1325 (2000) - في عام 2011، تضمن معظم الإجراءات التي اتخذها المجلس في هذا المجال طلب تقديم معلومات محددة في تقارير مواضيعية عن بلدان محددة (منها أفغانستان والسودان وهايتي) وإنشاء ولايات للبعثات أو تجديدها بحيث تتضمن نصوصا تشير إلى حقوق المرأة أو تعميم مراعاة المنظور الجنساني(أ). وقد فرض المجلس جزاءات على كيانات وأفراد في الصومال نُسبت إليهم المسؤولية عن استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء في حالات النزاع المسلح، وعن القتل والتشويه والعنف الجنسي والجنساني، والهجمات ضد المدارس والمستشفيات والخطف، والتشريد القسري. ومن بين القرارات التي اعتمدها المجلس عام 2011 أشارت نسبة 38 في المائة منها (أي 25 قرارا من أصل 66 قرارا) إلى القرار 1325 (2000) تحديدا، في مقابل نسبة 37 في المائة عام 2010.
	(أ) مددت ولايات 17 بعثة هي: مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال. والبعثات الجديدة التي أنشئت هي: ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
	الإطار 3 

	المؤشر: مدى قيام بعثات مجلس الأمن بمعالجة مسائل محددة تؤثر في النساء والفتيات، وذلك ضمن صلاحيتها وفي تقارير البعثات - أوفد مجلس الأمن، عام 2011، بعثة ميدانية واحدة زار بعض أفرادها: أديس أبابا لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ والخرطوم وأبيي وجوبا؛ ونيروبي حيث نظرت البعثة في الحالة في الصومال، بسبب عدم تمكن أعضائها من السفر إلى مقديشو. وتضمنت اختصاصات البعثة مسائل تتعلق بمشاركة المرأة في عمليتي السلام في الصومال والسودان. وقدمت البعثة إحاطة إعلامية إلى المجلس (انظر S/PV.6546) لم تناقش فيها مسائل محددة عن النساء والفتيات. وحتى تموز/يوليه 2012، لم يكن تقرير البعثة قد صدر بعد.
	12 - وما زال منع العنف الجنسي المتصل بالنزاع والتصدي له مسألةً ذات أولوية ملحة. وقد واصلت ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع توجيه الاهتمام إلى الحالات التي تثير القلق بوجه خاص ورصد تلك الحالات. وما برحت الهيئات الأعضاء في مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع تعمل معاً على القيام بمبادرات تستهدف التحفيز على منع حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي لها. وترد معلومات مستكملة عن أنماط العنف الجنسي وعمليات تصدي منظومة الأمم المتحدة والعناصر الفاعلة الأخرى لها في تقريري عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المقدم إلى المجلس في كانون الثاني/يناير 2012 (S/2012/33).
	 الإطار 4 

	المؤشر: أنماط حدوث العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع - يتضمن مرفق تقريري عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (S/2012/33) قائمة بأطراف النزاع التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أنماطاً من الاغتصاب أو مسؤوليتها عن هذه الأعمال وغيرها من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، وجنوب السودان. كما يتضمن التقرير معلومات عن أطراف النزاع المسلح التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو مسؤوليتها عن هذه الأعمال في السودان (دارفور) والصومال وكولومبيا وليبيا وميانمار، ومعلومات عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في حالات ما بعد انتهاء النزاع وغيرها من الحالات المثيرة للقلق في أنغولا والبوسنة والهرسك وتشاد و تيمور - ليشتي وسري لانكا وسيراليون وليبريا ونيبال. وقد تبين وقوع أعمال العنف الجنسي في سياق الانتخابات والصراع السياسي والاضطراب المدني في الجمهورية العربية السورية وغينيا وكينيا ومصر.
	13 - وما زال منع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهم من ارتكاب أعمال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي يشكل أولوية من أولويات الأمم المتحدة والدول الأعضاء (انظر A/66/699). ويعني وجود حالة واحدة موثقة وجود حالات عديدة. وتشير بيانات عام 2011 إلى انخفاضٍ في عدد الادعاءات بالمقارنة عن تلك التي أفيد بها عام 2010، وإلى ارتفاعٍ في معدل المتابعة؛ ومع ذلك، فقد أُثيرت أيضاً شواغل إزاء احتمال القصور في الإبلاغ عن تلك الأعمال. ويثار القلق بوجه خاص إزاء تواصل ارتكاب أعمال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال ووجود المستفيدين منها، وإزاء الادعاءات بالاغتصاب. ويتعين مواصلة العمل على تعزيز آليات الوقاية، وإنفاذ سياسة عدم التسامح مطلقاً، وتأكيد المساءلة من أجل بناء الثقة في آليات الإبلاغ بما يضمن لضمان إجراء متابعة متسقة وكفالة الوضوح في التحقيقات. وأؤكد أهمية التحقيق في جميع أعمال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ومعاقبة مرتكبيها دون إبطاء، وفقاً للأصول القانونية ومذكرات التفاهم ذات الصلة التي أُبرمت بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء. والأمانة العامة ملزمة بدعم الدول الأعضاء في هذا الصدد.
	الإطار 5

	المؤشر: النسبة المئوية لحالات الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي المبلغ عنها التي زُعِـم ارتكابها من قبل أفراد حفظ السلام النظاميين والمدنيين و/أو العاملين في المجال الإنساني والتي اتخذت إجراءات بصددها من بين العدد الإجمالي للقضايا المحالة - في عام 2011، أُبلغ عن ما مجموعه 102 من المزاعم عن الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، أُنجِـزت التحقيقات في 26 في المائة من الادعاءات ضد أفراد حفظ السلام وموظفي البعثات السياسية الخاصة البالغ عددها 74 ادعاء (41 عسكريا و 27 مدنيا و 6 من أفراد الشرطة). وفيما يتعلق بالإحالات إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 25 إحالة، ورد 13 ردا يشير إلى اعتزام إجراء التحقيق فيها (ارتفع معدل الاستجابة إلى 52 في المائة، مقابل 39 في المائة عام 2010). وفيما يتعلق بالإحالات البالغ عددها 35 إحالة إلى الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تأديبية بعد ثبوت المزاعم بصددها، والتي وردت عام 2011 أو ما قبله، ورد 22 ردا (معدل الاستجابة 63 في المائة) يشير إلى أن الإجراءات التأديبية قد اتخذت أو ستتخذ. أما الادعاءات المتبقية المذكورة أعلاه البالغ عددها 28 ادعاء، ضد كيانات أخرى غير حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة(أ)، فكان 39 في المائة منها قيد التحقيق، وأغلق 36 في المائة منها نظرا إلى عدم وجود أساس لها أو عدم وجود أدلة كافية، وهناك نسبة 25 في المائة منها ثبت صحتها أو ما زالت قيد الاستعراض.
	(أ) إدارات ومكاتب الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها.
	14 - وشدد مجلس الأمن في بيان رئاسي صدر عام 2011 بشأن المرأة والسلام والأمن (S/PRST/2011/20)، على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في سياق تنفيذ القرار 1325 (2000). وهناك حاجة إلى مواصلة الاهتمام بحسن التوقيت في تقديم التقارير عن النطاق الأوسع من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المرأة في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك التهديدات والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإجراء التحقيقات بشأنها وإحالتها والتصدي لها.
	الإطار 6

	المؤشر: مدى قيام هيئات حقوق الإنسان بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات، وإحالتها والتحقيق فيها - خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، قام المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة التابعون لمجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق إرسال رسالة تتضمن ادعاءات، أو توجيه نداء عاجل في 17 حالة من حالات زُعم فيها ارتكاب بانتهاكات لحقوق المرأة في تسعة من البلدان أو الأقاليم التي جرى استعراضها البالغ عددها 32 بلدا وإقليما(أ). ويتعلق معظم الحالات بتوجيه التهديدات والترهيب والاعتقال التعسفي والقتل والعنف الجنسي وغير ذلك من الهجمات العنيفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن بين الضحايا محامون وصحفيون وناشطون نقابيون وعدد من قادة السكان الأصليين ومدونون وناشطون في مجال حقوق المرأة ومعارضون سياسيون.
	(أ) البلدان أو الأقاليم التي عملت فيها بعثة سياسية أو بعثة لبناء السلام أو لحفظ السلام خلال عام 2011، أو التي عُـرضت على مجلس الأمن في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، أو البلدان أو الأقاليم التي كانت مؤهلة للاستفادة من صناديق بناء السلام عام 2011.
	الإطار 7

	المؤشر: عدد النساء المشاركات في إدارة الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والنسبة المئوية لحصتهن فيها - في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان هناك 11 بلدا أو إقليما من بين البلدان أو الأقاليم التي جرى استعراضها البالغ عددها 32 بلدا أو إقليما(أ) يوجد بها مؤسسات وطنية معتمدة لحقوق الإنسان(ب)، وتمثل النساء نسبة 25 في المائة من عضوية مجالس إدارة تلك المؤسسات. وخصصت تسع مؤسسات (82 في المائة) أقساما أو فصولا محددة عن وضع المرأة في تقاريرها السنوية. وتناولت الوحدات أو الإدارات أو مجموعات العمل أو جهات الاتصال في سبع مؤسسات (64 في المائة) حقوق المرأة تحديدا. وهناك مؤسستان من تلك المؤسسات البالغ عددها 11 مؤسسة (18 في المائة) لديهما إدارات تتعامل مع الفئات المهمشة والتي تعاني من التمييز، وتركز أيضا على النساء والفتيات.
	(أ) انظر الإطار 6، الحاشية (أ).
	(ب) جرى النظر فقط في المؤسسات المعتمدة من الفئة ألف أوباء لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وللحصول على معلومات حول إجراءات الاعتماد، انظر: http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx.
	15 - ويركز كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل متزايد على التهديدات الناشئة التي يتعرض لها السلام والأمن وسيادة القانون، مثل الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتجار غير المشروع، والأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية (S/2011/634، الفقرة 4)، وإدارة الموارد الطبيعية. وتؤثر هذه المسائل في النساء والرجال بصورة متباينة بسبب التمييز الجنساني وعدم المساواة بين الجنسين، وتتطلب بالتالي تحليلات واستجابات تراعي المنظور الجنساني. وخلال العام الماضي، بذلت مختلف العناصر الفاعلة جهودا لإبراز تلك الروابط بقدر أكبر. فعلى سبيل المثال، أبرز البحث الوارد من جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن ممارسات التعدين غير المشروع()، وجود أنماط الاسترقاق الجنسي والاعتداء الجنسي والاتجار في سبع مقاطعات. 
	16 - ويشارك الآن مزيد من العناصر الفاعلة في تقييم مخاطر النزاعات المسلحة وتصاعد العنف في جميع أنحاء العالم، ويزداد استخدام التكنولوجيات الجديدة في تحديد معالم الأحداث والأزمات. ومن شأن توثيق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي لديها نظم للإنذار المبكر، مثل الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، الإسهام في تحسين نوعية البيانات، بما في ذلك ما يخص العنف الجنسي في حالات النزاع. بيد أن التحسينات الكبيرة في إمكانية الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك ما يخص التهديدات ضد النساء والفتيات، لم تسفر عن إجراءات مبكرة متسقة حتى الآن. وما زال اتخاذ إجراءات سريعة لمنع النزاعات العنيفة يشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي.
	17 - وقد أُدرجت مسألة فعالية منع نشوب الصراعات في الاستثمارات طويلة الأجل الموجهة نحو التمكين للنساء والفتيات وفي عملية دعم جهود المرأة في بناء السلام. وتشمل الأولويات العاجلة بناء قدرات قوات حفظ السلام والعناصر الفاعلة في قطاع الأمن على اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة التهديدات الأمنية الجنسانية، ولا سيما العنف الجنسي؛ وتعزيز دور المنظمات الإقليمية في منع نشوب النزاعات؛ وقيام قادة المنظمات الدولية والإقليمية وغيرهم من قادة الوساطة والسلام بالتشاور المنتظم مع المجموعات النسائية؛ واستمرار إدراج إرشادات محددة عن مشاركة المرأة في منع النزاعات في الولايات التي ينشئها مجلس الأمن أو يجددها.
	جيم - المشاركة
	18 - أعرب المجلس، عام 2011، عن قلقه إزاء استمرار العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في جهود الوساطة وبناء السلام (انظر S/PRST/2011/20). وعلى الرغم من أنه يمكن تحديد أمثلة جيدة عن نواحي التحسن في مشاركة المرأة وتمثيلها، فما زال التقدم بطيئا. 
	الإطار 8

	المؤشر: مستوى تمثيل المرأة بين الوسطاء والمفاوضين والخبراء التقنيين في مفاوضات السلام الرسمية - في عام 2011، مـثَّلت المرأة في أفرقة دعم الوساطة في 12 جولة من جولات مفاوضات السلام التي تشترك الأمم المتحدة في قيادتها التي يبلغ عددها 14 جولة (86 في المائة).
	ومن بين عمليات السلام المذكورة البالغ عددها 14 عملية، شاركت امرأة في أربعة فقط من وفود التفاوض. وجرى نشر خبراء في الشؤون الجنسانية في خمس جولات من مفاوضات السلام ذات الصلة البالغ عددها 11 جولة(أ) (45 في المائة). وأجريت مشاورات مع منظمات المجتمع المدني النسائية على أساس منتظم في سبع من جولات المفاوضات المذكورة (64 في المائة).
	(أ) جرى التفاوض عام 2011، على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة بشأن ثلاث من جولات مفاوضات السلام البالغ عددها 14 جولة، منها اثنتان بشأن نزاعين على ترسيم الحدود وواحدة بشأن اسم بلد، ولم تتضمن صراحة أبعاد المرأة والسلام والأمن.
	19 - وقد شددت التوجيهات الصادرة مؤخرا بشأن الوساطة الفعالة (A/66/811، المرفق الأول) على أن صياغة الأبعاد الجنسانية للوساطة يجب أن تكون واضحة ومتسقة. وقد تؤدي الاتفاقات التي لا تراعي أحكامها المنظور الجنساني إلى الحد من الفرص التي تتيح للمرأة الحصول على الأمن الأساسي، وكذلك التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتشير البيانات المتاحة إلى إحراز تقدم ضئيل في هذا المجال. 
	الإطار 9

	المؤشر: النسبة المئوية لاتفاقات السلام التي تتضمن أحكاما محددة ترمي إلى تحسين أمن النساء والفتيات ومكانتهن - وُقِّـعت، عام 2011، تسع اتفاقات سلام(أ) تشمل ثماني دول، تحتوي اثنتان منها فقط (22 في المائة) على أحكام بشأن المرأة والسلام والأمن - وهي ذات النسبة المحققة عام 2010. وكانت الأمم المتحدة هي الوسيط الرئيسي المشترك في أربع من اتفاقات السلام التسع التي جرى التوسط بشأنها (السودان والصومال ومدغشقر واليمن). وتوجد في اثنتين من هذه الاتفاقات الأربع أحكام خاصة بالمرأة والسلام والأمن، تركز على مشاركة المرأة في تنفيذ الاتفاقات. وفي خارطة الطريق للصومال، طُلبت على وجه التحديد حصة لتمثيل المرأة في الهيئات الانتقالية وفي تنفيذ خارطة الطريق. ودعا اتفاق كانون الأول/ديسمبر 2011 للسلام في اليمن إلى تمثيل المرأة في الهيئات الانتقالية واعتماد الوسائل القانونية وغيرها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة. وقامت الأمم المتحدة بدعم الوساطة في كل من الاتفاقين.
	(أ) تُـعرِّف إدارة الشؤون السياسية اتفاق وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام بأنه العقد الموقع بين طرفين على الأقل من أطراف النزاع، يعتزمان إنهاء نزاع عنيف أو تحويله بشكل كبير حتى يمكن معالجته بصورة بناءة.
	20 - وتتيح الفترات الانتقالية فرصا لتصميم واعتماد استراتيجيات تؤدي إلى زيادة مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ويندرج نحو ثلث البلدان التي بها نسبة 30 في المائة أو أكثر من البرلمانيات ضمن الدول ذات التجربة الانتقالية. وفي البلدان التي أنشأ فيها مجلس الأمن في أي وقت منذ عام 1989 ولاية متعلقة بالانتخابات، شكلت النساء نسبة 23.5 في المائة من البرلمانيين في حزيران/يونيه 2012، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي. 
	21 - وفي حين أن تمثيل المرأة في البرلمان قد زاد على الصعيد العالمي، فإن معدل التقدم ما زال بطيئا. وتشير نتائج الانتخابات التسع التي جرت بعد انتهاء النزاعات عام 2011 إلى أن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص الانتخابية الجنسانية، وهي أكثر الوسائل استخداما في أنظمة التمثيل النسبي، ما زالت وسيلة فعالة من وسائل زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار. وتراوحت نسبة المقاعد البرلمانية التي فازت بها النساء من 4 إلى 13 في المائة في البلدان الثمانية التي لا يوجد بها تشريع للحصص الانتخابية الجنسانية، ونظام انتخابي ينطوي على تنافس يستند إلى التعددية/الأغلبية. وعلى النقيض من ذلك، حصلت المرأة على نسبة 35 في المائة من المقاعد في أوغندا، حيث تم تطبيق نظام الحصص. واعتمدت عدة بلدان تدابير خاصة مؤقتة عام 2011. واعتمدت هايتي حصة انتخابية جنسانية تبلغ 30 في المائة بعد انتخابات فشلت في إعادة المرأة إلى نسبة تزيد على أربعة في المائة من مقاعد البرلمان. وفي تيمور - ليشتي، تم تعديل قانون الانتخابات لرفع الحصة الانتخابية الجنسانية من 25 إلى 30 في المائة. واعتمدت ليبيا حصة تشترط أن تضع الأحزاب أسماء المرشحين من الذكور والإناث بالتناوب في القوائم المقدمة في المنافسة على التمثيل النسبي. 
	الإطار 10

	المؤشر: مشاركة المرأة في الحياة السياسية بدخول البرلمانات وتولي المناصب الوزارية - في 31 آذار/مارس 2012، شكلت النساء نسبة 20 في المائة من البرلمانيين في العالم، مما يمثل ارتفاعا طفيفا عن نسبة 19 في المائة المحققة في حزيران/يونيه 2011. وفي 32 بلدا أو إقليما جرى استعراضها، شكلت المرأة في المتوسط نسبة 18 في المائة من البرلمانيين، وفي خمس دول حققت المرأة تمثيلا أعلى من نسبة 30 في المائة في البرلمان (أوغندا وبوروندي وتيمور - ليشتي ورواندا ونيبال، وكلها بها حصص منصوص عليها في التشريع وبها نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي)، بينما حققت في ثماني دول نسبة 10 في المائة أو أقل (جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا والصومال وغينيا - بيساو ولبنان وميانمار وهايتي). وفي 1 كانون الثاني/يناير 2012، شغلت النساء نسبة 23 في المائة من المناصب الوزارية في البلدان التي جرى استعراضها (توافرت بيانات بشأن 28 بلدا أو إقليما من بين البلدان والأقاليم التي جرى استعراضها البالغ عددها 32 بلدا أو إقليما).
	(أ) انظر الإطار 6، الملاحظة (أ).
	22 - وفي حين أن التدابير الخاصة المؤقتة تتسم بالأهمية، فإن معالجة العوامل الهيكلية التي تُـثني المرأة عن الترشح والمشاركة في الانتخابات تتطلب اهتماما متجددا. وتشمل التدابير الفعالة التي تحقق هذا الغرض التعامل مع هيئات إدارة الانتخابات، وتسجيل الناخبات، وتيسير حصول المرأة على بطاقات الهوية، ووضع مدونات قواعد السلوك لوسائل الإعلام والأحزاب السياسية، وإنشاء روابط للنساء من جميع الأحزاب، وتوفير التوعية والتدريب لصالح مسؤولي الانتخابات والنساء الناخبات والمرشحات. 
	23 - ولا تقل عن ذلك أهميةً التدابير الرامية إلى تحسين أمن المرأة في الانتخابات. وأحد النماذج التي تقودها جماعات المجتمع المدني النسائية على مشاركة المجتمع المدني في رصد الانتخابات هو ”غرفة عمليات“ الانتخابات. وقد جمعت غرفة العمليات التي أنشئت خلال انتخابات عام 2012 في السنغال بين النساء والشباب ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في الانتخابات والمؤسسات الدينية والتقليدية للعمل معا على ضمان سلامة عملية الانتخابات، ومراقبة أحداث الحملات الانتخابية والاقتراع وتنسيق الوقاية وسرعة الاستجابة. ويتزايد الاهتمام بالأثر الذي تتعرض له المرأة نتيجة أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات والحاجة إلى زيادة الاستثمار في الوقاية منه. وعلى سبيل المثال، شدد إعلان برايا الصادر في أيار/مايو 2011 بشأن الانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا، على الحاجة إلى ضمان العدالة في حماية جميع الناخبين والمرشحين، ولا سيما المرشحات، ضد العنف والتخويف وغير ذلك من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
	24 - ويلزم بذل جهود لزيادة أعداد الموظفات المنتخبات أو المعينات في الإدارة المحلية أو الإدارة العامة. وفي تيمور - ليشتي، يوفر برنامج التنمية المحلية الحالي ممارسات جيدة، إذ يدعو إلى أن تشغل النساء نسبة 50 في المائة من المناصب في الهيئات على مستوى المناطق الفرعية. وهناك مثال آخر من المنطقة الوسطى في أفغانستان حيث يعالج الشركاء الأفغان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفجوة في تمثيل المرأة في مجالس السلام في المقاطعات من خلال دعم شبكة من عضوات المجالس تستهدف تعزيز مشاركتهن في عمليات اتخاذ القرارات المحلية. 
	25 - وفي عام 2011، شجع مجلس الأمن المنظمات الإقليمية والدولية على اتخاذ خطوات ترمي إلى زيادة عدد النساء اللاتي يقمن بتمثيل تلك المنظمات، بما في ذلك الأمم المتحدة. وما زال هذا المجال يحتاج إلى مزيد من الجهود، ولا سيما في مستويي الإدارة الوسطى والعليا. 
	الإطار 11

	المؤشر: حصة المرأة من المناصب العليا في البعثات الميدانية التابعة للأمم المتحدة - في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، ترأست النساء ست من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام البالغ عددها 28 بعثة (في بورونديوتيمور - ليشتي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وقبرص وليبريا) في مقابل خمس بعثات في حزيران/يونيه 2011، وشغلن منصب نائب الرئيس في خمس بعثات (في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان (دارفور) والعراق والكونغو)، وهو العدد ذاته الذي تحقق في حزيران/يونيه2011. ومقارنة بشهر حزيران/ يونيه 2011، انخفضت حصة المرأة من المناصب العليا(ف-5 إلى مد-2) من نسبة 23 في المائة إلى نسبة 18 في المائة في البعثات السياسية وبعثات بناء السلام، ومن نسبة 24 في المائة إلى نسبة 21 في المائة في بعثات حفظ السلام. وفي هيئات البرامج التسع التي قدمت تقارير(أ) والتي تعمل في 32 بلدا قيد الاستعراض، بلغت حصة المرأة في المناصب العليا 31 في المائة.
	(أ) مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، والأونروا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	(ب) انظر الإطار 6، الملاحظة (أ).
	26 - وقد شجع مجلس الأمن الدول الأعضاء باستمرار على نشر المزيد من النساء ضمن الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي 31 ديسمبر 2011، شكلت النساء نسبة 10 في المائة من شرطة الأمم المتحدة وثلاثة في المائة من الأفراد العسكريين في بعثات حفظ السلام. وواصلت شعبة الشرطة في إدارة عمليات حفظ السلام تنفيذ الجهد العالمي للأمم المتحدة، الذي حدد هدفا يتمثل في بلوغ نسبة 20 في المائة من مشاركة النساء في الشرطة العاملة في عمليات حفظ السلام بحلول عام 2014. وقد وُضع العديد من المبادرات بهدف تعزيز تحقيق هذا الهدف. على سبيل المثال، أطلقت شعبة الشرطة، في آب/أغسطس 2011، شبكة الأمم المتحدة الدولية للنساء المشاركات في شرطة حفظ السلام، لتسليط الضوء على النساء المشاركات في شرطة عمليات السلام الدولية.
	27 - بيد أن زيادة الأعداد وحدها لا تكفي. إذ ثمة حاجة أيضا إلى الخبرة في الشؤون الجنسانية، حسب المشار إليه في تقرير العام الماضي. وتواصل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية تحسين قدراتها في هذا المجال. ففي عام 2012، أنشأت إدارة الشؤون السياسية رسميا وظيفة خبير في الشؤون الجنسانية في فريق الأمم المتحدة الاحتياطي لخبراء الوساطة في عملية الانتشار السريع، وزادت حصة الخبيرات التقنيات في قائمة الوساطة إلى نسبة 36 في المائة، وحصة الخبراء في الشؤون الجنسانية (ذكورا وإناثا) إلى نسبة 10 في المائة. وقام الفريق الاحتياطي، إلى جانب شركاء آخرين، بدور حاسم في تسهيل تحقيق نتيجة إيجابية خلال مفاوضات غاروي عام 2011 بشأن الصومال، التي وافق الطرفان فيها على أن تشارك المرأة بنسبة 30 في المائة في اللجنة الانتخابية المستقلة والجمعية الوطنية التأسيسية والبرلمان الاتحادي الجديد. وأشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من الخبرات التقنية في الشؤون الجنسانية المتاحة في إطار منظومة الأمم المتحدة. ويجري حاليا استعراض كيفية بناء الخبرات في الشؤون الجنسانية ونشرها في إطار منظومة الأمم المتحدة، وسوف يؤدي ذلك إلى توصيات تستهدف زيادة الفعالية.
	الإطار 12

	المؤشر: النسبة المئوية للبعثات الميدانية التي تضم خبراء في الشؤون الجنسانية - اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2011، أصبحت جميع عمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد والبعثات السياسية التي تديرها إدارة عمليات حفظ السلام تضم مستشارين للشؤون الجنسانية. فمن بين البعثات الميدانية التي تديرها إدارة الشؤون السياسية، بما في ذلك المكاتب الإقليمية، يضم 50 في المائة منها مستشارين للشؤون الجنسانية - أى أكثر من النسبة التي سجلت عام 2011 وهى 46 في المائة. ومن بين خمس وكالات وصناديق وبرامج قدمت تقاريرها، تضم هيئة الأمم المتحدة للمرأة مستشارين للشؤون الجنسانية في جميع العمليات الموجودة في البلدان والأقاليم التي تحظى باهتمامها(أ)؛ ولدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان مستشارون في 50 و 42 و 24 في المائة على التوالي من البلدان والأقاليم التي تحظى باهتمامها.
	(أ) انظر الإطار 7، الملاحظة (أ).
	28 - خلال الأعوام الأخيرة تم إيلاء مزيد من الاهتمام إلى أهمية أن تشمل عمليات بناء السلام بعد انتهاء النزاعات الجنسين معا، وإلى الحاجة لوضع أسس لعمليات صنع القرار تكون غير تمييزية وواسعة النطاق. وقدم عدد من كيانات الأمم المتحدة الدعم إلى إشراك القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في عمليات الحوار الوطني باعتبارها استراتيجية تستهدف دعم بناء السلام. ففي جنوب السودان على سبيل المثال، قدمت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان الدعم اللازم لإقامة منتدى المرأة للحوار من أجل إحلال السلام في المجتمعات المحلية الذي يشرك النساء من مختلف المجتمعات المحلية في تحديد علامات الإنذار المبكر بالنزاعات، وفي القيام بدور وساطة في النزاعات على مستوى المجتمعات المحلية، وفي قيادة الحملات الرامية إلى منع العنف الجنسي والجنساني. وفي غينيا - بيساو، نظم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمرا تحضيريا للوفود النسائية المشاركة في عملية الحوار الوطني. وفي اليمن، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة معا في إطار شراكة تستهدف دعم مشاركة المرأة في الحوار الوطني المقبل.
	29 - وتواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم لمشاورات اليوم المفتوح التي تعنى بمسائل المرأة والسلام والأمن، والتي تجرى بين نساء يمثلن المجتمع المدني وكبار ممثلي الأمم المتحدة. وفي عام 2011، أُجريت مشاورات في 15 بلدا، ونُظمت جولتان من المشاورات الإقليمية في غرب أفريقيا وجنوب آسيا.
	30 - وتتيح الانتخابات المقرر إجراؤها خلال فترة الاثني عشر شهرا المقبلة في بلدان مرحلة ما بعد النزاعات فرصا كفيلة بتشجيع زيادة حجم مشاركة أكبر المرأة، بطرق شتى من بينها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة. وتشمل المجالات الأخرى ذات الأولوية في تحسين مشاركة المرأة في عمليات صنع السلام وبناء السلام ووضع حوافز للأطراف المتفاوضة في عمليات السلام كى تتيح للنساء فرصة المشاركة، وتوفير الفرص أمام المجموعات النسائية للمشاركة في عمليات تسوية النزاعات وبناء السلام، والالتزام بزيادة أعداد النساء اللاتي يتم تعيينهن في المناصب على الصعيدين الوطني والمحلي، وزيادة الاستعانة بالخبرات في الشؤون الجنسانية في عمليات تسوية النزاعات وبناء السلام وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني النسائية. ويتعين اتخاذ خطوات مستمرة على صعيد الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ترمي إلى زيادة عدد النساء المشاركات في صنع القرار، ومعالجة أي انخفاض في معدلات النساء في وظائف المستويات العليا.
	دال - الحماية
	31 - ما زال الضرر الواقع على النساء والفتيات نتيجة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين يتخذ أشكالا شتى منها التشريد القسري، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، والعنف الجنسي والجنساني. فعلى مدار العام الماضي، استمر استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب النزاع في عدة سياقات من بينها الجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وليبيا وشمال مالي. وفي أفغانستان، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بحدوث زيادة في أعداد النساء والأطفال الذين قتلوا عام 2011 في أحداث العنف المتصلة بالنزاع مقارنة بعام 2010.
	32 - وعلى مدار العام الماضي، أُنفقت استثمارات في مناطق عدة لتعزيز الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في ظروف النزاع المسلح وما بعد النزاع. وعلى سبيل المثال، أنشئت في مقديشو بالصومال وحدة حماية مدنية للنساء لتكون بمثابة آلية دورية محلية. وفي سياقات مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا والصومال وقيرغيزستان، ساعدت العيادات القانونية على تحسين فرص حصول النساء على المساعدة القانونية المجانية. ومن خلال أفرقة منشأة حديثا للاستجابة والتدخل على وجه السرعة، وكذلك آليات إدارة المعلومات يقوم بالتنسيق فيما بينها كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون، تسنى زيادة الدعم المقدم إلى البلدان من أجل التصدي للعنف للجنساني. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة ”سنوات الضوء المقبلة“ ومدتها خمس سنوات وهى ترمي إلى جمع الأموال من أجل تحسين احتياجات الإضاءة المرتبطة بأنشطة الطهي الأساسية وتوفير الأمن لأكثر من 000 450 لاجئ في سبعة بلدان أفريقية. ويمكن أن يؤدي إنشاء ”مراكز الخدمات الشاملة“، مثل مركز حالات الاعتداء الجنسي والإحالة في مستشفى هرغيسا المركزي في صوماليلاند أو مراكز الخدمات المتكاملة مثل مراكز الامتياز العشرة في كوت ديفوار، إلى تحسين فرص حصول ضحايا العنف الجنسي والجنساني على الخدمات الشاملة بدرجة كبيرة وما زالت تولى الأولوية إلى تحسين التدريب الذي يتم قبل نشر الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المشاركين في بعثات حفظ السلام وبناء قدرات المؤسسات والعناصر الفاعلة في قطاع الأمن الوطني بهدف منع العنف الجنسي والجنساني.
	33 - وأظهرت الحوارات الإقليمية التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2011 مع اللاجئات أن النساء والفتيات ما زلن يواجهن مخاطر جنسانية في جميع مجالات الحماية. وغالبا ما يعني الافتقار إلى وثائق التسجيل عدم تمكن النساء من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية أو غير ذلك من الاستحقاقات. ويمكن أن يترتب على تطبيق برامج التسجيل في حالات الطوارئ في مخيمات المشردين داخليا، والتسجيل المدني بعد انتهاء النزاعات مباشرة، أثر إيجابي فيما يتعلق بالتمكين للمرأة. 
	34 - وأؤكد من جديد ضرورة وجود تعليمات وتوجيهات وإرشادات واضحة بشأن كيفية تشجيع وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات. وفي ليبريا، أتاحت ”إجراءات التشغيل الوطنية الموحدة للوقاية من العنف الجنسي والجنساني والتصدي لهما في ليبريا“، الفرصة أمام الكيانات المتخصصة لكفالة التقيد الكامل بأفضل الممارسات والمعايير الدنيا التي تلبي معايير السلامة الدولية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية. وقد بذلت جهود لإدراج تدابير حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات ضمن التوجيهات التنفيذية الصادرة إلى بعثات حفظ السلام. 
	الإطار 13

	المؤشر: مدى إدراج التدابير الرامية إلى حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات ضمن التوجيهات الصادرة عن قادة العناصر العسكرية وعناصر الشرطة في بعثات حفظ السلام - من بين 16 مفهوما للعمليات الاستراتيجية العسكرية وأوامر العمليات الصادرة للقوات في الفترة من عام 2007 إلى منتصف عام 2012 في تسع عمليات لحفظ السلام(أ)، شمل 9 منها 56 في المائة تدابير لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات. ومن بين عناصر الشرطة في 13 بعثة، صدرت عن 54 في المائة(ب) منها مفاهيم للعمليات تتضمن هذه التدابير.
	(أ) بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، وفريق الخبراء المعني بكوت ديفوار.
	(ب) بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي.
	35 - لا يزال استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، يشكل في العديد من النزاعات سببا رئيسيا من أسباب التشريد القسري. ويفر الأهالي أيضا خوفا من العنف، أو يجبرون على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح أو بوسائل أخرى. وما زال توافر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وضعف مراقبتها، ييسر الجرائم الجنسانية، مثل الاغتصاب وغيره من أشكال الانتهاك الجنسي والعنف الجنسي. ولم تسفر مفاوضات معاهدة تجارة الأسلحة التي أجريت في نيويورك في تموز/يوليه 2012 عن التوصل إلى اتفاق. وقد أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بيانا() أكدت فيه الأثر السلبي الذي تتعرض له حقوق المرأة نتيجة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة، ودعت الدول الأعضاء إلى الاتفاق على معاهدة مُحكمة تؤكد أمن النساء والفتيات كمؤشر من مؤشرات السلام والاستقرار. 
	36 - ورغم أن العديد من المبادرات التي جرى تسليط الضوء عليها أسهمت بشكل كبير في تحسين الأمن والمساءلة، فإنها لا تزال في كثير من الأحيان، مع الأسف، محدودة النطاق والتغطية الجغرافية. ولا تزال هناك أوجه ضعف خطيرة في النظم القضائية، وغياب أو ضعف في تنفيذ القوانين الرامية إلى حماية النساء والفتيات، والإفلات من العقاب ونقص في خدمات الدعم، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتتفاقم هذه الحالات بفعل الدلائل على التراجع عن حقوق المرأة في بعض السياقات الانتقالية. فقد أعربت الجماعات النسائية الوطنية في أفغانستان، رغم ترحيبها بالجهود الرامية إلى التوسط لإنهاء النزاع العنيف المعلن، عن مخاوف إزاء مدى استعداد السلطات الوطنية للحفاظ على الأمن الوطني، وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام على حساب حقوق المرأة التي ناضلت من أجلها بشراسة. ويجب أن يتواصل التقدم المحرز نحو حماية المرأة.
	هاء - الإغاثة والتعافي
	37 - التزمت منظومة الأمم المتحدة بوضع وتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة التخطيط لمبادرات الإغاثة والتعافي في حالات النزاع وما بعده وتمويلها وتنفيذها على نحو يراعي المنظور الجنساني. وعلى سبيل المثال، شملت جميع عمليات تقييم احتياجات ما بعد النزاع التي تم الاضطلاع بها منذ عام 2010 خبرة متفرغة في الشؤون الجنسانية - كنتيجة مباشرة لأعمال التخطيط التي أوردتها بالتفصيل في تقريري لعام 2011. ويشكل التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك الذي أجرى في اليمن مثالا على الممارسات الجيدة: حيث أدى الدعم التقني المقدم تحديدا للمسائل المتعلقة بالشؤون الجنسانية وبناء السلام إلى مشاركة المرأة في التخطيط للمرحلة الانتقالية وإلى مشروع خريطة طريق يضع أهدافا تتعلق بإشراك المرأة في جهود التعافي.
	38 - وإن أطر التخطيط المراعية للمنظور الجنساني لا يمكن استعمالها كأدوات استراتيجية تتيح التمكين للمرأة وكفالة حقوقها في سياقات ما بعد انتهاء النزاعات إلا حينما تكون مدعومة بميزانيات كافية. وللأسف، كان التغيير بطيئا فيما يتعلق بالحصة المخصصة في الميزانية لمشاريع وبرامج التمكين للمرأة والمساواة بين الجنسين في سياقات ما بعد انتهاء النزاعات، ليظل الهدف المتمثل في تخصيص 15 في المائة من الإنفاق لهذا المجال غير متحقق. وتوصلت دراسة شملت وثائق أكثر من 200 مشروع من مشاريع الصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء والبرامج المشتركة التي تديرها الأمم المتحدة في ستة بلدان إلى أن نسبة 7.1 في المائة في المتوسط من ميزانيات المشاريع أصبحت مخصصة لاحتياجات أو مسائل محددة تتعلق بالمنظور الجنساني عام 2012()، أى بزيادة ضئيلة فقط عن نسبة 5.7 في المائة التي خصصت للأغراض نفسها عام 2010. وهناك مبادرات على الصعيد القطري لمعالجة هذه المسائل. فعلى سبيل المثال وفي إطار جهود تنفيذ خطة العمل ذات النقاط السبع، التزمت أفرقة الأمم المتحدة القطرية في كل من السودان وغينيا - بيساو وقيرغيزستان وليبريا ونيبال بتوفير حد أساسي للإنفاق على احتياجات المرأة وإدماج تدابير منصفة عند الاقتضاء. إضافة إلى ذلك حقق صندوق بناء السلام هدفه المؤقت المتمثل في تخصيص نسبة 10 في المائة من موارده لتلبية احتياجات المرأة. 
	39 - ويقوم عدد متزايد من كيانات الأمم المتحدة بتطوير أساليب كفيلة بتتبع الموارد أو مؤشرات المساواة بين الجنسين. وسأواصل جهودي الرامية إلى دعم تحقيق مزيد من الاتساق في هذا الصدد، بطرق شتى من بينها الجهود التي تقودها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بهدف وضع مجموعة من المبادئ المشتركة لنظم مؤشرات المساواة بين الجنسين وتحديد أولويات بدء تنفيذ مؤشرات المساواة بين الجنسين بشكل كامل في سياقات ما بعد انتهاء النزاعات. وقد طلبت إلى جميع كيانات الأمم المتحدة (وفقا لولاية كل منها في المنظومة) الموجودة في البلدان المؤهلة للاستفادة من صندوق بناء السلام، أن تعمل على تتبع حصة الأموال المخصصة في إطار مشاريع بناء السلام بعد انتهاء النزاعات عام 2012، وتقديم تقارير عنها، لتلبية الاحتياجات الخاصة لدى المرأة أو التقدم صوب تحقيق المساواة بين الجنسين أو التمكين للمرأة (باعتبارها كلها أهدافا رئيسية وهامة). وفي أواخر عام 2011، قدم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، من خلال مستشارين للشؤون الجنسانية يوفرهم مشروع القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية، الدعم اللازم لتطبيق مؤشر اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن المساواة بين الجنسين على جميع مشاريع النداء الموحد. وقد أدى هذا الدعم في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تراجع المشاريع ”التي لاتنظر بعين الاعتبار إلى المنظور الجنساني“ من 70 في المائة إلى 28 في المائة، وإلى زيادة في المشاريع التي تلبي احتياجات المرأة والرجل من 20 في المائة إلى 72 في المائة. 
	الإطار 14

	المؤشر: نسبة التمويل المستخدمة في منظومة الأمم المتحدة لمعالجة مسائل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء - يستخدم صندوق بناء السلام نظام مؤشرات المساواة بين الجنسين، الذي جرى اعتماده عام 2009، ويستند إلى نظام تقييم يمنح درجات تتراوح بين صفر و 3، وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أوائل المبادرين بتطبيقه. ويعني الحصول على الدرجة 2 أن تحقيق المساواة بين الجنسين يحتل مرتبة ”هامة“ ضمن أهداف المشروع ويعني الحصول على درجة 3 أن تحقيق المساواة بين الجنسين يحتل مرتبة ”رئيسية“ بين أهداف المشروع. وفي عام 2011، خصصت للمشاريع التي حصلت على الدرجة 2 ما نسبته 78 في المائة من التمويل - بزيادة كبيرة عن نسبة 39 في المائة عام 2010؛ وخصصت للمشاريع التي حصلت على الدرجة 3 ما نسبته 11 في المائة من التمويل، في مقابل نسبة 5 في المائة عام 2010. ويمثل صندوق الأمم المتحدة للسلام في نيبال مثالا آخر على استخدام مؤشر المساواة بين الجنسين. فاعتبارا من حزيران/يونيه 2012، عالج 22 في المائة من المشاريع موضوع المساواة بين الجنسين و/أو التمكين للمرأة، مما يمثل 9 في المائة من مجموع مخصصات الميزانية.
	40 - أَبلَغت عام 2010، عن التقدم المحرز في وضع معايير الأمم المتحدة المتعلقة بمشاركة المرأة في برامج التعافي الاقتصادي في فترات ما بعد النزاعات. ورغم أنها مجزأة، فقد تحققت بعض النتائج على المستوى المحلي. وما زالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تشكل مثالا رائعا على الممارسات الجيدة في هذا المجال. ففي غزة، تبلغ نسبة النساء المستفيدات من برنامج إيجاد الوظائف الذي تتبناه الوكالة 31 في المائة، وفي الضفة الغربية تبلغ نسبة مشاركة المرأة في هذا المشروع 41 في المائة. وفي ليبريا، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور ريادي في إنشاء رابطات الادخار والإقراض في القرى. ويعترف المصرف المركزي الليبري الآن بأن هذه الرابطات الموجهة لصالح النساء كانت وسيلة مجدية في تحسين الخدمات المالية المقدمة إلى المرأة الريفية، ودعا تلك الرابطات إلى أن تتقدم للحصول على استثمارات رؤوس أموال من المصرف المركزي الليبري بمعدلات فائدة منخفضة. وفي العراق يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء له مع الحكومة العراقية، على كفالة أن يكون تمثيل سيدات الأعمال متكافئا في مبادرة تستهدف بناء القطاع الخاص العراقي، وتعزيز قدراته المهنية.
	الإطار 15

	المؤشر: النسبة المئوية للفوائد التي حققتها النساء والفتيات من فرص العمل المؤقت في سياق برامج التعافي الاقتصادي المبكر - رغم عدم توفر معلومات على مستوى العالم بعد، تشير التقارير الأولية الواردة من بوروندي والصومال وهايتي إلى أن النساء شكلن اعتبارا من منتصف عام 2012 ما نسبته 39 في المائة من مجموع المشاركين في برامج التوظيف القصيرة الأجل في هذه البلدان وعددهم 957 42 مشاركا.
	41 - إن الاستثمار في القدرات الاقتصادية للمرأة وتوظيفها ليس فحسب عنصرا مهما من عناصر التمكين للمرأة ذاتها وإنما هو أيضا عنصر مهم في تحقيق السلام والتعافي في المدى الطويل. وتشير دراسة أجريت عام 2012 عن مدى تأثير مشاركة المرأة في التعافي الاقتصادي إلى وجود علاقة إحصائية إيجابية بين توظيف النساء وزيادة رفاه الأسرة والمجتمع في سياقات ما بعد انتهاء النزاعات، لا سيما عندما يحصلن على وظائف أقل عرضة للمخاطر(). بيد أنه من الملاحظ، حسب ما جاء في الدراسة أيضا، أن الأنشطة الاقتصادية الموجهة لصالح المرأة ما زالت تتمحور إلى حد كبير حول الدعم اللازم لإشراك المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، ولا تسمح بحدوث تحول كبير في معدل مشاركتها في السوق. وتشكل القيود المفروضة على إمكانية حصول المرأة على الأراضي والممتلكات وملكيتها لها عقبات خطيرة أمام التمكين لها اقتصاديا. إن هذه القيود قد تتفاقم بفعل الافتقار إلى فرص التعليم والمهارات، ومن ثم قد تظل النساء والفتيات عرضة للاستغلال، وهى مشكلة تعالجها اليونيسيف من خلال برامج التعليم وبناء السلام على الصعيد العالمي، بدعم من الحكومة الهولندية. وتمثل زيادة عدد ”الوكلاء من النساء اللاتي يعملن في طليعة مقدمي الخدمات“ في مجالات المياه والصحة والتعليم وخدمات التسجيل والزراعة، استراتيجية أخرى تستهدف دعم التعافي الاقتصادي للمرأة، ووسيلة من وسائل تحسين تعافي الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية. وفي رواندا، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم اللازم لتوظيف المرأة في مجال تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، الأمر الذي أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية النساء المزارعات. وفي تيمور - ليشتي وكينيا ، عزز كل من البنك الدولي وبرامج المعونة الخارجية التي تتبناها الحكومة الأسترالية من إدماج المرأة في هيئات إدارة المياه، بما في ذلك تدريبهن للعمل كوكيلات في مرافق المياه. وقد طلبت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب سائر الشركاء ذوي الصلة، التعاون بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية التعافي الاقتصادي مع إيلاء اهتمام خاص إلى تحسين الإبلاغ المنظم ودعم القدرات الوطنية على تعيين النساء في طليعة مقدمي الخدمات.
	42 - رغم أن أغلبية برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ما زالت تفتقر إلى المكونات الاجتماعية القوية اللازمة لإعادة إدماج المقاتلين السابقين من الرجال والنساء بشكل فعال في مجتمعاتهم، فقد تم الإبلاغ خلال العام الماضي عن بعض الممارسات الجيدة التي تشير إلى زيادة الالتزام بالمسائل الجنسانية. وفي نيبال، قدم برنامج الأمم المتحدة لإعادة التأهيل المشترك بين الوكالات (2010-2012) الدعم إلى 428 من المقاتلات السابقات لكي يحضرن دورات تدريبية مختلفة لمساعدتهن على الانتقال من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية. من بين هؤلاء، حصل أكثر من النصف على وظائف أو بدأن مشاريع تجارية خاصة بهن.
	الإطار 16

	المؤشر: النسبة المئوية للفوائد التي تلقتها النساء والفتيات من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج - شكل النساء عام 2011 حوالي 000 7 امرأة من مجموع 176 36 مشاركا (20 في المائة) في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي تشمل إعادة الإلحاق بالمجتمع، وإعادة الإدماج من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية، ودعم العمالة، والتدريب على المهن وعلى إنشاء المشاريع الصغيرة. وتتباين النسبة المئوية للإناث المستفيدات بين البلدان والبرامج، وتتراوح ما بين 47 في المائة في بوروندي، و 34 في نيبال، ثم تهبط إلى 13 في المائة في السودان.
	43 - ثمة حاجة إلى بذل قدر أكبر من الجهود خلال العام القادم بهدف زيادة عدد محاكمات مرتكبي جرائم العنف الجنسي والجنساني، ومعالجة مواطن الضعف في نظم العدل. وفي تقريري عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في النزاعات والمجتمعات التي انتهت فيها النزاعات (S/2011/634) جرى التأكيد على الحاجة إلى دعم برامج جبر الضرر على الصعيد الوطني، التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للمرأة في حالات ما بعد انتهاء النزاعات. وقد قام مجلس حقوق الإنسان بتعيين أول مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. وأتوقع أن يتم في إطار تلك الولاية الجديدة إيلاء اهتمام خاص بحقوق المرأة في عمليات العدالة الانتقالية.
	44 - وفي إطار متابعة إقفال أول قضية تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية حكما، وذلك بصدور حكم ضد توماس لوبانغا في تموز/يوليه 2012، جاء في الأمر الذي أصدرته المحكمة بجبر الضرر في القضية أن ثمة حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص باحتياجات الناجين من جرائم العنف الجنسي والجنساني، وطرح توصيات مبتكرة تكفل التغلب على العوائق الإدارية التي تواجهها النساء، من قبيل امتلاك وثائق هوية شخصية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة العليا في كولومبيا حكما مهما يقضي بجبر الضرر في مسألة تجنيد الأطفال بصورة غير شرعية في المجموعات المسلحة. وجاء في الحكم أن جبر الضرر يشمل تعويضات نقدية ورعاية طبية ونفسية، ودفع تعويضات إضافية للفتيات، اللائي أصبحن الآن شابات، وارتبطن بالعمل مع القوات المقاتلة، وأنه ينبغي إجراء تحقيقات محددة في جرائم العنف الجنسي.
	45 - ووفقا للالتزام الذي أبديته في تقريري السابق، قدم خبراء الشؤون الجنسانية الدعم إلى لجان تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية وكوت ديفوار وليبيا بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء. وقد خلصت لجنة تقصي الحقائق في ليبيا إلى أن العنف الجنسي كان له دور كبير في إثارة الخوف، ووضعت توصيات تستهدف التصدي لتلك المسألة. وكفالة لتوافر الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم بسرعة في تلك الهيئات، تعمل الأمم المتحدة على تنظيم التدريب اللازم بالشراكة مع آلية الاستجابة السريعة في مجال العدل ومعهد التحقيقات الجنائية الدولية، بهدف توسيع نطاق مجموعة خبراء التحقيقات المدربين في مجال العنف الجنسي والجنساني.
	46 - وما زالت لجان تقصي الحقائق الوطنية وغيرها من آليات العدالة الانتقالية تستلزم تقديم دعم من الخبراء في الشؤون الجنسانية بهدف كفالة توثيق التجارب التي تمر بها المرأة في النزاعات توثيقا تاما، وإسهام ذلك في ضمان المساءلة التامة.
	الإطار 17

	المؤشر: المدى الذي تدرج به لجان تقصي الحقائق والمصالحة أحكاما في ولاياتها تستهدف معالجة حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن في تلك اللجان - في الفترة بين عامي 2004 و 2012 أنشئت 12 لجنة من لجان تقصي الحقائق. ومن بين تلك اللجان هناك ثلاث لجان فحسب (25 في المائة) تدرج صراحة أحكاما عن العنف الجنسي والجنساني في ولاياتها. ودعت إحداها إلى وجود خبراء في الشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال يتفرغون لعضوية اللجنة (ليبريا)، ودعت لجنة أخرى إلى وجود وحدة خاصة للخدمات تضطلع بالمسائل الجنسانية (كينيا). ومتاح علانية عن سبع لجان من بين اللجان الاثنتي عشرة تقارير تتضمن ما توصلت إليه من نتائج، تتضمن خمس منها (71 في المائة) توصيات محددة عن الشؤون الجنسانية. وشكل النساء في المتوسط نسبة 23 في المائة من عضوية اللجان العشر التي بدأت عملها بين عامي 2000 و 2003، في حين بلغ ذلك المتوسط 28 في المائة في اللجان الاثنتى عشرة التي أنشئت منذ عام 2004. وقد أنشئت تلك اللجان في باراغواي (2004)، والمغرب (2004)، وليبريا (2006)، وإكوادور (2007)، وموريشيوس (2009)، وجزر سليمان (2009)، وتوغو (2009)، وكينيا (2009)، وكندا (2009)، وهندوراس (2010)، وكوت ديفوار (2011)، والبرازيل (2011/2012). واستُخدم عام 2004 ليكون بمثابة خط الأساس، حيث إنه كان العام الأول الذي تضمن فيه تقرير من الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية (S/2004/616)، تعاريف وتوجيهات محددة عن آليات العدالة الانتقالية، وأول توصيات تصدرها الأمم المتحدة عن إمكانية لجوء النساء إلى القضاء من خلال تلك الآليات.
	47 - إن تقديم المساعدة الدولية في مجال أعمال الإغاثة والتعافي عنصر ضروري من عناصر دعم البلدان كي تتمكن من كسر حلقة العنف وإرساء الأسس الكفيلة بالتوصل إلى سلام عادل ومستدام. ويضطلع المجتع الدولي لدى تخصيص المساعدة بمسؤولية وحتمية عملية تستدعيان كفالة أن تفضي تلك المساعدة إلى فوائد يحصل عليها بالتساوي النساء والفتيات والأولاد والرجال. ويتعين على الأمم المتحدة، من جانبها أن تلتزم بمراحل انتقالية فيما تؤديه من مهام كي تكفل استدامة التمويل والاهتمام بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، مع التركيز بوجه خاص على توسيع نطاق الاهتمام باحتياجات تعافي النساء من الوجهة الاقتصادية، وإمكانية حصولهن على الخدمات الأساسية.
	ثالثا - إحراز تقدم في إيجاد الحلول المراعية للجانب الجنساني وفي منع نشوب النزاعات المسلحة
	48 - في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن عن ”مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات وفي الوساطة ودورها في هذا المجال“ (S/PRST/2011/20)، شجع المجلس، ضمن عدة أمور، الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تتخذ التدابير الكفيلة بزيادة عدد النساء المشاركات في جهود الوساطة وفي الاضطلاع بأدوار يقمن من خلالها بتمثيل المنظمات الإقليمية والدولية. وشدد المجلس على أهمية تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين النساء من المشاركة خلال جميع مراحل عمليات السلام، وعلى أهمية مناهضة المواقف المجتمعية السلبية إزاء مشاركة المرأة بشكل تام ومتكافئ في تسوية النزاعات والوساطة بشأنها. وأكد المجلس أهمية مشاركة المرأة في جولات الحوار الدولية، وأفرقة الاتصال، ومؤتمرات إعلان الالتزام، ومؤتمرات الجهات المانحة دعما لتسوية النزاعات. وكرر تأكيد الحاجة إلى القيام، حسب الاقتضاء، بدعم مبادرات السلام المحلية التي تتخذها النساء.
	49 - وتشكل الوساطة وتسوية النزاعات ركيزتان أساسيتان من ركائز الولاية المنوطة بالأمم المتحدة، وأولويتان رئيسيتان من أولويات خطة العمل في ولايتي الثانية. وفي تقريري الأخير عن تعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات سلميا، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها (A/66/811)، الذي يوجز التطورات الأخيرة في عملية الوساطة واتجاهاتها والتحديات التي تواجهها، أكدت على أن ثمة حاجة إلى مزيد من التصميم واستمرار الجهود بهدف كفالة الالتزام في جميع جهود الوساطة بالأطر المعيارية من قبيل القرار 1325 (2000). وأكد عدد من الدول الأعضاء، في معرض تقديم إسهامات في التقرير، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بدور المرأة في عمليات الوساطة (انظر A/66/811، المرفق الثاني). ومن المتوقع أن تتجدد الجهود بسبل منها توفير توجيهات وأدوات جديدة عن الشؤون الجنسانية في الوساطة، من قبيل دليل الوسطاء في معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام()، والالتزامات الملموسة عن الشؤون الجنسانية في الوساطة الواردة في دليل الأمم المتحدة للوساطة الفعالة، وفي أطر التنفيذ من قبيل خطة العمل المؤلفة من سبع نقاط عن مراعاة الشؤون الجنسانية في بناء السلام.
	50 - ومن بين الدروس المستفادة ظهور أهمية إثارة المسائل المركزة على الشؤون الجنسانية مبكرا، أي من بدء مرحلة تحليل النزاع والمراحل الأولية من مفاوضات السلام. ومن شأن ذلك المساعدة على كفالة تضمين اتفاقات السلام الأحكام المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وفي حين أن تلك الإشارات لا يمكن أن تكفل في حد ذاتها النهوض بالمساواة بين الجنسين أو حقوق المرأة على إثر ذلك، فإن من شأنها إيجاد نقاط استراتيجية تبدأ منها الإجراءات المقبلة. ويظهر تحليل اتفاقات السلام الماضية، مع ذلك، أن الإشارات المحددة إلى الشؤون الجنسانية تصاغ في أغلب الأحيان في عبارات عامة وتدرج فحسب في الديباجة أو المرافق. إذ إن الأحكام المحددة عن مسائل من قبيل العنف الجنسي، بما يشمل التشارك في السلطة والثروة، وتمثيل المرأة في الهيئات التنفيذية تكاد لا تظهر قط في نصوص اتفاقات السلام. وهناك استثناءات جديرة بالذكر. فعلى سبيل المثال أفضى، خلال عام 2011، تحليل عميق للجانب الجنساني، وجهود حثيثة بذلها مستشاري الخاص لليمن، وتَشَارك وثيق مع الزعامات والمجموعات النسائية إلى إدراج التزامات عن الشؤون الجنسانية تحديدا في اتفاق المرحلة الانتقالية في اليمن. وخلال عام 2011 أيضا، طُلب في خريطة الطريق بشأن الصومال تخصيص حصة لتمثيل النساء في هيئات المرحلة الانتقالية وفي تنفيذ خريطة الطريق.
	51 - ومن شأن اتخاذ مجموعة من التدابير توسيع نطاق تمثيل المرأة في عمليات السلام، من قبيل الاستثمار في بناء قدرات الزعامات النسائية على القيام بالوساطة، وتوفير ترتيبات خاصة بأمن المشاركات ورعاية أطفالهن. وإلى جانب المفاوضات الرسمية، تسعى المجموعات والناشطون في مجال حقوق المرأة على التعبير عن شواغل المرأة وأولوياتها. ومن المهم للغاية دعم تلك الجهود وتخصيص موارد خاصة لزعامات المجتمع المدني النسائي والمنظمات النسائية، من قبيل بناء القدرات على مهارات القيادة، وتحليل النزاعات، والتفاوض، والاتصالات.
	52 - وتتوخى الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجنسانية والوساطة المشتركة بين إدارة الشؤون السياسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة رفع مستوى مشاركة المرأة في جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، ونشر وبناء القدرات على معالجة المسائل الجنسانية في عمليات السلام، وترسيخ قدرات منظمات المجتمع المدني النسائي وزعاماتها على التَشَارك في تسوية النزاعات. فعلى سبيل المثال، دعمت الاستراتيجية تنظيم التدريب اللازم للخبراء في الوساطة، والمسؤولين السياسيين، والخبراء في الشؤون الجنسانية على تناول المسائل الجنسانية في عمليات السلام، وتوطيد عملية تشكيل التحالفات والتَشَارك في المعلومات فيما بين منظمات بناء السلام النسائية(). وسُجلت نتائج بالفعل على إثر تنظيم التدريب على منع نشوب النزاعات والوساطة بشأنها لصالح زهاء 200 امرأة من الزعامات النسائية في منطقة البلقان، ووسط وجنوب آسيا، وغرب أفريقيا على مدار العام الماضي. فعلى سبيل المثال، سافرت المشاركات من مالي في نيسان/أبريل 2012 كي يشاركن في محادثات واغادوغو ببوركينا فاسو، حيث أثرن الانتباه إلى العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات الحاصل في شمال مالي، وكفلن الإشارة إلى ذلك في الإعلان الصادر بعدئذ.
	53 - ويجري الكثير من جهود الوساطة ومنع نشوب النزاعات على الصعيدين دون الإقليمي والمحلي. وغالبا ما تؤدي النساء في تلك الجهود دورا حاسما. ففي تيمور - ليشتي على سبيل المثال، قدمت مبادرة منع نشوب النزاعات التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم إلى الحكومة، بمشاركة شركاء وطنيين ودوليين، في مجال إنشاء كوادر من الوسطاء في المجتمع المحلي، يتم استيعابهم في إدارة بناء السلام والتماسك الاجتماعي المنشأة حديثا، نصفهم من النساء. وجرى توزيع هؤلاء الوسطاء كي يساعدوا على تسوية النزاعات المحلية بشأن الأراضي، وفي المجتمعات المحلية التي سيعاد فيها توطين المشردين داخليا. وثمة مثال آخر هو وحدة مكون الحماية المدنية في فريق الرصد الدولي، في ميندناو، الفلبين، المؤلفة بالكامل من النساء، التي تتولى رصد مدى الامتثال لوقف إطلاق النار، والاتفاقات المبرمة بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية. ومن خلال إجراء الدوريات المنتظمة والزيارات المجتمعية وتقديم التقارير عنها، تضطلع الوحدة النسائية بمهمة الإنذار المبكر الحاسمة الأهمية. ويشكل العمل الذي تتولاه لجان السلام النسائية في قيرغيزستان، التي تقوم من خلاله بريادة الدبلوماسية الشعبية المباشرة، ورصد التوترات وانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، مثالا جيدا يشار إليه دوما على الدور الذي تستطيع المرأة أن تؤديه في الوساطة ومنع نشوب النزاعات.
	54 - ولم يتم إيلاء اهتمام كاف برفع مستوى المبادرات المجتمعية النسائية إلى المستوى الوطني، وتحسين إمكانية مشاركة المرأة في الحوار وعمليات الوساطة على الصعيدين الوطني والدولي. ويمثل دعم بناء قدرات منظمات السلام النسائية واحدا من أكثر الاستثمارات فعالية في تعزيز نطاق تلك الجهود ومدى بروزها واستدامتها.
	55 - ويتمثل أحد أشكال الدعم المحورية في دعوة النساء بانتظام إلى المشاركة في جهود تسوية النزاعات وبناء السلام. وكثيرا ما تُدعى الوفود النسائية إلى المشاركة في محادثات السلام، ومؤتمرات تقديم الالتزامات والمانحين الدولية في اللحظات الأخيرة ومن ثم لا تتاح لهن نفس فرص الاستعداد التي تتاح للوفود الأخرى. وخلال عام 2011، شاركت الممثلات عن المجتمع المدني النسائي في ثلاثة أو أربعة من مؤتمرات المانحين والاستراتيجيات الدولية، بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان وجنوب السودان. وفي المؤتمر الذي عقد عن جنوب السودان في واشنطن العاصمة، دُعمت مشاركة المرأة من خلال ”ندوة عن الشؤون الجنسانية“ استمرت يومين في الفترة السابقة على انعقاد المؤتمر، الذي افتتحه وحضره كبار المسؤولين من حكومتيْ الولايات المتحدة وجنوب السودان. وقدم الوفد بيانا عن الأولويات أمام المؤتمر بكامل هيئته، مما أسفر عن إيلاء اهتمام أكبر في وقائع المؤتمر بتمويل احتياجات المرأة. وشكل هذا التشارك ممارسة جيدة تتيح للعناصر الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي إشراك المجموعات النسائية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي. ويتعين أن يُستتبع الاهتمام باحتياجات المرأة في المؤتمرات بإيلاء الاهتمام إلى احتياجات المرأة في عمليات التعافي وبناء السلام ذاتها.
	56 - وسيكون من شأن إشراك المنظمات النسائية، بدءا من المراحل المبكرة لدى التخطيط لجهود تسوية النزاعات وبناء السلام، المساعدة على بناء قدراتها على التشارك بفعالية، والتعلم عبر الاطلاع على تلك العمليات. وأحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية على وضع ذلك في الاعتبار لدى دعم جهود السلام أو لدى التخطيط لعمليات الالتزام الدولية.
	رابعا - الملاحظات والتوصيات
	57 - اتخذت خطوات واسعة مهمة خلال العام الماضي في النهوض بحقوق المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام. وما زال هناك تزايد في عدد الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي كرست في هذا الصدد أطرا للتنفيذ ووضعت استراتيجيات و/أو آليات تنسيق. وقد ظهرت نتائج عن الاستثمارات في بناء قدرات الموظفين المدنيين والأفراد النظاميين وتحسين التوجيه والتدريب وإتاحة الخبرات التقنية في المجال الجنساني، دعما لبعثات تقصي الحقائق والتقييم، والوساطة، والتفاوض، وتصميم البرامج وتنفيذها، والتخطيط للعمليات، وإجراء التحقيقات، وتشكيل لجان تقصي الحقائق. وتسنى لآليات الإنذار المبكر زيادة قدرتها على اكتشاف التهديدات ضد النساء والفتيات والإبلاغ عنها.
	58 - وفي حين أن الإنجازات المتميزة قد تحققت على الصعيد القطري، ما زال يساورني القلق إزاء استمرار بطء التقدم المحرز في مجال مشاركة النساء وتمثليهن في محادثات السلام، وإدراج أحكام عن النهوض بحقوق النساء والفتيات في اتفاقات السلام، وزيادة تمثيل المرأة في المناصب المنتخبة والمعينة؛ وإزاء استمرار وجود فجوات خطيرة في الحماية، والعقبات التي تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، والدلائل على تقليل حقوق المرأة في بعض السياقات، وبطء التغير الحاصل في بنود الميزانية الموجهة نحو التمكين للنساء والمساواة بين الجنسين في سياقات ما بعد انتهاء الأزمات. وثمة ضرورة إلى اتخاذ إجراءات في المجالات الثلاثة الآتية بهدف كفالة ترسيخ التقدم المحرز في كامل الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
	ألف - الاتساق في تنفيذ القواعد والمعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في جميع الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام
	59 - ثمة ضرورة لأن تلتزم القيادات الوطنية والإقليمية والدولية التزاما واضحا بتعزيز ومناصرة القواعد والمعايير الدولية بشأن مشاركة المرأة وحقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في جميع الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام، وضمان احترام هذه القواعد والمعايير ودعمها.
	60 - وتمثل الطلبات التي يقدمها كبار المسؤولين والمبعوثين في التقارير القطرية والمواضيعية والإحاطات الشفوية، للحصول على معلومات محددة عن حالة النساء والفتيات واستفساراتهم عن عدم تقديمها، والمشاركة في الحوار وتبادل الآراء مع قادة المجتمع المدني النسائي، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات بصيغة آريا أو البعثات الميدانية التي يوفدها مجلس الأمن، سبلا أساسية يستطيع المجلس من خلالها بيان التـزام القيادة وضمان تلقيها المعلومات ذات الصلة. وأثني على تزايد إدراج الإشارات الصريحة إلى الالتـزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في جميع أعمال مجلس الأمن، بما في ذلك تعليمات محددة عن النهوض بحقوق المرأة وحمايتها والتمكين لها، والقيام في الآونة الأخيرة بدعم تطوير المجتمع المدني، وذلك في عدد متـزايد من ولايات البعثات. وأشجع المجلس على مواصلة هذه الممارسة بنفس النهج وضمان أن يخضع جميع القرارات المواضيعية وتلك المتعلقة ببلدان محددة، وإنشاء أو تجديد ولايات البعثات للاستعراض من منظور مدى تأثيرها في التمكين للنساء والفتيات وفي حقوق الإنسان المتعلقة بهن، وأن تُدرج التعليمات ذات الصلة في الولايات.
	61 - ومن الضروري ضمان الاستدامة وتعزيز المكاسب التي تحققت في مجال النهوض بحقوق النساء والفتيات والتمكين لهن في عمليات الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام والتنمية. ويُثار بعض القلق إزاء إمكانية ارتباط تصفية البعثات بحدوث انخفاض في مستويات تمويل الالتـزامات في مجال المساواة بين الجنسين والاهتمام بها، وانخفاض تدريجي في مستويات الأمن والحماية اللازمة للنساء والفتيات. وأدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى استكشاف وسائل ضمان استمرار تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في إطار تصفية البعثات والعمليات الانتقالية. وأحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات النسائية في تزويد العمليات الانتقالية بالمعلومات، ودعم ذلك الدور. وأطلب إلى كيانات الأمم المتحدة المعنية إجراء استعراض دقيق لهذه الحالات والتخطيط لتسليم المهام والمسؤوليات الأساسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات والخبرات في الشؤون الجنسانية من أجل ضمان عــدم حدوث تدهــور فــي مستوى الاهتمام بهــذه القضايا والإجــراءات المتخــذة بصدد هذه المسائل.
	62 - وثمة حاجة أيضا إلى أن يبدي المجتمع الدولي والقادة اتساقا في ضمان إجراء مشاورات منتظمة مع زعامات المجتمع المدني النسائي ومع المنظمات النسائية ودعوتهن بصورة منهجية إلى المشاركة في تسوية النـزاعات وجهود بناء السلام، بما في ذلك محادثات السلام، ومؤتمرات إعلان الالتـزام الدولية، وأفرقة الاتصال، ومجموعات الأصدقاء، ومفاوضات السلام، والحوارات الوطنية، ومؤتمرات الجهات المانحة، وغيرها من المحافل التي تقوم المنظمات الدولية والإقليمية، ومجموعات الدول الأعضاء بإنشائها أو دعمها. وأدعو المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية، والدول الأعضاء إلى التشاور مع منظمات المجتمع المدني النسائية في بداية مساعي تسوية النـزاعات وبناء السلام، لتزويدها بمعلومات عن عمليات تسوية النـزاعات، وتهيئة الفرص لمشاركتها في طائفة من الأدوار (كمراقبين ومستشارين، وفي وفود المجتمع المدني) في محافل تسوية النـزاعات وبناء السلام. وينبغي دعم منظمات المجتمع المدني النسائية كي تشارك في آليات تنفيذ اتفاقات السلام، وكذلك في جميع عمليات التخطيط لبناء السلام واتخاذ القرارات.
	63 - وأطلب ممن أوفدهم من مبعوثين ووسطاء وكبار الممثلين في سياقات البعثات، إلى التشاور، في بداية عمليات السلام، مع القيادات والمنظمات النسائية، وكذلك مع النساء والفتيات من المجتمعات المحلية المتأثرة بالنـزاعات وإقامة مشاورات منتظمة معهن، وتشجيع الأطراف المتفاوضة على إنشاء محافل ترمي إلى تمكين العناصر الفاعلة في المجتمع المدني من المشاركة في عمليات السلام ودعم هذه الأطراف عند الاقتضاء.
	64 - ويعد الاهتمام المتزايد الذي توليه آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية بالمرأة والسلام والأمن موضع ترحيب، ومن شأنه أن يسهم بطرق عديدة في الإسراع بوتيرة تنفيذ الالتزامات ذات الصلة على المستوى الوطني. وأطلب إلى الدول الأعضاء متابعة التوصيات التي قدمتها هذه الآليات. وفيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هناك على وجه الخصوص أهمية بالغة لإقامة التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل، والتنفيذ الكامل للتوصيات التي تصدر عنها.
	باء - العزم على التصدي للتحديات التي تواجه مشاركة النساء والفتيات وتمثيلهن
	65 - يبين هذا التقرير استمرار وجود عقبات كبيرة أمام مشاركة المرأة وتمثيلها في عملية اتخاذ القرارات العامة فيما يتعلق بالسلام والعمليات الانتقالية.
	66 - ولا أزال ملتـزما بشكل كامل بزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في الجهود التي تدعمها المنظمة في مجال تسوية النـزاعات ومنع نشوبها. وحسب المشار إليه أعلاه، ما برح يُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بزيادة عدد النساء في قائمة خبراء الوساطة التي تديرها وحدة دعم الوساطة، ويتواصل تزايد عدد النساء في صفوف من أوفدهم من ممثلين خاصين ونواب الممثلين. ويضطلع العديد من هؤلاء النساء بأدوار هامة في مجالي الوساطة أو التيسير في جمهورية أفريقيا الوسطى وقبرص وملاوي، على سبيل المثال. وستبذل الجهود بهدف تحقيق الهدف المتفق عليه المتمثل في تعيين امرأة في منصب كبير الوسطاء في إحدى عمليات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. وأشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تدعم عمليات السلام على أن تكون قدوة يحتذى بها وأن تعين المزيد من النساء للاضطلاع بمهام الوسطاء والوسطاء المشاركين والمستشارين في عمليات الوساطة.
	67 - ويساورني القلق إزاء تناقص حصة المرأة من المناصب برتبة مدير في بعثات الأمم المتحدة. وسأصدر تعليمات إلى كيانات الأمم المتحدة المعنية باستعراض هذه الحالة وتقديم توصيات محددة بالتشاور مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	68 - وفيما يتعلق بالانتخابات التي تجرى بعد انتهاء النـزاعات، أدعو إلى تطبيق المجموعة الكاملة من التدابير المتاحة لتشجيع مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة. وأدعو جميع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة التي تدعم الانتخابات التي تجرى بعد انتهاء النزاعات إلى مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة البعد الجنساني في جميع مراحل العمليات الانتخابية. ويجب إيلاء اهتمام خاص بأمن المرأة قبل الانتخابات وأثناءها. ويجب أن تنظر السلطات الوطنية في تدابير شتى من قبيل التدابير الخاصة المؤقتة، التي يمكن استخدامها في زيادة مستويات مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة، وأن تعتمد تلك التدابير.
	69 - ولا يزال انعدام أمن النساء والفتيات يشكل عاملا رئيسيا يحول دون مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في حالات النـزاع وما بعد النـزاع. وكثيرا ما يُستهدف بالتحديد المدافعون عن حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في حالات النـزاع. وأطلب من مجلس الأمن والهيئات الأخرى ذات الصلة التيقظ وإيلاء اهتمام خاص يضمن حمايتهم.
	70 - ويُظهر هذا التقرير أهمية تحليل الجانب الجنساني فيما يتعلق بضمان معالجة حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات واحتياجاتهن في جهود منع نشوب النـزاعات وتسويتها والتعافي فيما بعدها. ويستطيع خبراء الشؤون الجنسانية تقديم المساعدة على ضمان تطبيق نهج أكثر تكاملا من أجل النهوض بحقوق النساء والفتيات وحمايتها، بما في ذلك من خلال توسيع الإطار التقليدي للتحليل بهدف النظر في الاستثمارات الأفقية، من قبيل الاستثمار في تعليم البنات في المرحلتين الابتدائية والثانوية بحيث يكن في وضع يمكنهن من الاضطلاع مستقبلا بأدوار قيادية في مجتمعاتهن المحلية ومجتمعاتهن عموما. ويستطيع أيضا الخبراء في الشؤون الجنسانية تقديم المساعدة على ضمان إيلاء اهتمام خاص بحقوق الفئات الضعيفة من السكان واحتياجاتها، مثل الأسر المعيشية التي تعيلها أنثى، والنساء والفتيات المشردات داخليا، والمترملات نتيجة الحروب، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وأحث كيانات الأمم المتحدة على الاستعانة بخبراء في قطاعات محددة من الشؤون الجنسانية كي يعملوا في برامج التعافي بعد انتهاء النـزاع، على سبيل المثال داخل قطاعات الأمن، والعدالة، والحوكمة، والإدارة العامة، والتعافي الاقتصادي، والخدمات الاجتماعية. وأشجع بقوة الدول الأعضاء على ضمان مراعاة المنظور الجنساني في آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك، على الأقل، تقديم خدمات التوعية الموجهة إلى ضحايا العنف من النساء والفتيات، واتخاذ تدابير محددة لحماية الشهود من النساء والفتيات، وبرامج جبر الضرر التي تستفيد منها النساء والفتيات، وتضمين إشارات صريحة إلى العنف الجنسي والجنساني في ولايات العناصر الفاعلة في العدالة الانتقالية. وسأستمر في عرض تقديم الخبرة في الشؤون الجنسانية إلى أفرقة التفاوض، ولجان تقصي الحقائق، وهيئات التحقيق ذات الصلة.
	71 - وإذا أُريد تحقيق تأثير حقيقي في حياة النساء والفتيات، يتعين أن تكون المشاركة في المبادرات متواصلة وطويلة الأجل ومدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والمالية. ويبرز هذا التقرير الإسهامات الهامة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني النسائية في منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام. إلا أن هناك ندرة مستمرة في الموارد فيما يتعلق بإنشاء المنظمات النسائية وبناء قدراتها. وأدعو المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل والمساعدات العينية المتاحة للمنظمات النسائية أثناء النزاعات وبعدها لتمكينها من إشراك المرأة في مبادرات منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام. وأشجع الدول الأعضاء والشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص، على إنشاء آليات تمويل لبلدان محددة أو لبعض الأقاليم، تتضمن صناديــق استئمانيـة، توجــه الموارد نحــو تنميــة قــدرات المنظمـــات النسائيــة والمبادرات التي تنفذها.
	جيم - مواصلة تحسين نظم التتبع والمساءلة فيما يتصل بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن
	72 - يتطلب تتبع تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن الاستثمار في آليات تبادل المعلومات، وجمع البيانات، والاستعراض، وتقديم التقارير عن التقدم المحرز. ومن شأن تحسين جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والسن أن يسهم في الإسراع بوتيرة تنفيذ القرارات، وتحسين تنسيق وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى المزيد من الاهتمام.
	73 - ومن المقرر استعراض ثلث خطط العمل الوطنية القائمة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أو تجديدها في العام المقبل. ويمثل ذلك فرصة كبرى تتيح تقاسم الممارسات الجيدة وتحديد المعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وطلبت أن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني التي تدعم وضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها، باستعراض مدى تنفيذ الالتـزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار المبادرات الرامية إلى تعزيز التنفيذ على الصعيدين دون الوطني والإقليمي، وكذلك الجهود المبذولة لإدماج الالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في التشريعات ورسم السياسات وعمليات التخطيط.
	74 - ويعتمد عدد متزايد من المؤسسات الأمنية الإقليمية خطط عمل واستراتيجيات دعما لتنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وألاحظ مع التقدير أن ثمة مبادرات جارية لوضع أطر تستهدف استعراض ورصد مدى تنفيذ تلك الخطط والاستراتيجيات بانتظام على الصعيد الإقليمي. وأشجع المؤسسات الأمنية الإقليمية على أن تواصل تعزيز الأدوات التنفيذية (التوجيه وقوائم المراجعة، وأطر التتبع، ووضع أهداف وجداول زمنية واضحة، وإنشاء خطوط أساس) وأن تعمل على إعادة تنشيط الالتـزام والعزم والقناعة على أعلى المستويات السياسية.
	75 - وطلبت إلى هيئات الأمم المتحدة زيادة التنسيق في مجال وضع نظم رصد وتتبع تراعي المنظور الجنساني وتتسم بالكفاية والمرونة، بحيث تضطلع هذه النظم بدور هام على الصعيد القطري ويمكن تقديم تقارير عنها على الصعيد العالمي، بما في ذلك نُظم المؤشرات الجنسانية في الميزانيات. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بضمان جمع وتحليل المعلومات المصنفة حسب الجنس والسن، وخاصة في المبادرات التي تدعمها الأمم المتحدة في مجالات العمالة القصيرة الأجل في حالات الطوارئ، والتعافي الاقتصادي والاستثمارات في البنية الأساسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك خدمات التعليم والصحة، والوساطة، والتفاوض، والحوار الوطني، والعمليات الانتخابية، وإصلاح القطاع الأمني، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

