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 تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن  

  
 مقدمة -أوال  

 ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٦رحـــب جملـــس األمـــن يف بيانـــه الرئاســـي املـــؤرخ  - ١
)S/PRST/2006/42 ( املتعلــق بــاملرأة والــسالم واألمــن، بتقريــر األمــني العــام)S/2006/770 ( عــن

منظومة األمم املتحـدة املتعلقـة بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن              املتابعة األوىل خلطة العمل على نطاق       
وكـان جملـس األمـن قـد أصـدر          . على نطاق منظومة األمـم املتحـدة بأسـرها        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

ــؤرخ    ــي املـ ــه الرئاسـ ــشرين األول٢٨يف بيانـ ــوبر / تـ ــا ) S/PRST/2004/40 (٢٠٠٤أكتـ تكليفـ
وتـشكل  . ٢٠٠٧-٢٠٠٥فتـرة   الـيت تـشمل ال     )١(باالضطالع خبطة العمل على نطـاق املنظومـة       

خطــة العمــل هــذه احملاولــة األوىل مــن جانــب منظومــة األمــم املتحــدة لوضــع اســتراتيجية كليــة  
وقــد جــرى االســتعراض ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥متماســكة لألمــم املتحــدة مــن أجــل تنفيــذ القــرار  

وأشـري يف ذلــك االسـتعراض إىل أن منظومـة األمــم    . )٢(٢٠٠٦األول لتنفيـذ خطـة العمــل عـام    
تحدة قد بذلت جهودا تستحق الثناء وأحرزت تقدما ملموسا يف الكثري من جمـاالت اخلطـة،                امل

. يزال هناك الكـثري ممـا يتوجـب عملـه للتغلـب علـى التحـديات املؤسـسية والتنظيميـة                    ولكن ال 
فاحلاجة تدعو إىل وضع عناصر أساسية مثل بيانات خط األسـاس، ومؤشـرات األداء، واألطـر                

 .دوات فعالة لقياس األداءالزمنية بوصفها أ
 ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦وقد طلـب جملـس األمـن يف بيانـه الرئاسـي املـؤرخ                - ٢
)S/PRST/2006/42 (      ــدها ــل ورصـ ــة العمـ ــديث خطـ ــنويا حتـ ــل سـ ــام أن يواصـ ــني العـ إىل األمـ

 وأن يقـدم تقـارير يف هـذا الـشأن إىل جملـس األمـن، وفقـا               ،واستعراضها وجعلها كـال متكـامال     
 ٢٠٠٥أكتــــوبر /تــــشرين األول ٢٧نــــص عليــــه بيــــان رئــــيس جملــــس األمــــن املــــؤرخ    ملــــا

_________________ 
 .S/2005/636انظر الوثيقة  )١( 
 .S/2006/770انظر الوثيقة  )٢( 
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)S/PRST/2005/52 .( املمارســات اجليــدة البيانــات عــن كمــا طلــب إىل األمــني العــام أن جيمــع
وميثـل  . وأن حيدد ما تبقى من ثغـرات وحتـديات يف هـذا الـصدد        وأن يرتبها   والدروس املكتسبة   

 .تهذا التقرير تنفيذا هلذه الواليا
 

 منهجية استعراض خطة العمل وحتديثها على نطاق املنظومة -ثانيا  
دعــت الــدول األعــضاء، خــالل مناقــشة جملــس األمــن املفتوحــة بــشأن املــرأة والــسالم    - ٣

، إىل حتــديث خطــة العمــل يف إطــار ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٦واألمــن الــيت جــرت يف 
كمـا شـددت الـدول      . مـة األمـم املتحـدة بأسـرها       اإلدارة القائمة على النتائج علـى نطـاق منظو        

 ).٢٠٠٠( ١٣٢٥قرار العلى احلاجة إىل نظم فعالة للرصد والتقييم واملساءلة من أجل تنفيذ 
ــرة       - ٤ ــة للفت ــى نطــاق املنظوم ــذ خطــة العمــل عل  ٢٠٠٧-٢٠٠٥وكــان اســتعراض تنفي

يــع كيانــات  عمليــة استــشارية تعاونيــة اشــتركت فيهــا مج ٢٠٠٩-٢٠٠٨واســتكماهلا للفتــرة 
وعلــى الــصعيد الــداخلي، كانــت . األمــم املتحــدة املعنيــة بالتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين

اهليئات االستشارية الرئيسية هي الشبكة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بـاملرأة واملـساواة بـني                
وقـد ُشـرع يف     . ناجلنسني وفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنيـة بـاملرأة والـسالم واألمـ             

 املوجهـة إىل رؤسـاء كيانـات        ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٨املشاورات برسالة األمني العام املؤرخة      
، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٨أبريــل و / نيــسان٢٠ويف رســاليت متابعــة مــؤرختني . األمــم املتحــدة

 إىل  ة املتحـد  األمـم لفتت املستشارة اخلاصة للمسائل اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة نظـر كيانـات               
ــرة     ــذ الكامــل خلطــة العمــل للفت ــى  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ضــرورة التنفي ــها إىل أداة قائمــة عل  وحتويل

وقد عقد مكتـب املستـشارة اخلاصـة        . ٢٠٠٩-٢٠٠٨النتائج للربجمة والرصد واإلبالغ للفترة      
للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، بالتعاون مع فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة              

ــامل ــشأن      ب ــدة مــشتركة بــني الوكــاالت لتقــارع األفكــار ب ــسات عدي ــسالم واألمــن، جل رأة وال
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨األولويات وجماالت التغطية واملؤشرات من أجل حتديث خطة العمل للفتـرة            

ويف أعقـاب جلـسات تقـارع       . واشترك يف هذه املـشاورات بنـشاط شـركاء مـن اجملتمـع املـدين              
ــشار    ــذه، أعــد مكتــب املست ــي    األفكــار ه ــا يل ــالغ عم ــصلة لإلب ــة أشــكال منف : ة اخلاصــة ثالث

خطــة عمــل مــستكملة ) ب(، ٢٠٠٧-٢٠٠٥التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة العمــل للفتــرة  )أ(
 املمارســــات اجليــــدة والــــدروس املــــستفادة يف تنفيــــذ القــــرار ) ج(، ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتــــرة 
٢٠٠٠( ١٣٢٥.( 

 



S/2007/567  
 

07-50367 3 
 

 كيانـات  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ للفتـرة  وقد استجابت لالستعراض الثاين لتنفيذ خطة العمـل        - ٥
إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، وإدارة    :  كيانـا ٣٠األمم املتحدة التالية البـالغ عـددها     

الشؤون السياسية، وإدارة شؤون اإلعالم، وإدارة عمليات حفظ الـسالم، واللجنـة االقتـصادية              
ــا      ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــا، واللجنـ ــصادية  ألفريقيـ ــة االقتـ دئ واللجنـ

واالجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة، واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة                
لرواندا، واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة، ومكتـب تنـسيق الـشؤون                

نـسان، ومكتـب    اإلنسانية، ومكتب شؤون نزع السالح، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإل             
املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بــاملرأة، ومكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العــام          
املعــين باألطفــال والــصراع املــسلح، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج األمــم املتحــدة  

ــة والعلــم والثقافــة، وصــندوق األمــم املتحــدة     ــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربي  للــسكان، للبيئ
ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، ومعهــد األمــم   
املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالـة، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومعهـد                  
األمم املتحدة للتـدريب والبحـث، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، ووكالـة األمـم                    

، وكليــة مــوظفي )األونــروا(ملتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن  ا
 .منظومة األمم املتحدة، والبنك الدويل، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية

، أجريــت مــشاورات واســعة يف كــل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ولتحــديث خطــة العمــل للفتــرة  - ٦
بني الوكاالت واملعنية باملرأة والسالم واألمن والـشبكة املـشتركة بـني            من فرقة العمل املشتركة     

الوكاالت واملعنية باملرأة واملساواة بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق جبوانـب مثـل خطـوط                       
وقـد حبثـت الـشبكة يف دورهتـا         . األساس، واملؤشرات، واألطـر الزمنيـة، والتركيـز علـى النتـائج           

عـن خطـة العمـل      “ هيكلـي ” أول ملخـص     ٢٠٠٧فربايـر   /دة يف شـباط   السنوية السادسة املعقو  
ويف الـــدورة املـــستأنفة الـــيت عقـــدهتا الـــشبكة يف . املـــستكملة الـــيت تتـــضمن مؤشـــرات لـــألداء

يوليه، أجرت مزيدا من املشاورات املشتركة بني الوكـاالت بـشأن وضـع مؤشـرات علـى                 /متوز
وقـد وضـعت خطـة      .  وبشأن شكلها  ٢٠٠٩-٢٠٠٨نطاق املنظومة لتنفيذ خطة العمل للفترة       

  يف موقــع الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتــرة  العمــل املــستكملة
ــوان      ــة حتــت عن ــشبكة العاملي ــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني علــى ال  - “WOMENWATCH”ب

http://www.un.org/womenwatch/feature/wps. 
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ء االســتعراض األول لتنفيــذ خطــة عمــل الفتــرة  التقــدم احملــرز منــذ إجــرا  -ثالثا  
 ٢٠٠٦ يف عام ٢٠٠٧-٢٠٠٥

ركز االستعراض الثـاين للتنفيـذ علـى التقـدم الـذي أحرزتـه منظومـة األمـم املتحـدة يف                      - ٧
ولـدى  . ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١ حـىت    ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١تنفيذ خطة العمل خالل الفترة مـن        

ـــ   ــاين، طُبقــــت املنهجيـ ــتعراض الثــ ــراء االســ ــام   إجــ ــُتخدمت يف عــ ــيت اســ ــا الــ . ٢٠٠٦ة ذاهتــ
ـــ    ويتــصل ــرة   ١٢االســتعراض مبجــاالت العمــل االســتراتيجية ال  املدرجــة يف خطــة العمــل للفت
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ واألهداف احلكومية الدولية احملددة املستمدة من القـرار          )٣(٢٠٠٧-٢٠٠٥

 S/PRST/2002/32 و S/PRST/2001/31(وبيانــات جملــس األمــن الرئاســة الالحقــة ذات الــصلة  
ويف إطار كل جمال من جماالت العمـل، أبلغـت كيانـات األمـم املتحـدة       ). S/PRST/2004/40 و

عن أنشطتها املضطلع هبا لتحقيق تلـك األهـداف احلكوميـة الدوليـة الـيت تقـع ضـمن الواليـات                     
 .اخلاصة بكل منها

ساسا هاما للعمـل    وقد كشف حتليل الردود املتلقاة من كيانات األمم املتحدة عن أن أ            - ٨
قد أُرسي من أجل جهود طويلة األمد تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة يف سـبيل التنفيـذ الكامـل                      

وأبلغــت كيانــات كــثرية عــن ازديــاد االلتــزام الــسياسي بتحقيــق        ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥للقــرار 
وضــع سياســات وإجــراءات معــززة (املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف عمليــات الــسالم 

دعـم  (، وتعزيـز بنـاء القـدرات        )جديدة لتعميم املـسائل اجلنـسانية يف خمتلـف جمـاالت العمـل             أو
، وحتـسني البيئـة   )بناء القدرات الوطنية، وتدريب املوظفني، وتطوير وسائل ومنهجيات جديدة    

زيادة املساءلة، ووضع آليات جديدة للرصد واإلبـالغ عـن وضـع املـرأة ومـسامهاهتا              (املؤسسية  
، وحتـسني   )السالم، وتعزيز مجع البيانات وتعبئة املوارد املراعيـة للمـسائل اجلنـسانية           يف عمليات   

الدعوة، وتعزيز القيادة، وزيادة الدعم املقدم من كبار املوظفني؛ وحتسني االشتراك مـع الـدول                
 .األعضاء وإقامة الشراكات مع اآلليات الوطنية للمرأة والرابطات والشبكات النسائية

كثري من األنشطة اليت أبلغـت عنـها كيانـات األمـم املتحـدة ضـمن جمـال بنـاء                    ويندرج   - ٩
أما اإلجنـاز فقـد مت يف جمموعـة واسـعة مـن األطـر، يف املقـر وعلـى املـستويني الـوطين                . القدرات
وكان اهلدف تطوير قدرات األمم املتحدة يف جماالت دعم الـسالم، وبنـاء الـسالم،     . واإلقليمي

سانية واإلمنائية بقصد دعم الـدول األعـضاء بـشكل أكثـر فعاليـة يف تعزيـز            وتنفيذ العمليات اإلن  
. محاية حقوق اإلنـسان للمـرأة ومـشاركة املـرأة يف القطاعـات الـسياسية واألمنيـة واالجتماعيـة           

وقدمت كيانـات األمـم املتحـدة جمموعـة واسـعة مـن األنـشطة التدريبيـة مـن أجـل منـع العنـف                   
 .صراعات املسلحة والرد عليهالقائم على أساس جنساين يف ال

_________________ 
 .، املرفقS/2005/636انظر  )٣( 
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  واإلنذار املبكرمنع الصراع -ألف  
يف جمال العمل هذا، كان التركيز االستراتيجي يف أنشطة منظومة األمـم املتحـدة علـى                 - ١٠

تعميم املنظور اجلنساين يف مجيـع األعمـال املتعلقـة مبنـع الـصراعات، مبـا يف ذلـك إنـشاء آليـات                       
ل اجلنـسانية؛ وزيـادة مـشاركة املـرأة يف مجيـع األعمـال وعمليـات                لإلنذار املبكـر تراعـي املـسائ      

ــع       ــسانية جلمي ــشأن املــسائل اجلن ــدريب ب ــوفري الت ــصراعات، وت ــع ال  اختــاذ القــرارات املتعلقــة مبن
ــا  )٤(وقــد قــدم ثالثــة عــشر . املــوظفني العــاملني يف جمــال اإلنــذار املبكــر ومنــع الــصراعات   كيان

ومـن هـذه الكيانـات الثالثـة عـشر،          . حقيـق هـذه األهـداف     معلومات عن اجلهود اليت بذلتها لت     
 وهــي إدارة الــشؤون الــسياسية، وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم،      -كانــت مخــسة كيانــات   

 تنفـذ  -ومكتب شؤون نزع السالح، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي        
فقـد أجنـزت    . جمـال منـع الـصراعات     خطة عمل لتعمـيم املـسائل اجلنـسانية يف مجيـع أعماهلـا يف               

إدارة الشؤون السياسية، مثال، التقرير نصف السنوي األول عـن خطـة عملـها مـن أجـل دمـج                    
وعــالوة علــى ذلــك، فقــد وضــعت بعثتــان مــن بعثاهتــا امليدانيــة   . منظــور جنــساين يف أنــشطتها

 .اخلمس خطط عمل منفردة ضمن اإلطار الشامل خلطة اإلدارة
املبــادرات املتخــذة لزيــادة مــشاركة املــرأة، أجــرى مكتــب شــؤون نــزع  وفيمــا يتعلــق ب - ١١

السالح مشاورتني مع معهد املرأة للتنمية البديلة، بترينيـداد وتوبـاغو، كمـا أجـرى مـشاورات                 
مــع تــسع منظمــات غــري حكوميــة بــشأن املــسائل املتعلقــة بــاملرأة والــصراعات، وباإلضــافة إىل   

سياسية مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف رعايــة  املــشاورات، اشــتركت إدارة الــشؤون الــ
وكانـت هنـاك تـسع      . تدريب اجلهات الفاعلة احمللية يف غيانا يف جمال مهارات منـع الـصراعات            

 . الذين مت تدريبهم٣٣نساء بني امليّسرين الـ 
ــذار       - ١٢ وقــد اضــطلعت ســبعة كيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة بأعمــال تتعلــق بآليــات اإلن
فقد قامت اليونيسيف، بالتعاون مع مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، بتـشغيل آليـة            . )٥(راملبك

ومـن خـالل   . للرد السريع يف أربع مقاطعات متأثرة بالصراع يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       
 يف  ٨٠، منـهم    ٢٠٠٦ ضـحية مـن ضـحايا العنـف يف عـام             ٣٤ ٠٨٦هذه اآللية، جرى حتديد     

وقامـت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان            . ير من النساء والفتيات   املائة على وجه التقد   
_________________ 

م، واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، ومكتـب شـؤون نـزع             الـسياسية، وإدارة عمليـات حفـظ الـسال        إدارة الشؤون    )٤( 
السالح، ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة                       
للبيئة، واليونسكو، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وصندوق األمم املتحدة للـسكان، واليونيـسيف،              

 .م املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األغذية العامليوصندوق األم
السياسية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وبرنـامج األمـم   إدارة الشؤون   )٥( 

 .املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي
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بتيسري اإلجراءات اخلاصة لوظيفـة اإلنـذار املبكـر املتعلقـة بانتـهاك حقـوق اإلنـسان للمـرأة مـن                     
ومنـذ  . خالل رسـائل ُتبودلـت مـع احلكومـات، وبعثـات البلـدان الرمسيـة، واملنظمـات النـسائية                  

ــران ــه /حزي ــه     ، بعثــت ا٢٠٠٦يوني ــرأة وأســبابه وعواقب ــالعنف ضــد امل ــة ب ــررة اخلاصــة املعني  ملق
 . رسالة إىل احلكومات بشأن حاالت تثري القلق تقع ضمن واليتها٧٥بـ 
وما بـرح كـل مـن إدارة الـشؤون الـسياسية وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم ومفوضـية                      - ١٣

ضية األمـم املتحـدة لـشؤون    األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفو    
الالجـئني وبرنـامج األغذيـة العــاملي يركـز علـى التـدريب لتوعيــة املـوظفني وتطـوير قــدراهتم يف         

، مـثال، كـان مجيـع املـوظفني اجلـدد           ٢٠٠٦يوليه  /فحىت متوز . يتعلق بأعمال منع الصراعات    ما
 املائــة مــن  يف٩٢وقــد ذكــر . يف مقــر إدارة عمليــات حفــظ الــسالم قــد تلقــوا هــذا التــدريب   

 .“مفيدا” أو “مفيدا جدا”املشتركني أهنم قد وجدوا هذا التدريب 
 

 صنع السالم وبناء السالم -باء  
ــسالم، ركــ  يف جمــ - ١٤ ــاء ال ــسالم وبن ــات منظومــة األمــم    ١٢ زال صــنع ال ــا مــن كيان كيان

بغيـة  على مبادرات تنفيذية لبناء القـدرات   على وضع السياسات، وإجراء التدريب و      )٦(املتحدة
مـشاركتها    ذلـك  الـسالم، مبـا يف    عملية  يف مجيع مراحل    تشجيع مشاركة املرأة مشاركة كاملة      

فقـد أبلغـت إدارة الـشؤون الـسياسية، مـثال، أن            . التفاوض بشأن اتفاقات الـسالم وتنفيـذها      يف  
يـسهم  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ة من أجل تنفيـذ القـرار        يوضع خطط عمل فرد   قيام البعثات امليدانية ب   

أجـرت إدارة عمليـات حفـظ    كمـا  . ا املتعلقة بتعزيز مشاركة املـرأة يف عمليـة الـسالم       يف أعماهل 
ــسالم  ــع ال ــة يف  أرب ــشاورات وطني ــن  م ــا    كــل م ــاييت وليربي ــة وه ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري

املمارسـات اجليـدة املتعلقـة بتـسهيل مـشاركة املـرأة يف العمليـة               البيانـات عـن     وأفغانستان جلمع   
برنــامج األغذيــة وحقــق . مــن خــالل إدخــال نظــام احلــصصتــسهيلها يف ذلــك االنتخابيــة، مبــا 
ــسبة  ــاملي نـ ــسائية بلغـــت  العـ ــشاركة نـ ــة يف ب٨٤ مـ ــدرييب   يف املائـ ــه التـ ــل  ”رناجمـ ــذاء مقابـ الغـ

.  يف املائـة املـستهدفة واحملـددة يف سياسـته اجلنـسانية            ٧٠الــ   ، متجاوزا يف ذلك نسبة      “التدريب
 موظـف مـن مـوظفي       ٥٠٠ يونيسيف التـدريب اجلنـساين لــ       قدمت ال  ،٢٠٠٦يوليه  /ومنذ متوز 

صـندوق   وبالتعـاون مـع      .يف الـسودان  لدوليـة   املنظمات القائمة يف اجملتمعات احمللية واملنظمات ا      

_________________ 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة، وإدارة الـشؤون الـسياسية، وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم، واللجنـة            )٦( 

النـهوض بـاملرأة،   مـن أجـل    للبحـث والتـدريب  ، واملعهد الدويل واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاالقتصادية  
منظمـة  نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، و        ، وبر  والنـهوض بـاملرأة    اجلنـسانية قـضايا   ومكتب املستشارة اخلاصـة لل    

ــسكان، واليون    ــم املتحــدة لل ــسكو، وصــندوق األم ــاليون ــم املتحــدة ا  ي ــرأة،  سيف، وصــندوق األم ــائي للم إلمن
 .العامليوبرنامج األغذية 
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فـــرد مـــن املـــراقبني  ٣ ٣٠٠، قامـــت اليونيـــسيف أيـــضا بتـــدريب   الـــسويد-إنقـــاذ الطفولـــة 
دارفور بشأن العنف القائم علـى أسـاس    وقوات احلماية وضباط الشرطة املدنية يف       .العسكريني

 يف موظـف مـن املنظمـات الـشريكة يف اليونيـسيف       ٢٠٠لتوعية  كما قدمت التدريب    جنساين  
 .مجهورية الكونغو الدميقراطية باملسائل اجلنسانية

متخصـصني  تضم بعثـات جملـس األمـن      يضا على أن    كيانات األمم املتحدة أ   وحرصت   - ١٥
 وحقــوق النــساء ا جنــسانيايف صــالحياهتا منظــوروأن تــدمج فرقتــها يف املــسائل اجلنــسانية يف أ

 مـن   توعيـة وشرعت املستشارة اخلاصة للمسائل اجلنسانية والنهوض باملرأة يف محلـة           . واألطفال
 تـضم عنـصرا تـدريبيا يـشمل وضـع           علـى الـصعيد الـوطين     ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥أجل تنفيذ القـرار     
املـشروع يف أفريقيـا     النـرويج، يف تنفيـذ       بـدعم مـايل مـن حكومـة          ،وُشـرع . خطط عمل وطنية  

اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا واللجنــة  وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب بالتعــاون مــع   
ــم املتحــدة       ــابعتني لألم ــة البحــر الكــارييب الت ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــا . االقت ــّسركم  ي

النـسائية احملليـة وبعثـات      جلماعـات   ت بـني ا   صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عقد اجتماعا      
اإلشارة إىل قـرار جملـس األمـن        عمل من أجل     و ، وفيجي ، وكوسوفو ،جملس األمن يف السودان   

الــشؤون االقتــصادية واصــلت إدارة و. يف مـشروع القــرار املتعلــق بكوســوفو ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
علـى  تفـاعلي   موقـع    يبنـاء الـسالم، وهـ      صـفحة املـدخل اإللكترونيـة عـن          حتديثواالجتماعية  

ــشبكة  ــال ــوب      ٢ ٣٠٠ضم اآلن ت ــا جن ــسالم يف أفريقي ــاء ال ــة وبن ــوجز عــن منظمــات الوقاي  م
 ٢٩٠يركــز حيــث ، ٢٠٠٦ منــذ عــاممــوجز  ٣٠٠ وذلــك بزيــادة قــدرها ،الــصحراء الكــربى

م كل مـن إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة           كما قد . ا على املسائل اجلنسانية   منه اموجز
ــشؤو ــائي      وإدارة ال ــم املتحــدة اإلمن ــسالم وصــندوق األم ــات حفــظ ال ــسياسية وإدارة عملي ن ال

فقـد أبلغـت إدارة     . للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الـدعم إىل املنظمـات النـسائية احملليـة              
مـــن دوالرات  دوالر ١٤٠ ٠٠٠رف مـــا جمموعـــه عمليـــات حفـــظ الـــسالم، مـــثال، أنـــه ُصـــ 

ــات املتحــدة   ــود ب  الوالي ــن أجــل جه ــة     م ــة يف مجهوري ــسائية احمللي ــدرات للمنظمــات الن ــاء الق ن
 .ليشىت -الكونغو الدميقراطية وتيمور 

 
 عمليات حفظ السالم -جيم  

 بـشكل   ،مشلت اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة علـى نطـاق املنظومـة يف هـذا اجملـال                      - ١٦
جلنــساين يف مجيــع  انظــورتعمــيم امليــسري لتــشغيل لتاوالعامــة للــسياسات أدوات  وضــع ،رئيــسي

فـراد العـاملني يف حفـظ    األفـظ الـسالم، وتـوفري التـدريب جلميـع        والفنيـة حل  اجملاالت املواضـيعية    
. أفـضل املمارسـات   واالطـالع علـى     قاعـدة معـارف للـتعلم والبحـث         حفـظ    وإنـشاء و   ،السالم

ة باملـساوا العامـة فيمـا يتعلـق    لـسياسات  بـشأن ا اعتمدت إدارة عمليات حفظ السالم توجيهـا      و
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هنـج  لتيـسري  بنجاح يف وضـع مبـادئ توجيهيـة         اسُتعمل  بني اجلنسني يف عمليات حفظ السالم،       
كمـا أُحـرز تقـدم يف       . يف املقر ويف امليدان على حـد سـواء        ،  موحد إزاء تعميم املنظور اجلنساين    

 بعثـة   ١١ونتيجـة هلـذا، أصـبح لـدى         .  اخلربات اجلنسانية يف مجيع واليات حفظ الـسالم        اجمإد
مـن هـؤالء    ٨ متفـرغ، و ثـة مستـشار جنـساين     بع١٨ عـددها  ت حفـظ الـسالم البـالغ   مـن بعثـا  

ويف . نـساين يف اجملـال اجل   مراكـز تنـسيق     لدى سبع من هذه البعثات      ، و ٥-برتبة ف املستشارين  
 . شرطة من اهلند كلها من اإلناثوحدة، نشرت يف ليربيا ٢٠٠٧فرباير /شباط
صادية واالجتماعيــة، وإدارة شــؤون اإلعــالم، وقــد أبــرز كــل مــن إدارة الــشؤون االقتــ - ١٧

وإدارة عمليات حفظ السالم، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان ومعهـد األمـم املتحـدة         
ــة وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ومعهــد األمــم       ــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدال األق

ــدريب والبحــث    ــار(املتحــدة للت ــه يف جمــال ال ) اليونيت ــدريب أعمال ــق بت ــسية  املتعل ــسائل اجلن امل
الــذي يــوفره اليونيتــار املراســلة بتعلــيم الوعلــى ســبيل املثــال، يقــدم برنــامج . وحقــوق اإلنــسان

ج املنظــور اجلنــساين يف  ادمــإدورة دراســية علــى اإلنترنــت تتعلــق ب   لعمليــات حفــظ الــسالم   
. تمني باملوضــوع لتثقيــف مجيــع األفــراد املهــ موجهــةعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم،   

فـردا   ٥٥٨مـن جممـوع    نـساء،  ١٠٣، جرى قيد ٢٠٠٧وخالل األشهر الستة األوىل من عام   
دورات تدريبيـة،   سـبع  إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة     وفـرت   و. ا دولـة عـضو    ٥٩من  

 فرد من أفراد حفـظ الـسالم املـدنيني          ٤٠٠ يتعلق باملساواة بني اجلنسني، حلوايل       اتضمنت جانب 
مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق        واصـلت    و . يف املائـة منـهم     ٣٠ مثّلت النساء نـسبة      فريقيني،ألا

نـشرهم يف   أو سـيتم    نـشروا    التدريب لألفراد العـسكريني وأفـراد الـشرطة الـذين            مياإلنسان تقد 
. وق املــرأة، واالجتــار بالبــشر وذلــك بــشأن املــسائل اجلنــسانية، وحقــ ،عمليــات حفــظ الــسالم

اجملموعـة التدريبيـة املقدمـة مـن مفوضـية األمـم املتحـدة        بنجـاح  دول األعضاء   استعملت ال  كما
وقــد كــشف تقيــيم للمجموعــة  . حلقــوق اإلنــسان يف براجمهــا التدريبيــة الــسابقة لعمليــة النــشر  

االجتــار بــشأن التدريبيــة املقدمــة مــن معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة  
العدالـة الـدوليني املنـشورين يف       أفـراد الـشرطة وإدارة       والقـدرات لـدى      بالبشر عن أن املهـارات    

 .التدريب بنجاحإكمال البعثات قد حتسنت بشكل ملموس بعد 
برنـامج  ، شـرعت إدارة عمليـات حفـظ الـسالم يف            ٢٠٠٦ديسمرب  /ولاألويف كانون    - ١٨
بــادل املعلومــات عــن تيــسري الــذي يــسعى إىل ت “دوائــر املمارســة املتعلقــة باملــسائل اجلنــسانية”
 فيمــا بعــد، يتم حبثــهوكمــا ســ.  يف جمــال حفــظ الــسالماملــستفادةملمارســات اجليــدة والــدروس ا

بالتعــاون مــع كيانــات والنــهوض بــاملرأة، اجلنــسانية قــضايا شــرع مكتــب املستــشارة اخلاصــة لل
جليـدة  املمارسـات ا  البيانـات عـن     ، يف إنشاء قاعدة بيانات من أجل مجع          األخرى األمم املتحدة 

 ). اخلامس أدناهنظر الفرعا (،)٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيذ قرار جملس األمن 
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 االستجابة اإلنسانية -دال  
 بأنـشطة مـن أجـل املـضي يف وضـع وتنفيـذ              )٧(اضطلعت بعض كيانات األمـم املتحـدة       - ١٩

جيات بــشأن تعمــيم منظــور جنــساين يف مجيــع جمــاالت املــساعدة اإلنــسانية  يسياســات واســترات
تنفيذ سياسة عامة لتعميم برجمـة املـساواة بـني          يّسر  ومما  . ذلكدمي الدعم التنفيذي يف     وبشأن تق 

دليـل للـشؤون    توزيـع    اجلنسني يف األعمال اإلنسانية، مبا يف ذلك تعزيز أطر الرصـد واملـساءلة،            
لتكـافؤ يف   ا-والرجـال  فتيان  النساء والفتيات وال  ”يف جمال األعمال اإلنسانية بعنوان      اجلنسانية  

اجلنـــسانية املعنيـــة بالقـــضايا مـــن إعـــداد فرقـــة العمـــل  ،“الفـــرص مـــع اخـــتالف االحتياجـــات
 والـيت يـشترك يف رئاسـتها        ،اإلنسانية والتابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت       املساعدة  و

وأبلغــت مفوضــية األمــم املتحــدة . مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية ومنظمــة الــصحة العامليــة 
ثـالث سـنوات مـن أجـل تنفيـذ اسـتراتيجيتها املتعلقـة        تـدوم  ني عـن إجنـاز خطـة        لشؤون الالجـئ  

أجــرى برنــامج األغذيــة العــاملي تنقيحــا ثانيــا   و. بتعمــيم مراعــاة الــسن ونــوع اجلــنس والتنــوع  
 وذلـك مـن منظـور       ،وتقيـيم االحتياجـات يف حـاالت الطـوارئ        به املتعلـق بـاألمن الغـذائي        ـلكتيِّ

 ، والتـسجيل مـن أجـل املعونـة        السـتحقاق  التعليمـات املوحـدة ل     نـروا وحت األ  نق كما. جنساين
رجـاال مـن    عنـد تقـدمي اخلـدمات لالجئـات املتزوجـات           بني اجلنسني   وذلك بقصد إزالة التمييز     

 .الالجئني غري
 التـدريب لألفـراد العـاملني    )٨(تعميم املنظور اجلنساين، قدم عدد من الكيانـات    يسري  ولت - ٢٠

مـــن احملققـــني فـــردا  ٩٦د دربـــت احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا فقـــ. يف اجملـــال اإلنـــساين
ــساين    ــسانية وتعمــيم املنظــور اجلن ــة البحــوث اجلن ــانونيني يف منهجي اآلراء وباالســتناد إىل . والق

 يف املائـة مــن املتـدربني عـن رضــاهم عـن التـدريب الــذي      ٩٥، أعـرب  املـستقاة مـن املــشاركني  
الـة مـن قبـل      ون الالجـئني مـستوى املـشاركة الفع       حـدة لـشؤ   حّسنت مفوضية األمم املت   و. تلقوه

وحىت تـاريخ إعـداد هـذا التقريـر، حتققـت           . الالجئات والنازحات يف برامج املساعدة اإلنسانية     
 يف املائــة مــن جلــان األغذيــة يف ٦١ يف املائــة املــستهدفة مــن أجــل متثيــل املــرأة يف  ٥٠نــسبة الـــ 

_________________ 
ــة والزراعــة، واحملكمــة     )٧(  ــسياسية، ومنظمــة األغذي ــة إدارة الــشؤون ال ــسيق   اجلنائي ــدا، ومكتــب تن ــة لرون الدولي

 األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان، وصـندوق     جلنةاإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، و      الشؤون  
األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، واألونــروا، وبرنــامج األغذيــة العــاملي،     

 .ومنظمة الصحة العاملية
لدوليـة لروانـدا، ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، ومفوضـية              ااجلنائيـة   منظمة األغذية والزراعة، واحملكمـة       )٨( 

 األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـة                 جلنـة األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، و       
 .الصحة العاملية
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ــددها  خميمــات الالجــئني  ــالغ ع ــة٩٣ الب ــن جلــان اإلدارة يف خميمــات   ٣٧، ويف  جلن ــة م  يف املائ
 . جلنة١١٤ البالغ عددها الالجئني

 
 اعصريف فترة ما بعد الالتأهيل عمار وإلا -هاء  

 )٩(خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أحرزت كيانات كثرية مـن كيانـات األمـم املتحـدة               - ٢١
 املنظـور اجلنـساين يف مجيـع بـرامج          تقدما يف وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات بشأن تعميم       

 كما أنشأت أنشطة تستهدف النـساء والفتيـات علـى         صراععمار والتأهيل يف فترة ما بعد ال      إلا
كما دعمت اليونسكو ومنظمـة األغذيـة والزراعـة أحباثـا بـشأن تعمـيم املنظـور                 . وجه التحديد 

اجلنائيـة  شأت احملكمـة    أنـ و. صراععمـار يف فتـرة مـا بعـد الـ          اإلاجلنساين يف سياسات ومـشاريع      
 واجتماعيـا   بـدنيا  تأهيـل الـشهود      عمليـة الدولية لرواندا العديد من السياسات واآلليات لتنسيق        

وقد ساعد برنامج األغذية العاملي احلكومـات يف تعمـيم املنظـور            . على املديني القصري والطويل   
 اإلنعـاش االقتـصادي     سـاعد البنـك الـدويل احلكومـات يف        و. اجلنساين يف برامج األمـن الغـذائي      

يف فتــرة مــا بعــد الــصراع، وسياســة التــصدي  يــيم االحتياجــات تق ةسياســباتبــاع واالجتمــاعي 
السياستني اهتماما خاصـا الحتياجـات       كل من    وقد أوىل . وحاالت الطوارئ السريع لألزمات   

ل  مـن خـال    ،وقـام البنـك الـدويل أيـضا       . اجملموعات املتأثرة باحلرب، وخباصـة النـساء واألطفـال        
بتمويـل مـشاريع تتعلـق بتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف              اخلـاص مبرحلـة مـا بعـد الـصراع         صندوقه  
أجنــــزت اللجنــــة االقتــــصادية و. عمــــار املــــادي واالجتمــــاعي يف هــــاييت والعــــراقإلأنــــشطة ا

لـذي  تعزيـز احلكـم ا    ” :واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ورقة معلومات أساسية تقنية بعنـوان         
لبنـة  : يف منطقة اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       اجلنسانية  ل  يراعي املسائ 

بحـث   املعهـد الـدويل لل  نظم، يف حني “صراعبعد ال إلعمار يف فترة مابناء من أجل سياسات ا 
ــدريب وال ــاملرأة مناقــشات  مــن أجــل  ت ــهوض ب ــشأن تعمــيم املنظــور  عــن طريــق اإلنترنــت  الن ب

ــساين يف  ــا  ح القطــاع األمــين  إصــالجمــال اجلن ــر مــن  شــارك فيه ــع شخــصا مــن   ١٥٠أكث مجي
 .العامل أحناء
أللغـام التابعـة   املتعلقـة با املعنيـة بـاإلجراءات     خـدمات األمـم املتحـدة       دائـرة   وما برحت    - ٢٢

منظور جنساين يف مبادرات وعمليـات      ماج  إلدارة عمليات حفظ السالم تعمل بنشاط على إد       

_________________ 
، واللجنــة إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، وإدارة الــشؤون الــسياسية، وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم    )٩( 

االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة،                   
ومكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنـهوض بـاملرأة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واليونـسكو،                   

ــندوق    ــسيف، وصـ ــسكان، واليونيـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــامج   وصـ ــرأة، وبرنـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ  األمـ
 .العاملي األغذية
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املساواة بني اجلنـسني يف جمـال   عن  وقد ُنظمت حلقة العمل األوىل   .أللغاماإلجراءات املتعلقة با  
ــرامج   . ٢٠٠٦ســبتمرب /األلغــام يف أيلــول اإلجــراءات املتعلقــة ب ــامج مــن ب فقــد وضــع كــل برن

أفغانـستان  كـل مـن     األلغام الـيت تـديرها وتـدعمها األمـم املتحـدة يف             املتعلقة ب الستة  اإلجراءات  
ــيمن خطــة عمــل جنــسانية حمــددة  والعــراق واألردن وفلــسطني والــسودا  وباإلضــافة إىل . ن وال

التـوازن بـني    بـشأن   نـساين وآليـة إبـالغ قائمـة         يف اجملـال اجل   ، فلدى كل منها مركز تنسيق       ذلك
 املنظــور اجلنــساين يف نظــام الرصــد مــن أجــل محايــة املــدنيني، عــاجل    مــاجوهبــدف إد. اجلنــسني

 يف املائـة مـن تقـاريره        ٢٥والفتيـات يف    مـشكلة محايـة النـساء       إلنـسانية   لشؤون ا امكتب تنسيق   
 .جملس األمن بشأن محاية املدنينيإىل قدمة امل

إدارة عمليات حفظ السالم واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب     كل من   واضطلع   - ٢٣
آسيا ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وصـندوق                  

سـد الثغـرة القائمـة بـني الرجـل      حمددة اهلدف تركـز علـى   ئي للمرأة بأنشطة  األمم املتحدة اإلمنا  
ويف هــذا الــصدد، شــرعت  . ورؤوس األمــوالاإلنتــاج احلــصول علــى مــوارد  جمــال واملــرأة يف 

 ي يف لبنـان، وهـ  “القافلـة اإللكترونيـة   ”إنـشاء   يف  اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا          
حلـصول  تخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت مـن أجـل ا        مركز لتعليم الرجال والنساء اس    

عمل يف املستقبل، يف حني شـرعت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني يف مبـادرة                    على  
 . رزقهن كسباستعادة سبلت على لصاحبات األعمال ملساعدة النازحامتعددة السنوات 

مرأة، قـام كـل مـن إدارة الـشؤون     لاإلنسان لويف سبيل املضي يف تعزيز ومحاية حقوق   - ٢٤
ــة        ــسالم واللجن ــظ ال ــات حف ــسياسية وإدارة عملي ــشؤون ال ــة وإدارة ال ــصادية واالجتماعي االقت

الدولية لروانـدا ومكتـب تنـسيق الـشؤون     اجلنائية االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا واحملكمة    
ــا      ــسيف وبرن ــسان واليوني ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــسانية ومفوضــية األم ــاملي  اإلن ــة الع مج األغذي

التمييـز ضـد املـرأة، وبروتوكوهلـا االختيـاري          مجيـع أشـكال     تنفيذ اتفاقية القضاء علـى      بتشجيع  
 وذلــك مــن خــالل مــشاريع املــساعدة التقنيــة واخلــدمات ،وصــكوك حقــوق اإلنــسان األخــرى

اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي والتنــسيق  كمــا قامــت شــعبة دعــم  . االستــشارية والتــدريب
التـابع   عن طريق الفريق االستشاري املخـصص        ، االقتصادية واالجتماعية  بعة إلدارة الشؤون  التا

 يف حـني قامـت شـعبة النـهوض بـاملرأة           ،يف هاييت التشجيع على تنفيذ االتفاقية      بدعم   ،للمجلس
 إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بتنظيم مشاورات وبعثات تدريبية بـشأن إعـداد              ةالتابع
 يف  ،احلكوميـة  احلكوميني واملنظمـات غـري    للمسؤولني  موجهة  تفاقية  الااملقدمة مبوجب   ير  تقارال

وكـــذلك نظمـــت اللجنـــة االقتـــصادية  .  وســـرياليون، وليربيـــا، وهـــاييت،أفغانـــستانكـــل مـــن 
 ،فلـسطني بعثـات ل   بعثة خدمات استشارية يف منطقتـها، مبـا فيهـا            ١٢واالجتماعية لغرب آسيا    

 ٥٠٩ ٧٦٥الدوليـة لروانـدا مبلـغ       اجلنائيـة   ، أنفقـت احملكمـة      ٢٠٠٦ام  ويف عـ  .  واليمن ،ولبنان
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 للمـرأة، مـن خـالل براجمهـا     على تعزيز حقـوق اإلنـسان  من دوالرات الواليات املتحدة دوالرا  
ــة بتطــوير القــدرات  ــدمت . املتعلق ــسيف اوق ــساعدة التقاليوني ــوار   مل ــة حلكومــات كــوت ديف ني

ن وأوغندا ملعاجلة الـشواغل اجلنـسانية يف جمـال التطـوير            الكونغو الدميقراطية والسودا   ومجهورية
 .واإلصالح التشريعي

مـن  لتـدريب   للبحـث وا  ومثة كيانات مثل إدارة عمليات حفظ السالم واملعهد الـدويل            - ٢٥
النــهوض بــاملرأة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واليونــسكو وصــندوق األمــم املتحــدة    أجــل 

ــامج األ   ــائي للمــرأة وبرن ــائط ا    اإلمن ــاعدت ممثلــي وس عــالم اجلمــاهريي يف  إلغذيــة العــاملي، س
وأجـرى صـندوق األمـم      . تعزيـز حقـوق اإلنـسان للنـساء واألطفـال         من أجل   جهودهم للدعوة   

 صحفيا عراقيا بشأن احلملة لوقف العنف ضـد املـرأة   ١٥املتحدة اإلمنائي للمرأة مشاورات مع    
 .يف العراق

 . اختـاذ القـرار    اتدة بنـشاط مـشاركة املـرأة يف عمليـ         وقد عززت كيانات األمـم املتحـ       - ٢٦
صراع، فتـرة مـا بعـد الـ       يف  فعـال يف أطـر اإلعمـار واحلكـم          بـشكل   ودافعت عن مشاركة املـرأة      

 حـسب   ي وتنظيم التـدريب القيـاد     ، وتعزيز التدابري اإلجيابية   ،استعراض التشريعات بيف ذلك    مبا
حلقوق اإلنـسان مـشروع قـانون    املتحدة  ويف هذا الصدد، استعرضت مفوضية األمم  . االقتضاء

انتخاب أعضاء اجلمعية التأسيسية يف نيبال وذلك لضمان التمثيل اإلدماجي واملتناسـب للمـرأة              
ــسية  ــة التأسي ــدريبا    ؛يف اجلمعي ــة العــاملي ت ــامج األغذي ــهــارات القيادعلــى امل كمــا أجــرى برن ة ي

اللجنـة  ودّربـت    ؛امليدانيـة كاتـب    امل اإليـدز يف  /واملسائل اجلنسانية وفريوس نقص املناعة البشري     
 اإلصـالح االنتخـايب وصـياغة      يف جمـال   امـرأة عراقيـة      ١٠٠االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا     

لــشؤون الربملــان وا” برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إعــداد تقريــر عــن   طلــب كمــا ؛الدســتور
ين يف عمليـــة اختـــاذ ور اجلنـــساظـــ وذلـــك لـــضمان تعمـــيم املن،“صراعاتاجلنـــسانية وحتـــول الـــ
 يف حــني ركــزت إدارة الــشؤون الــسياسية وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم  ،القــرارات الربملانيــة

تـشاركي قامـت بـه      وقد كشف تقييم    . جهودها على منع هتميش املرأة يف العمليات االنتخابية       
 ١٩مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني يف أنغـوال عـن أن مخـس منـاطق فقـط مـن أصـل                        

متثيـل املـرأة يف     حيـث   مـن   يف املائـة     ٤٠  نـسبة  بلغـت نطقة على مـستوى اجملتمعـات احملليـة قـد           م
 .هيئات اختاذ القرار

 
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماجنزع -واو  

ز عدد من الكيانـات علـى إحـراز تقـّدم يف جمـال تعمـيم املنظـور اجلنـساين وإدمـاج                  رك - ٢٧
يف كل ما هو ذو صـلة مـن الـسياسات والـربامج املتعلقـة               ت  للنساء والفتيا االحتياجات اخلاصة   
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فعلـى سـبيل املثـال، أدمـج البنـك الـدويل برناجمـا               .)١٠(زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    ـبن
الـتعلّم يف اجملـال اجلنـساين مـن أجـل حتقيـق املـساواة            ”جديدا خاصا باملسائل اجلنـسانية بعنـوان        

 األقطـار للتـسريح وإعـادة اإلدمـاج         اجمـه املتعـدد   نيف بر  “ الـسالم  إرسـاء وإتاحة سبل الوصـول و    
 هــذا ويــضم. لريكــز علــى االحتياجــات اخلاصــة للمحاربــات الــسابقات مــن النــساء والفتيــات  

أدوات رصـد وتقيـيم تراعـي       ضـع   ووالربنامج اجلديد أنشطة من قبيل تعميم املنظور اجلنـساين،          
مــع أصــحاب واحلمــالت امليدانيــة ية الفــوارق بــني اجلنــسني، إىل جانــب عقــد احللقــات الدراســ

 فتـاة مـن   ١ ١٢٢ونتج عن تنفيذ اليونيسيف ملشاريع إعادة اإلدمـاج تـسريح    .املصلحة املعنيني
 فتــاة مــن ٨٥٥فتــاة مــن القــوات املــسلحة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و   ٢ ١٥٥أصــل 

عــــام وتنــــاول مكتــــب املمثــــل اخلــــاص لألمــــني ال.  طفــــال يف ســــري النكــــا٢ ٠١٨أصــــل 
إىل جملس األمن من تقارير بـشأن قـرار اجمللـس           يقدمه  والصراع املسلح، من خالل ما       لألطفال
 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماجنزع يف برامج الفتيات ، احتياجات )٢٠٠٥ (١٦١٢

املعــايري املتكاملــة لــرتع الــسالح والتــسريح  ”ووضــعت إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   - ٢٨
املـسائل اجلنـسانية يف إجـراءات نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة               تعـاجل   يت   الـ  “وإعادة اإلدمـاج  

ونــتج عــن اضــطالع الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــرتع الــسالح     . اإلدمــاج
والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج بالتنفيــذ العملــي والرصــد العــام للمعــايري أن ازداد تــسريح وإعــادة   

 ٣٧٠ نـزع سـالح      جـرى  ،مـثال  ،ففـي ليربيـا    .لنساء والفتيـات  إدماج احملاربات السابقات من ا    
ــالغ عــددهم    ٢ ٤٤٠ امــرأة و ٢٢ ــسابقني الب ــاة مــن احملــاربني ال ــرد١١٠ ٠٠٠ فت جــرى ، و ف

 . إدماجهن يف جمتمعاهتن احملليةتسرحيهن وإعادة
، نظّمـت كيانـات     فعالية أنشطة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج            زيادةوبغية   - ٢٩

املتحدة طائفة واسعة من أنـشطة التـدريب يف جمـال التوعيـة اجلنـسانية لفئـات خمتلفـة مـن             األمم  
ــشتغلني  ــوظفني امل ــشطة امل ــك األن ــدريب      و. بتل ــسالح بت ــزع ال ــب شــؤون ن ــام مكت ــن ٤٢ق  م

القائمات على إنفاذ القوانني علـى تقنيـات التحقيـق يف مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للـسالم             
ز مكتـب   ويف العـراق، ركـ     . يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب        ونزع السالح والتنمية  

تأهيــل ضــحايا التعــذيب،  عــن طريــق بــرامج ل األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع علــى التوعيــة   
 .نشر ثقافة حقوق اإلنسانومتكني املرأة من املشاركة النشطة يف العملية االنتخابية، و

_________________ 
ألطفال املعين با مكتب املمثل اخلاص لألمني العام      إدارة عمليات حفظ السالم، ومكتب شؤون نزع السالح، و         )١٠( 

، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، واليونيـسيف، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،              والصراع املسلح 
تب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، والبنك الدويل، والفريق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بـرتع                    ومك

 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
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 راعات املسلحة والتصدي لهمنع العنف اجلنساين يف الص -زاي  
 كـل مـن إدارة الـشؤون الـسياسية واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا واحملكمـة اجلنائيـة                    أفاد - ٣٠

 األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان ومكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام                 ةلرواندا ومفوضي الدولية  
ضـية األمـم املتحـدة    ألطفـال والـصراع املـسلح وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومفو           املعين با 

ــروا والبنــك       ــسيف وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واألون ــشؤون الالجــئني واليوني ل
للتــصدي للعنــف اجلنــساين يف املتخــذة الــدويل وبرنــامج األغذيــة العــاملي بتفاصــيل اإلجــراءات  

ــع وقوعــه   ــدول األعــضاء  الكيانــات معظــم هــذه  قــدمو. الــصراعات املــسلحة ومن  املــساعدة لل
 مــع القواعــد شيةمتمــها القانونيــة الوطنيــة تــتــضطلع بــه مــن جهــود راميــة إىل جعــل أنظم  يمــاف

 ،ففـي أوغنـدا   . واملعايري الدولية، وخباصة اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                 
 مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان إىل حتـسني آليـات اإلبـالغ عـن حـاالت                      دعت،  مثال
مي املـساعدة القانونيـة جلملـة مـستفيدين مـن بينـهم              إنشاء شـبكة وطنيـة ملقـد       صاب، وإىل االغت

فوضية مع احلكومة ومـع كيانـات أخـرى تابعـة         املويف نيبال، تعاونت    . ضحايا العنف اجلنساين  
وعقـدت  . لألمم املتحدة لتحقيق امتثال القـانون احمللـي املعـين بـالعنف العـائلي للمعـايري الدوليـة             

 ألفريقيــا حلقــة عمــل يف اجلزائــر للتعجيــل بإعمــال حقــوق اإلنــسان اخلاصــة اللجنــة االقتــصادية
وأدجمــت األونــروا القــانون  .بــاملرأة مــن خــالل التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان يف املــدارس  

ومثّـل العنـف اجلنـساين      . اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف أنشطة مشاريعها        
 تقارير األمني العام إىل جملس األمن اليت قام بإعدادها مكتـب املمثـل        أحد املسائل اليت تضمنتها   

وتواصـل اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني          . ألطفال والـصراع املـسلح    املعين با اخلاص لألمني العام    
متعــدد القطاعــات للربجمــة املتعلقــة بــالعنف اجلنــساين يف حــاالت  منــسق بــاع هنــج اتالوكــاالت 
 فيمـا يتعلـق بـدليل الـشؤون اجلنـسانية           متعـددة ل وأنـشطة تـدريب      تنظيم حلقات عم  بالطوارئ  

فعلى سبيل املثال، ُنظمت حلقة العمل الدولية األوىل ملستشاري الـشؤون اجلنـسانية يف               . لجنةل
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران-مايو /اجملاالت اإلنسانية يف أيار

ب العنف اجلنـساين     اإلفالت من العقاب على ارتكا     التوقد استرعت مسألة إهناء حا     - ٣١
نظّم بعضها برامج تدريبيـة وقـام بعـض آخـر بتـوفري        ف. اهتمام العديد من كيانات األمم املتحدة     

واضطلع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة وصـندوق األمـم املتحـدة             . الالزمةالفنية  اخلربة  
رت احملكمــة ووفــ. اين للــشرطة يف جنــوب الــسودانللــسكان بأنــشطة تــدريب يف اجملــال اجلنــس

اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا التــدريب ملــزاويل املهــن القانونيــة الروانــديني لتعزيــز قــدراهتم يف جمــال   
ــة  مقاضــاة ــادة اجلماعي ــرتكيب أعمــال اإلب ــد صــدر حــىت اآلن    و. م ــا ٣٣ق ــضائيا  حكم ــها ق من

ويف أوغنـدا، أجـرى صـندوق األمـم     . أحكام يف قـضايا اغتـصاب   ٤حكما باإلدانة تشمل    ٢٨
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ــه القــضايا املتعلقــة     Mato Oput دة اإلمنــائي للمــرأة تقييمــا لنظــام  تحــامل الــذي ُتنظــر مــن خالل
 .تكبة يف حق النساء هبدف إنصافهنبالفظائع املر

 العنـف اجلنـساين يف الــصراعات    فيمـا يتـصل مبنــع  مـن التقــدم قـدر  قـد لـوحظ إحــراز   و - ٣٢
م املتحـدة لـشؤون الالجـئني إىل        فعلى سبيل املثال، هتدف مفوضـية األمـ       . املسلحة والتصدي له  

اجلنـساين والتـصدي    اجلنـسي و  موحدة ملنع العنـف     ا إجراءات عمل    مأن تضع، يف مجيع عملياهت    
البـالغ   يف املائـة مـن خميمـات الالجـئني           ٧٨ املوحـدة يف     العملحىت اآلن، ُيعمل بإجراءات     و .له

ــع احلــضرية   ٥٤ويف خميمــا  ١٢٦عــددها  ــة مــن املواق ــالغ عــد  يف املائ ــام .  موقعــا٩٠دها الب وق
يف عراقيـة غـري حكوميـة     منظمـة    ٣٠لــ   بتـوفري التـدريب     صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة       

وقامــت منظمــة الــصحة العامليــة، يف   .التعــّرف علــى حــاالت العنــف اجلنــساين وحماربتــه  جمــال 
جلنـة  شراكة مع مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان و                  

ــة اخلاصــة     ــادئ التوجيهي ــة، باســتكمال املب ــصليب األمحــر الدولي ــسريريةباملعاجلــة ال  حلــاالت ال
الوحـدات التدريبيـة لغـرض حتـسني قـدرة          /االغتصاب يف ظـروف الطـوارئ، وإعـداد الـدورات         

ونفّـذت اليونيـسيف    . القطاع الصحي على االستجابة حلاالت االغتصاب يف ظروف الطوارئ        
 اجلنــسيدف منــع العنــف اجلنــساين وتلبيــة احتياجــات ضــحايا العنــف  عــدة مــشروعات تــسته

ــن    املرتكــب يف  ــصراعات يف كــل م ــاطق ال ــة     من ــشاد ومجهوري ــدا وت ــستان وأوغن ــاطق أفغان من
قـّدم اثنـان مـن    ، ٢٠٠٦يف عام   و .وكوت ديفوار الكونغو الدميقراطية وسري النكا والسودان      

قراطيــة يف إطــار شــراكة بــني صــندوق األمــم هــذه املــشاريع، أُجريــا يف مجهوريــة الكونغــو الدمي
 -النفــسية  أو/املتحــدة للــسكان ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، الرعايــة الطبيــة و

 مـن ضـحايا العنـف    ٣٤ ٠٨٦أو الدعم يف جمال إعـادة اإلدمـاج االقتـصادي لــ            /االجتماعية، و 
 مبـادرة مـشتركة     ٢٠٠٦ عـام    يف )١١(من كيانات األمم املتحـدة    كيانات   ١٠وأطلق  . اجلنساين

ويـشترك يف  جديدة بعنوان مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنـسي يف حـاالت الـصراع،      
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة الــصحة العامليــة، وذلــك بغيــة حتــسني نوعيــة   رئاســتها 

قـدمي خـدمات منـع    الربجمة لغرض التصدي للعنف اجلنسي، وزيادة تنـسيق اجلهـود الراميـة إىل ت       
ط الضوء علـى العنـف     يممت مبادرة األمم املتحدة لتسل    وقد صُ . وتصّد شاملة، وتعزيز املساءلة   

 .والتوعية به، ووضع حد له يف هناية املطاف ات وفيما بعدها أثناء الصراعاجلنسي

_________________ 
، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،      مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية    إدارة عمليات حفـظ الـسالم، و       )١١( 

، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،               وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 .واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية
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ــساعدة اإل      -حاء   ــوظفي امل ــب م ــن جان ــسيني م ــهاك اجلن ــع االســتغالل واالنت ــسانية من ن
 م والتصدي هلماوحفظ السال

مــدى التــزام يــستند إىل جــري تقيــيم حتديــد حجــم التقــدم احملــرز يف هــذا اجملـال، أُ بغيـة   - ٣٣
كيانات األمم املتحدة بتطبيق سياسة األمم املتحدة بشأن عدم التسامح مطلقـا إزاء االسـتغالل               

ــسيني  ــهاك اجلن ــق يف حــاالت ســ     . واالنت ــات الرصــد، والتحقي ــز آلي ــضّمن ذلــك تعزي ــد ت وء وق
ــسلوك ــة ال ــالتقرير       . املزعوم ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــن اإلجــراءات أثن ــدد كــبري م ــد اتُّخــذ ع . وق

ــسالم إجــ  و ــراءات حمــددة للتحقيــق والرصــد لتُ وضــعت إدارة عمليــات حفــظ ال ــع طب ق يف مجي
ــسالم  ــات ال ــزام هبــذه اإلجــراءات    . عملي ــوىل رصــد االلت ــراد ويت ــصون أف ــسلوك يف جمــال خمت ال

.  يف البعثـات ايتم نـشره  باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني    سيق فيما يتعلق    جهات تن والتأديب أو   
انتـهاك  واسـتغالل   عمليات  حدوث  فيها  اُدعي  مجيع احلاالت اليت    يف  دارة حتقيقات   اإلوأجرت  
وعــالوة علــى ذلــك، أُدجمــت معــايري األمــم املتحــدة   .  واختــذت اإلجــراءات املالئمــة ،جنــسيني

. م النموذجيـة بـني البلـدان املـسامهة بقـوات واألمـم املتحـدة       للسلوك يف مشروع مذكرة التفـاه  
فيما يتعلق باالستغالل واالنتـهاك اجلنـسيني      وباملثل، أنشأ برنامج األغذية العاملي جهات تنسيق        

فرقـة العمـل املـشتركة بـني اللجنـة          قامـت   كذلك  . وآليات للتحقيق والرصد يف مكاتبه القطرية     
ة التنفيذيــة للــشؤون اإلنــسانية واملعنيــة باالســتغالل واالنتــهاك التنفيذيــة للــسالم واألمــن واللجنــ

ــيت   ــسيني، وال ــن  رأســها ياجلن ــشؤون     كــل م ــسيق ال ــب تن ــسالم ومكت ــظ ال ــات حف إدارة عملي
نظمـت  اإلنسانية، بإعداد وتوزيع أدوات تدريبية لغرض التوعية على صعيدي املقر وامليـدان، و            

 ت، وصـاغ  املزعومـة اءات اخلاصة باحلاالت     اإلحص تد، وتعه اإلبالغوعمليات دورية للرصد    
 . الضحايا يف امليدانلتوجيهات  عملية إنشاء آليت الضحايا، ودعملتوجيهسياسة عامة 

 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خطة العمل للفترة حتديث -رابعا  

 التحديات الرئيسية -لف أ 
 بوضــوح إحــراز ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦أظهــر كــل مــن تقريــري اســتعراض التنفيــذ لعــامي   - ٣٤
دا أيضا عددا مـن     إال أهنما حد  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرارالات األمم املتحدة تقدما يف تنفيذ       كيان

. الفجـوات والتحــديات املؤسـسية إىل جانــب مـا خبطــة العمــل نفـسها مــن نقـاط قــوة وضــعف     
 مـن   جمـال املـرأة والـسالم واألمـن يعـد          وبعض ما تواجهه منظومة األمم املتحدة من حتديات يف        

ــة للتحــ  ديات الــيت حــّددها الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين باالتــساق علــى نطــاق     األمثلــة اجللي
ــة    ــسانية والبيئ ــة واملــساعدة اإلن يف جمــايل املــساواة بــني اجلنــسني    )١٢(املنظومــة يف جمــاالت التنمي

_________________ 
 .٤٩-٤٧، الفقرات )A/61/583(انظر تقرير الفريق رفيع املستوى  )١٢( 
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 التحـديات مـسألة عـدم التــساوق، وعـدم كفايـة متويـل املــشاريع       تلــكوتـشمل  . ومتكـني املـرأة  
 الرصد واملـساءلة    ية، والتجّزؤ وعدم كفاية القدرات املؤسسية يف جمايل       املتعلقة باملسائل اجلنسان  

ومـع أن    .، إىل جانـب ضـعف القـدرة علـى تعمـيم املنظـور اجلنـساين               املنظومـة فيما يتعلق بـأداء     
هذه التحديات خارجة عن نطاق خطة العمل على نطـاق املنظومـة، فإهنـا مـن العوامـل املؤديـة                    

علــى صــعيد البلــدان وبــني االلتزامــات   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥رار إىل وجــود فجــوة بــني تنفيــذ القــ  
ــسالم وعمليــ      ــات ال ــة خبــصوص املــساواة بــني اجلنــسني يف عملي ــة والوطني ــة واإلقليمي ات العاملي

 .التعمري بعد انتهاء الصراع
 حامسـا لتنفيـذ القـرار بكفـاءة         شـرطا ر التمويـل الكـايف الـذي ميكـن التنبـؤ بـه              وميثل توف  - ٣٥

 الكثري من كيانات األمم املتحدة ليس لديه ما يكفـي مـن التمويـل األساسـي                إال أن . واستمرار
 متثّـل تـزال    الأمـا عـن املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة، والـيت               . املخصص للمرأة والسالم واألمـن    

ميكـن التنبـؤ     املصدر الرئيسي لتمويل املشاريع املتعلقـة باملـسائل اجلنـسانية، فـال هـي كافيـة وال                
تقـديرات  سـوى    مل تتمكن الغالبية العظمى من كيانـات األمـم املتحـدة مـن تقـدمي                 وبالتايل. هبا
 .لتنفيذ القرارختصصه من مبالغ  ملا
يف الفتـرة  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ الدروس الرئيسية املستفادة مـن تنفيـذ القـرار       يتمثل أحد و - ٣٦

دان، أنــه دون تــضافر جهــود احلكومــات واجملتمــع املــدين علــى صــعيد البلــ يف  ٢٠٠٧-٢٠٠٥
وتقع على عاتق احلكومات املسؤولية الرئيسية عـن تنفيـذ          . سيظل تنفيذ القرار هدفا بعيد املنال     

ويف كــثري مــن البلــدان املتــأثرة بالــصراعات والــيت متــر مبرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــصراع،  . القــرار
كة  لكفالــة مــشارالتــدعيم ولكنــها حباجــة إىل ،نــشئت آليــات وأجهــزة وطنيــة للنــهوض بــاملرأةأُ

وعـالوة  . املرأة بصورة نشطة يف صـياغة الـسياسات العامـة الـيت تتنـاول أمـور احلـرب والـسالم                   
عـريض القاعـدة ومتنـوع    على ذلك، فإن الدعم واملـشاركة النـشطني مـن جانـب جمتمـع مـدين           

 بني خطة العمل وجهـود التنفيـذ        إجياد ارتباط فعلي  بيد أن   . أمر ضروري لتنفيذ القرار ورصده    
 . حتديا كبريالميث زاليال الوطنية 

ومثــة حتــديات أخــرى تــرتبط بــصورة أكــرب بالــشكل احلــايل خلطــة العمــل علــى نطــاق     - ٣٧
ــة ــرة   . املنظومـ ــل للفتـ ــة العمـ ــيم   ٢٠٠٧-٢٠٠٥فخطـ ــد والتقيـ ــون أداة للرصـ ــع لتكـ  مل توضـ
لتكون استراتيجية متكاملـة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، بـل             وهي مل توضع    . واملساءلة
ــع تكــون لوضــعت  ــة جتمي ــة الــيت تــضطلع هبــا كيانــات األمــم املتحــدة أو     مبثاب  لألنــشطة اجلاري

 بـني   ارتباطـا وإضـافة إىل ذلـك فإهنـا وفـرت          . املضطلع هبا يف جماالت تتوفر هلا اخلربات واملوارد       
ــاة املــرأة يف حــاالت الــصراع و     ــهاء  يف فتــرة األنــشطة املبلــغ عنــها وأثرهــا علــى حي مــا بعــد انت

الفجـوات والتحـديات جمتمعـة أوجـه قـصور يف خطـة العمـل علـى                 تلك  كّلت  وقد ش  .الصراع
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 ١٣٢٥قـرار   الذ  قـدرة منظومـة األمـم املتحـدة التنظيميـة علـى تنفيـ             قيودا علـى    نطاق املنظومة و  
)٢٠٠٠.( 

ــه         - ٣٨ ــة إىل أن ــى نطــاق املنظوم ــة العمــل عل ــذ خط ــد أشــري يف االســتعراض األول لتنفي وق
 وذلـك لتحويلـها إىل      ،٢٠٠٧ة مفاهيم خطة العمل بعـد عـام         سيحتاج األمر إىل إعادة صياغ    ”

 .)١٣(“النتائجقائمة على أداة برجمة ورصد وإبالغ 
 

 إطار السياسات  -باء  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨رة ـــــ ة للفتـــــ اق املنظمــــ ل املـستكملة علـى نط   ـــــ ة العم ــــــــ ع خط ـــتنب - ٣٩
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ورة يف القـــرار  مـــن الواليـــات احلكوميـــة الدوليـــة املـــذك    - كـــسابقتها -

ويـشكل القـرار والبيانـات الرئاسـية إطـار الـسياسات العـام              . )١٤(والبيانات الرئاسية ذات الصلة   
ــذ يف اجملــاالت املواضــيعية خلطــة العمــل        ــائج واســتراتيجيات التنفي ــذي حيــدد األهــداف والنت ال

ومـن  . نتـائج  ال قـائم علـى    كإطـار    ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقد وضعت خطة العمـل لفتـرة        . املستكملة
ــد      املمكــن أن تعطــي   ــا، وأن تول ــائج واضــحة ميكــن إعــادة تطبيقه ــستكملة نت خطــة العمــل امل

ويف معارف، وأن تزيد من القدرات على العديد من املستويات داخـل منظومـة األمـم املتحـدة               
 .لدول األعضاءدعم ا
 العمل هـو أن     ومن أهم الدروس املستفادة من االستعراضني األول والثاين لتنفيذ خطة          - ٤٠

 للغايـة، وهـي     عامـة  ٢٠٠٧-٢٠٠٥جماالت العمل اإلثين عشر الواردة يف خطة العمـل للفتـرة            
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن مجيـع أنـشطة            . حباجة إىل أن حتدد بوضـوح يف خطـة العمـل املـستكملة            

 سـيتم جتميعهـا   ٢٠٠٩-٢٠٠٨أجهزة األمم املتحدة املدرجة يف خطة العمل املستكملة للفترة       
ــ ــي  يف اجملـ ــة وهـ ــسة التاليـ ــيعية اخلمـ ــة: االت املواضـ ــة   الوقايـ ــة، واإلغاثـ ــشاركة، واحلمايـ ، واملـ

ويف اجتماعي مائدة مـستديرة جمللـس األمـن يف شـهري كـانون         . واالنتعاش، واألعمال املعيارية  
لمجلـس  ل، جرت مناقشات حـول إدمـاج القـرارات املواضـيعية            ٢٠٠٤يوليه  /يناير ومتوز /الثاين

 واملــشاركة الوقايــة ألقطــار بعينــها، وتقــرر يف االجتمــاعني أن    املخصــصةيف أعمــال اجمللــس  
واحلمايــة هــي جمــاالت مواضــيعية مــشتركة يف األطــر التنفيذيــة للقــرارات املواضــيعية الرئيــسية    

ــرارات  ل ــدنيني يف  ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦، و )١٩٩٩ (١٢٦٥لمجلــس، وهــي الق ــة امل ــشأن محاي ب
ور جملـــس األمـــن يف منـــع الـــصراعات     بـــشأن د ) ٢٠٠١ (١٣٦٦الـــصراعات املـــسلحة، و  

_________________ 
 .٤٣، الفقرة S/2006/770انظر الوثيقة  )١٣( 
 )١٤( S/PRST/2001/31     و ،S/PRST/2002/32    و ،S/PRST/2004/40    و ،S/PRST/2005/52    و S/PRST/2006/42 ،

 .S/PRST/2007/5 و
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) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بـــشأن األطفـــال والـــصراعات املـــسلحة، و  ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠املـــسلحة، و 
بشأن املرأة والسالم واألمن، واملواضيع الرئيسية ملنع الصراعات وبناء السالم واألمن واحملافظـة             

ــا ــاملة    . عليهم ــرارات ش ــذه الق ــع ه ــدة جمــاالت  ومجي ــةولع ــدول مترابط ــضاء ، وتعطــي ال  األع
 بـــني للـــتالحمومنظومـــة األمـــم املتحـــدة وغريمهـــا مـــن أصـــحاب املـــصلحة األســـاس الـــالزم   

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥املوضوعات من أجل تنفيذ ومتابعة األنشطة بصورة فّعالة عمال بالقرار 
 واملــشاركة واحلمايــة، هنــاك  وهــي الوقايــةوباإلضــافة إىل اجملــاالت املواضــيعية الثالثــة   - ٤١

 املعيارية، أُدرجا استجابة للواليات احلكوميـة       واألنشطةان مها اإلغاثة واالنتعاش،     جماالن إضافي 
. )١٤(والبيانـات الرئاسـية جمللـس األمـن الـيت أعقبتـه           ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الدولية الواردة يف القـرار      

يف عمليـات اإلغاثـة واإلنعـاش       بـشكل متواصـل،     ومن املهم معاجلة احتياجـات وشـواغل املـرأة          
كما أن هذه اجملـاالت حـددت بـصفتها         .  وكذلك عند وضع السياسات والربامج     على السواء، 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥أولويات للعديد من كيانات األمم املتحدة يف خطة العمل للفترة 
 :وأهداف خطة العمل املستكملة يف اجملاالت املواضيعية اخلمسة هي كما يلي - ٤٢

 واســـتراتيجيات منـــع   تعمـــيم منظـــور جنـــساين يف مجيـــع أنـــشطة     : وقايـــة ال )أ( 
الصراعات، ووضع آليات ومؤسسات فعالـة لإلنـذار املبكـر تراعـي املنظـور اجلنـساين، وتعزيـز                  

 ؛اجلنسايناجلهود ملنع العنف ضد النساء، مبا يف ذلك خمتلف أشكال العنف 
تعزيز ودعم املـشاركة اإلجيابيـة والواعيـة للمـرأة يف مجيـع عمليـات               : املشاركة )ب( 

ن متثيلها يف عمليات صنع القرار الرمسيـة وغـري الرمسيـة علـى مجيـع املـستويات؛                  السالم فضال ع  
وحتسني الشراكات وإقامة الشبكات مع اجملموعات واملنظمات احمللية والدولية العاملة يف جمـال            
حقــوق املــرأة؛ وتوظيــف النــساء وتعيينــهن يف الوظــائف العليــا يف األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك   

 اخلاصني لألمني العام، ويف قـوات حفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك تعيينـهن ضـمن                    وظائف املمثلني 
 األفراد العسكريني وأفراد الشرطة واملوظفني املدنيني؛

لــضمان ســالمة النــساء والفتيــات،  املبذولــة تعزيــز وتوســيع اجلهــود  : احلمايــة )ج( 
ــةصــحتهن  أو/و ــة، والبدني ــاههن، و/ أو العقلي ــصادي، /أو رف ــهن االقت ــهن، / وأو أمن أو كرامت

ــرأة، وتعمــــيم املنظــــور   ــة حقــــوق اإلنــــسان للمــ  يف اإلصــــالحات  اجلنــــساينوتعزيــــز ومحايــ
 واملؤسسية؛ القانونية
تعزيز الفرص املتساوية أمام النـساء للحـصول علـى آليـات            : اإلغاثة واالنتعاش  )د( 

اء والفتيـات   وخدمات توزيع املعونات، مبا يف ذلك تلك اليت تتناول االحتياجـات احملـددة للنـس              
 يف مجيع جهود اإلغاثة واالنتعاش؛
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وضع أطر للـسياسات، وكفالـة التنـسيق والتوعيـة الفعـالني            :  املعيارية نشطةاأل )ـهـ( 
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥لدفع تنفيذ القرار 

ضـمن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وتقرر أن يكون التخطيط وتقدمي التقارير فيما يتعلق بالقرار           - ٤٣
 اجملّمعة على مـستوى الربنـامج، ال علـى مـستوى النـشاط الفـردي،                ةاجملاالت املواضيعية اخلمس  

وسوف يسمح ذلـك بـالتجميع علـى        . ٢٠٠٧-٢٠٠٥كما كان احلال يف خطة العمل للفترة        
 .مستوى منظومة األمم املتحدة، كما سيسهل حتليل الثغرات والتداخالت

 
 استراتيجيات التنفيذ -جيم  

، سُيـسترشد   )٢٠٠٠ (١٣٢٥عية، وبنـاء علـى القـرار        ويف إطار هذه اجملـاالت املواضـي       - ٤٤
 باالسـتراتيجيات التاليـة الـيت سـتتبعها كيانـات           ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف تنفيذ خطـة العمـل للـسنتني         

 :األمم املتحدة
 وضع التوجيهات املتعلقة بالـسياسات، والقواعـد واملعـايري،        : وضع السياسات  )أ( 

 قدمي تقارير عنها، ورصدها وتقييمها؛مبا يف ذلك ما يتعلق منها بتصميم املشاريع، وت
من خالل إقامة الـشراكات مـع الـدول األعـضاء، واجملتمـع             : استقطاب التأييد  )ب( 

املــدين والعناصــر الفاعلــة األخــرى مــن أجــل التوعيــة، مبــا يــشمل التوعيــة مــن خــالل التــدريب  
 ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥ووسائط اإلعالم وتقدمي اخلدمات واحلمالت اإلعالمية بشأن تنفيذ القرار 

دعــم القــدرات الوطنيــة علــى تنفيــذ القــرار وتقــدمي املــساعدة   : بنــاء القــدرات )ج( 
التقنية ذات الصلة، ولتوفري التـدريب، ووضـع مبـادئ توجيهيـة واسـتكماهلا مـن أجـل التحليـل                 

أو املؤســـسية مـــن أجـــل /ديـــة، واجلنـــساين وتعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين، وبنـــاء القـــدرات الفر 
 القرار؛ تنفيذ

 إقامة وتعزيز الـشراكات أو الـشبكات مـع        : كات والربط الشبكي  اإقامة الشر  )د( 
 القرار؛ احلكومات، واجملتمع املدين، واملنظمات اإلقليمية والدولية من أجل تنفيذ

ورابطـاهتن وشـبكاهتن   لنـساء  لضمان فرص متساوية   : توريد السلع واخلدمات   )هـ( 
 . السلع واخلدماتللحصول على

 
 النتائجالقائم على ار اإلدارة إط -دال  

النتــائج خلطــة العمــل علــى مــستوى املنظومــة للفتــرة القــائم علــى إطــار اإلدارة نطــوي ي - ٤٥
 على تقدمي خدمات ملموسة وقابلة للقياس علـى املـستويني القطـري والـدويل               ٢٠٠٩-٢٠٠٨

تحــدة مــن ن منظومــة األمــم املمم اإلطــار حبيــث ميكّــوقــد ُصــ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيــذ القــرار 
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التحقيق الفعلي للنـواتج املقـررة مـن خـالل حتـسني التجـانس والتنـسيق األفـضل علـى مـستوى                      
ألمـم املتحـدة علـى      تعزيـز قـدرة منظومـة ا      والقـصد مـن هـذا       . املنظومة والتنسيق بني الوكاالت   

ملـساءلة عـن    ال ألدوات التخطيط والرصد وتقـدمي التقـارير والتقيـيم، وحتـسني ا            االستخدام الفع 
 :بشأن ما يليم اإلطار اجلديد خلطة العمل معلومات وسيقد. تائجالن

علــى مــستوى خطــة العمــل، مبقيــاس ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥التقــدم احملــرز يف تنفيــذ القــرار  • 
وهـي  (التقدم احملرز يف حتقيق األهداف يف كل جمـال مـن اجملـاالت املواضـيعية اخلمـسة                  

 ؛) املعياريةواألنشطةش، ، واحلماية، واملشاركة، واإلغاثة واالنتعاالوقاية
اإلجنـازات أو النتـائج املتوقعـة لكـل نـشاط مقـرر مـن جانـب كيانـات األمـم املتحـدة،             • 

 وكيفية إسهام هذا النشاط يف حتقيق أحد اجملاالت املواضيعية اخلمسة؛
ــواتج   •  ــة للنـ ــة أو الكميـ ــرات النوعيـ ــيت    /املؤشـ ــتغريات الـ ــة الـ ــة ملعرفـ ــازات املتوقعـ اإلجنـ

 ط؛النشا أحدثها
 البيانات األساسية اليت ميكن على أساسها قياس مدى التقدم؛ • 
املوارد املتوفرة لتنفيذ األنشطة املقررة يف خطة العمل حبيث ميكـن إجـراء حتليـل أفـضل                 • 

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥للموارد الفعلية املتوفرة لتنفيذ القرار 
 

 املساءلة والرصد وإعداد التقارير -هاء  
للفتـرة  جهـود منظومـة األمـم املتحـدة يف تنفيـذ خطـة العمـل        حمـور  ساءلة  املـ تعزيز  ثل  مي - ٤٦

كأســـاس للمـــساءلة داخـــل  وتـــستخدم واخلطـــة معروضـــة علـــى اإلنترنـــت  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
ومتثـل األهـداف والنـواتج      . أصحاب املصلحة الرئيسيني، وخباصة الدول األعضاء     جتاه  نظومة  امل

نظومــة أمــام جملــس األمــن، والــدول املى احملــددة يف خطــة العمــل مــساءلة مــشتركة علــى مــستو
 أمـام النـساء الالئـي تعمـل مجيـع كيانـات األمـم               ،األعضاء األخـرى، ومـن خـالل هـذه الـدول          

 مـسؤوال ويعترب كل واحد من كيانـات األمـم املتحـدة           . املتحدة على خدمتهن يف هناية املطاف     
مــن الكيانــات، ويتــرجم هــذا إىل مــساءلة رئــيس كــل واحــد  . عــن مــسامهاته يف خطــة العمــل 

الــروابط مــع خطــط التنفيــذ الوطنيــة املتعلقــة  وستــشكل .  واملــوظفنيالــربامجومــساءلة مــديري 
أبعــاد مــساءلة إضــافية أمــام النــساء، يف البلــدان الــيت ينــصب عليهــا    ) ٢٠٠٢ (١٣٢٥بــالقرار 

 كــل بلــد ولواقعــه يف ىل تــصميم إجــراءات األمــم املتحــدة وفقــا ألولويــات   تــؤدي إالتركيــز، و
 .باملساواة بني اجلنسنيتعلق ي ما
وسيواصـل كـل    . النتـائج رصـد نـواتج خطـة العمـل         القـائم علـى     وسيعزز إطار اإلدارة     - ٤٧

 واحد من كيانات األمم املتحدة رصد وتقييم النواتج اليت يكون مـسؤوال عنـها مبوجـب خطـة                 
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 وســيتم،.  حــسب مــا هــو مقــرر ،، مــستخدما يف ذلــك األهــداف واملؤشــرات والنــواتج العمــل
بالتشاور مع مجيع كيانـات األمـم املتحـدة املـشاركة، إعـداد آليـة لإلشـراف علـى تنفيـذ خطـة                       

يف منظومة األمم املتحـدة     لرؤساء التنفيذيني   ا، ليستخدمها جملس    ٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفترة العمل
 .لتنسيق، من خالل هيئاته الفرعيةاملعين با

املشترك بني الوكاالت، مـن خـالل       التنسيق   زيادةوستسعى منظومة األمم املتحدة إىل       - ٤٨
لس الرؤساء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، وفقـا         اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج والتابعة جمل      

 خلطـة  العامـة للمقترحات الواردة يف التقرير األصـلي لألمـني العـام، الـذي وردت فيـه اخلطـوط        
ك بــني الوكــاالت أحــد العناصــر     وميثــل التنــسيق املــشتر  .)١٥(٢٠٠٧-٢٠٠٥  للفتــرةالعمــل

 سـتراتيجية تعمـيم املنظـور اجلنـساين       ال و ،األساسية لسياسة املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة         
ــذيني يف كــانون األول   علــى نطــاق املنظومــة  ــسمرب / الــيت وافــق عليهــا جملــس الرؤســاء التنفي دي

 التنسيق بني الوكـاالت     ملنظومةعلى نطاق ا  السياسة واالستراتيجية    وسيعزز تنفيذ    .)١٦(٢٠٠٦
 .نظومة بشكل عاماملواالتساق داخل 

إعـداد التقـارير   عمليـة  وستسعى منظومة األمم املتحدة أيضا إىل إدخال حتسينات على        - ٤٩
، تقـارير عـن     املـشتركة نظومة، باستخدام جمموعة املؤشـرات      املوستقدم  . عن نتائج تنفيذ القرار   

الــسنوي إلعــداد التــواتر وقــد ثبــت أن . طــار خطــة العمــلالتقــدم احملــرز يف حتقيــق النتــائج يف إ
وعـالوة علـى    .  مـن حيـث التكلفـة      الالتقارير وإجراء املشاورات املكثفـة ذات الـصلة لـيس فعـا           

مــع دورات املعنيــة ، بعــد فقــدان اتــساق الفتــرة املــشمولة بالتقــارير هــذا التــواترتــيح يذلــك، ال 
 إمكانيـة ختطـيط املـوارد واألنـشطة بـشكل سـليم          ،ةنظومـ املامليزانية لفترة السنتني لدى كيانات      

 فعالية إعداد التقارير وكفالة املساءلة عـن        زيادةسهم يف   يومن مث فإنه ال     . يف إطار خطة العمل   
 مـن الوثيقـة     ٢٦ يؤكد األمـني العـام جمـددا توصـيته الـواردة يف الفقـرة                وبناء على ذلك  . النتائج

S/2005/636  ،  عن تنفيذ خطة العمل على نطاق املنظومـة بـشكل           تقدمي تقرير كل سنتني   بشأن 
ــام ــة      . ع ــذه الطريق ــارير هب ــداد التق ــأن إع ــن ش ــادةوم ــث   زي ــن حي ــة م ــت  الفعالي املــوظفني وق

 .لدول األعضاءإىل امزيد من املعلومات الشاملة وتقدمي وتكاليفهم 

 ملمارسات اجليدة والدروس املستفادةعن ابناء قاعدة بيانات  -خامسا  
 طلب جملس األمن، يف بيانه الرئاسي املـؤرخ         ، أعاله ٢شري إليه يف الفقرة     و ما أُ  على حن  - ٥٠
مجــع املمارســات ”، إىل األمــني العــام )S/PRST/2006/42 (٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٦

_________________ 
 ).ب (٢٥، الفقرة S/2005/636انظر الوثيقة  )١٥( 
 .، املرفقCEB/2006/2انظر الوثيقة  )١٦( 
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وترتيبــها وتبيــان الثغــرات والتحــديات الباقيــة مــن أجــل مواصــلة اجليــدة والــدروس املستخلــصة 
 .“بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية) ٢٠٠٠( ١٣٢٥تعزيز تنفيذ القرار 

أنـشأت فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة             ،استجابة لذلك الطلـب   و - ٥١
يف عـضويته مكتـب املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية             يـضم   فريقـا عـامال      والسالم واألمـن  

موئـل األمـم املتحـدة، وصـندوق        مج  برنـا والنهوض باملرأة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، و          
األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، من أجـل دراسـة آليـات مجـع املعلومـات عـن املمارسـات اجليـدة          

ودعا الفريق العامل كيانات األمم املتحـدة إىل أن تقـدم، جمتمعـة أو علـى                . والدروس املستفادة 
 ١٣٢٥اعتمـــاد القـــرار خـــالل الفتـــرة منـــذ اختـــذت انفـــراد، معلومـــات عـــن املبـــادرات الـــيت 

ــوبر / تــشرين األول٣١، يف )٢٠٠٠( ــوم، حــىت ، و٢٠٠٠أكت ــة ألن الــيت تــرى أهنــا  والي مؤهل
 حالــة ١٩مــا جمموعــه مت اســتالم ، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٥وحبلــول . ممارســات جيــدةتعتــرب 

 . كيانا من كيانات األمم املتحدة١٣ملمارسات جيدة حمتملة، من 
نــشئها فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة   وســتتوىل هيئــة خاصــة ست  - ٥٢

والسالم واألمن، تضم يف عضويتها جمموعات نسوية وخـرباء خـارجيني يف الـشؤون اجلنـسانية            
املقترحــات املقدمــة مــن كيانــات األمــم املتحــدة وفقــا   تقيــيم وممــثلني ملنظومــة األمــم املتحــدة،  

 .ملمارسات اجليدة اعنقاعدة بيانات ذلك، إعداد عقب وسيتم، . لشروط األهلية
 كيانات األمم املتحدة والشركاء الـوطنيني       مىت مت إنشاؤها،  وستمكن قاعدة البيانات،     - ٥٣

من استخالص املعارف الناجتة عن املمارسات اجليـدة والـدروس املـستفادة بـشأن تنفيـذ القـرار                  
ارسات جيـدة ودروسـا     وستضم قاعدة البيانات مم   . واستخدام تلك املعارف  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

وسينـصب  . ةأو احملليـ / وة والوطنيـ ةاإلقليميـ  على الصعد وأد العاملي يمستفادة منفذة على الصع   
تركيز قاعدة البيانات على النتائج، وخباصة على الكيفية الـيت تـسهم هبـا الـدروس املـستفادة يف                   

 جمـاالت   ةواألمـن، يف مخـس    األهداف الرئيـسية يف اجملـاالت املتعلقـة بـاملرأة والـسالم             حتقيق  دفع  
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفترةمواضيعية خلطة العمل

ــدة    - ٥٤ ــات املمارســات اجلي ــشكل قاعــدة بيان ــدة  وأدوات التخطــيط والرصــد  ،وست اجلدي
 خطـوة هامـة جتـاه إقامـة نظـام فعـال             ،منظومـة األمـم املتحـدة     علـى نطـاق     املتعلقة خبطـة العمـل      

ية مت حتديــدها أثنــاء اســتعراض تنفيــذ خطــة  فجــوة مؤســسوهــي إلدارة املعــارف واملعلومــات، 
ــرةالعمــل ــصبح يف اإلمكــان، مــن خــالل   . ٢٠٠٧-٢٠٠٥  للفت ــدة ”وسي ، “املمارســات اجلي

توضــيح أثــر تنفيــذ القــرار علــى حيــاة املــرأة؛ وإدخــال حتــسينات علــى الــسياسات العامــة علــى   
ــه؛    ــوطين اســتنادا إىل مــا تثبــت فعاليت ــة الــصعيد ال يــع املــستويات  صــناع القــرار علــى مج وتوعي

 .باحللول املمكنة للمشاكل القائمة
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تنفيــذ قــرار جملــس مــن شــأهنا تعجيــل أخــــرى راءات ــــات وإجــــاستنتاج -سادسا  
 )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن 

). ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار الكــبرية يف تنفيــذ خطــوات حققــت منظومــة األمــم املتحــدة   - ٥٥
، ٢٠٠٧-٢٠٠٥  للفتـرة  الت خطـة العمـل    دة جماالت مواضيعية مـن جمـا      ـــي ع ــدم ف ــز تق ــوأجن

وركزت كيانـات األمـم املتحـدة علـى إعـداد وتنفيـذ       . بالرغم من تفاوت درجات ذلك التقدم  
السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بتعميم منظور جنـساين وحقـوق اإلنـسان يف جمـال الـسالم                

كتيبـات ونـشرات    الـدعوة؛ وتعزيـز بنـاء القـدرات؛ والتـدريب؛ وإعـداد             على تكثيـف    واألمن؛  
ــى        ــساين؛ وإدخــال حتــسينات عل ــق بتعمــيم املنظــور اجلن ــة فيمــا يتعل ــادئ توجيهي إرشــادية ومب

 وبنـــاء شـــراكات اســـتراتيجية مـــع ،اآلليـــات املؤســـسية للمـــساءلة والرصـــد وإعـــداد التقـــارير 
  للفتـرة  إال أن اسـتعراض تنفيـذ خطـة العمـل         .  وشبكاهتا الوطنية للمرأة ومنظمات املرأة    اآلليات
 أكــد وجــود فجــوات وحتــديات مؤســسية وتنظيميــة يف تنفيــذ منظومــة األمــم  ٢٠٠٧-٢٠٠٥

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥املتحدة للقرار 
 حبيـث تتحـول إىل      ،٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفتـرة  عيـدت صـياغة مفهـوم خطـة العمـل         وقد أُ  - ٥٦
وعــزز التركيــز بــشكل أفــضل علــى . النتــائج للربجمــة والرصــد وإعــداد التقــاريرقائمــة علــى أداة 

 ةاملعياريـ  واألنـشطة  واحلماية واملشاركة واإلغاثة واإلنعاش      الوقايةجماالت مواضيعية هي    مخسة  
النتائج فرصـة لتعـزز منظومـة       القائم على    والشراكات، كما يتيح التوجه املتنامي       التالحمأوجه  

، باإلضـافة إىل    )٢٠٠٠ (١٣٢٥جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ القـرار          بشكل كـبري    األمم املتحدة   
حلكومات لتنفيذ التزاماهتا املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف جمـال الـسالم          دعم ا 
حتويـل جمـال تركيزهـا مـن املـشاريع إىل       عنـد   ملنظومـة،   على نطـاق ا   وتتيح خطة العمل    . واألمن

زيــد مــن التــزام ت بالعمليــات الوطنيــة للــسالم واإلعمــار، واتنفيــذ الــربامج، إطــارا أوســع مرتبطــ
لمـساواة بـني اجلنـسني      دعمـا ل  تعزيز االتساق وإدماج املنظـور اجلنـساين        بمة األمم املتحدة    منظو

 .ومتكني املرأة
ملنظومـة يف  علـى نطـاق ا   ٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفتـرة ويتمثـل اهلـدف األمسـى خلطـة العمـل      - ٥٧

بعـد  األمم املتحدة لدعم الـسالم والعمليـات اإلنـسانية وعمليـات اإلعمـار          عمليات  قدرة  تنمية  
 الــصراعات، كــي تــتمكن مــن دعــم جهــود الــدول األعــضاء يف جمــال تعزيــز القــدرات     نتــهاءا

الوطنية من أجل حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف جمـايل الـسالم واألمـن، بـشكل                       
يتسق مع األولويات الوطنية واملعايري الدولية للمساواة بـني اجلنـسني والـسياسات الـيت حـددها                 

ــة   ). ٢٠٠٠( ١٣٢٥القــرار  ــة القــدرات الوطني ــدعم علــى تنمي ــاء علــى طلــب   ،وســيحتل ال بن
 ،وسـتحتاج منظومـة األمـم     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفتـرة  موقع الـصدارة مـن خطـة العمـل         ،البلدان
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ــة   ــذ اخلط ــامال    ،املتحــدة يف تنفي ــراكا ك ــدين إش ــع امل ــات واجملتم ــراك احلكوم ــن  .  إىل إش ــذا م ل
ي أحـرز حـىت اآلن يف تنفيـذ خطـة العمـل، وأن      الضروري أن تستفيد املنظومـة مـن التقـدم الـذ        

حتقق تكامـل أنـشطتها واسـتراتيجياهتا بـشكل أوثـق مـع اجلهـود الوطنيـة املتعلقـة بتنفيـذ القـرار                       
وســيكون مــن الــضروري إدراج أهــداف ونــواتج خطــة العمــل يف نظــم        ). ٢٠٠٠( ١٣٢٥

اسـتيفاء   مـن أجـل      كمـا سـتحتاج الـدول األعـضاء إىل الـدعم           ،تنفيـذ القـرار   لالتخطيط الـوطين    
ويـتعني إيـالء اهتمـام خـاص        . أولوياهتا الوطنية يف جمايل املرأة والسالم بصورة فعالـة ومـستدامة          

 ١٣٢٥ملساعدة الدول األعضاء اخلارجة مـن صـراعات يف إعـداد خطـط وطنيـة لتنفيـذ القـرار         
ــة     ). ٢٠٠٠( ــتراتيجيات وطني ــل واس ــد صــيغت خطــط عم ــرار  وق ــذ الق ــدان لتنفي ــة يف بل قليل
 عظمهــا مــن البلــدان الناميــة، حبيــث تتناســق مــع الــسياسات احملليــة واملعونــة اإلمنائيــة وأنــشطة   م

 .فعالية تنفيذه بصورة أكثرلللقرار والترويج يف بلدان أخرى كثرية إال أنه يتعني . التنفيذ
ــذ    ،ويوصــى - ٥٨ ــسريع تنفي ــادة ت ــرارال مــن أجــل زي اجلهــود وحتــسني  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ ق

 : مبا يلي،ومواصلتهاوالسالم واألمن ق منظومة األمم املتحدة يف جمال املرأة على نطااملبذولة 
يف حالة صراع أو حالة خروج مـن        هي  أن تعد الدول األعضاء، وخباصة اليت        )أ( 

 وتعزيــز الرقابــة إىل األمــام،) ٢٠٠٠ (١٣٢٥صــراع، خطــط عمــل وطنيــة لــدفع تنفيــذ القــرار 
 وتأكيد النتائج؛

 األمـم املتحـدة الـدعم واملـساعدة للـدول األعـضاء، وخباصـة               أن توفر منظومـة    )ب( 
تـوفري املـوارد    املتضررة منها بالصراعات، يف اإلعداد السريع خلطـط عمـل وطنيـة، مبـا يف ذلـك                  

 املالية والبشرية؛
ــة املــسؤولة  أن تعمــل منظومــة األمــم املتحــدة عــن كثــب   )ج(   مــع اآلليــات الوطني

يــة لألمــم املتحــدة،  األفرقــة القطرعــن طريــق يف ذلــك ، مبــا)٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيــذ القــرار  عــن
 حسب االقتضاء؛

علـى الـصعيد الـوطين     ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥أن يدعم اجملتمع الدويل تنفيـذ القـرار          )د( 
 يفالكافيـة   تـوفري املـوارد املاليـة       بمنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك            على نطاق   وخطة العمل   

 ؛مستمرةالوقت املناسب وبصورة 
 تساعد منظومـة األمـم املتحـدة الـسلطات الوطنيـة يف جهودهـا الراميـة إىل                  أن )هـ( 

ــاحنني وأصـــحاب املـــصلحة     ــدة واملـ ــم املتحـ ــتعراض أداء كيانـــات األمـ ــرين اسـ ــدوليني اآلخـ الـ
 ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥والوطنيني، يف تنفيذ القرار 
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أن تــسّرع منظومــة األمــم املتحــدة عمليــة إعــداد نظــام شــامل إلدارة املعــارف  )و( 
اجليـدة  املمارسـات    تبـادل إمكانية وصول الـدول األعـضاء إليـه، مـن أجـل             يتسم ب ملعلومات،  وا

 ستفادة املتعلقة بتنفيذ القرار؛والدروس امل
 ،أن تعــزز منظومــة األمــم املتحــدة التنــسيق العمليــايت املــشترك بــني الوكــاالت  )ز( 

املعنيـة   الرفيعـة املـستوى      من خـالل اللجنـة    بالعمل  وأن تشجع الربجمة املشتركة وحشد املوارد،       
شاركة مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة ومبــالتابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني للتنــسيق، بــالربامج 

 ؛املعنية
ــات      )ح(  ــادات الرفيعــة املــستوى يف عملي ــع أصــحاب املــصلحة القي أن يــشرك مجي
ــدعوة  ــة ال ــالقرار  وتوعي ــيت  )٢٠٠٠ (١٣٢٥اجلمهــور ب ــدان ال ــة هــي ، وخباصــة يف البل يف حال

 صراع أو اخلارجة من حالة صراع؛
أن يدعم مجيـع أصـحاب املـصلحة املبـادرات الـشعبية االبتكاريـة غـري الرمسيـة                   )ط( 

  من هذه املبادرات؛وشبكاهتا وأن يتعلماليت تقودها منظمات املرأة 
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥أن يكفل األمني العام إدراج التقـدم احملـرز يف تنفيـذ القـرار                )ي( 
إىل الـيت تقـدم      املتصلة باملرأة والسالم واألمن يف مجيع التقارير املتعلقة ببلـدان حمـددة              والشواغل

ملنظومــة علــى نطــاق اجملــس األمــن، مــع اســتخدام اجملــاالت املواضــيعية اخلمــسة خلطــة العمــل    
 االقتضاء؛ عند

ــة رصــد       )ك(  ــات املــشاركة، آلي ــع الكيان ــام، بالتعــاون مــع مجي أن يعــد األمــني الع
تقييمـا علـى نطـاق املنظومـة، للتقـدم           ٢٠١٠يف عـام    علـى نطـاق املنظومـة؛ وأن جيـري          وتقييم  

علــى نطــاق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفتــرةلقــرار مــن خــالل خطــة العمــل التنفيــذ املنــسق لاحملــرز يف 
 ملنظومة، وأن يقدم تقارير إىل جملس األمن؛ا

 ١٣٢٥رار  ا يتعلـق بتنفيـذ القـ      أن تعزز الـدول األعـضاء الرصـد واملـساءلة فيمـ            )ل( 
على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك مـن خـالل إنـشاء جملـس األمـن آلليـة معنيـة برصـد              ) ٢٠٠٠(

 .التنفيذ على الصعيد الوطين
 


