
 
 

  
      

    2004/12  
االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأة بشأن مشاركة املرأة علـى قـدم                 

  املساواة يف منع الصراعات وإدارا وحلها ويف بناء السالم بعد انتهاء الصراع
  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

رأة يف دورا الثامنة     االستنتاجات التالية املتفق عليها اليت اعتمدا جلنة وضع امل         يؤيد  
واألربعني فيما يتعلق مبشاركة املرأة على قدم املساواة يف منع الصراعات وإدارا وحلها ويف              

  :بناء السالم بعد انتهاء الصراع

 جلنة وضع املرأة وتؤكد من جديد األهداف واإلجراءات االستراتيجية          تذكر  - 1  
تامية لدورة اجلمعية العامة االسـتثنائية الثالثـة         بيجني والوثيقة اخل   )2( ومنهاج عمل  )1(إلعالن

 )3(“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعـشرين         ”والعشرين املعنونة   
واستنتاجات اللجنة املتفق عليها واملتعلقة باملرأة والصراع املسلح اليت اعتمـدا اللجنـة يف              

وتذكر أيضا باتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         . 1998دورا الثانية واألربعني يف عام      
بشأن املرأة والسالم واألمن ومجيع     ) 2000 (1325 وقرار جملس األمن     )4(التمييز ضد املرأة  

 2003ديسمرب  / كانون األول  22 املؤرخ   58/142قرارات اجلمعية العامة، مبا فيها القرار       
  واملتعلق باملرأة واملشاركة السياسية؛

 اللجنة إىل إيالء االحترام التام للقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان            وتدعو   - 2  
، وال سـيما    )5(1949والقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اتفاقيات جنيف األربع لعـام            

  اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن احلرب؛

الفتيات التام جلميع حقوق     اللجنة إىل تعزيز ومحاية مبدأ متتع النساء و        وتدعو  - 3  
اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك أثناء منع الصراعات وإدارا وحسمها ويف مرحلـة              

__________ 
منشورات األمم املتحدة، رقم ( 1995سبتمرب / أيلول15-4تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )1(  

  .، الفصل األول، القرار األول، املرفق األول(E.96.IV.13)املبيع 
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )2(  
  .، املرفق23/3 –قرار اجلمعية العامة دإ   )3(  
  .، املرفق34/180قرار اجلمعية العامة   )4(  
 .973-970، األعداد 75 األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد  )5(  



 
 

وتدعو أيضا إىل محاية وتأمني النساء والفتيات الاليت يتعرضن         . بناء السالم يف أعقاب الصراع    
الجتماعيـة والـسياسية    خلطر العنف وتوفري حرية احلركة هلن وحرية املشاركة يف األنشطة ا          

  واالقتصادية؛

 اللجنة بأن األسباب اجلذرية للصراع املسلح أسباب متعددة األبعاد          وتسلم  - 4  
  بطبيعتها وبالتايل فهي تستلزم اتباع ج إزاء منع الصراع املسلح يكون شامال متكامال؛

يـز  ومن شأن التعاون الدويل القائم على مبادئ ميثاق األمم املتحـدة تعز             - 5  
مشاركة املرأة الكاملة وعلى قدم املساواة يف منع الصراعات وإدارا وحـسمها ويف بنـاء               

  السالم يف أعقاب الصراع واإلسهام يف تعزيز السلم الدائم املستدام؛

ولتحقيق السلم الدائم املستدام، يلزم إشراك النساء والفتيات إشراكا تامـا             - 6  
ع اجلنس يف مجيع نواحي منع الـصراعات وإدارـا          وعلى قدم املساواة ودمج منظورات نو     

ومع ذلك، فال تزال املرأة منقوصة التمثيـل يف        . وحسمها ويف بناء السالم يف أعقاب الصراع      
ويلزم من مث بذل جهود إضـافية       . العمليات واملؤسسات واآلليات اليت تتناول هذه ااالت      

ة على قدم املساواة على مجيع مستويات اختاذ        لتعزيز املساواة بني اجلنسني وكفالة اشتراك املرأ      
ويلزم أيضا بذل جهود إضافية أخرى، مبا يف ذلـك          . القرار يف مجيع املؤسسات ذات الصلة     

إعادة التزود مبوارد كافية، لبناء وتعزيز قدرة النساء واجلماعات النسائية على املشاركة التامة             
ويف هذا الصدد، ينبغـي للمجتمـع       . مرأةيف هذه العمليات ولتعزيز فهم الدور األساسي لل       

الدويل تطبيق الدروس املستفادة من اخلربة الفعلية من أجل تبني والتغلب على احلواجز الـيت               
  ؛مشاركة املرأة على قدم املساواةتعترض 

اللجنة مبعاناة الرجال والنساء على السواء مـن آثـار الـصراعات            وتسلم    - 7  
ات يتعرضن لتأثري متحايز من حيث أن خيضعن كثريا ألشكال          املسلحة، إال أن النساء والفتي    

وتدعو اللجنة إىل اختاذ التدابري الالزمة ملنع العنف        . معينة من العنف واحلرمان ويتضررن منها     
القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك العنف اجلنسي املوجه ضد املرأة والفتاة، ومنع االجتـار                

ساء والفتيات، الناشئ عن الصراعات املسلحة ويف أوضاع ما بعد          بالبشر، وخباصة االجتار بالن   
  الصراع، وحملاكمة مرتكيب هذه اجلرائم؛

اللجنة على مجع ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب اجلـنس          وتشجع    - 8  
ألغراض التخطيط والتقييم والتحليل من أجل تعزيز تعميم منظور نـوع اجلـنس يف منـع                

  ا ويف بناء السالم يف أعقاب الصراع؛الصراعات وإدارا وحسمه

اتفاقات السالم على تكوين أداة لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني            وتنص    - 9  
وتتاح فرص هامة إلشـراك املـرأة يف املرحلـة          . واشتراك املرأة يف أوضاع ما بعد الصراع      



 
 

سع اال  وباملثل، ففي مضمون اتفاق السالم يت     . التحضريية اليت تؤدي إىل وضع اتفاق سالم      
ويف النهاية، فبعـد إبـرام      . لضمان التناول التام حلقوق وشواغل وأولويات النساء والفتيات       

اتفاق السالم ينبغي العمل على تنفيذه مع االهتمام الصريح باشتراك املرأة الكامل على قـدم               
  املساواة ودف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

ى قدم املساواة وإدماج منظور نوع اجلنس ركنا        ويعترب اشتراك املرأة التام عل      - 10  
ويعد توافر إطـار    . أساسيا يف سري العمليات االنتخابية الدميقراطية يف أوضاع ما بعد الصراع          

دستوري وقانوين يراعي منظور نوع اجلنس، وخباصة القوانني واألنظمة االنتخابيـة، أمـرا             
وتستطيع األحزاب السياسية أن تلعـب      . اتضروريا لتأمني اشتراك املرأة التام يف هذه العملي       

كما يلزم اختاذ خطوات لتأمني اشتراك      . دورا رئيسيا يف تعزيز اشتراك املرأة على قدم املساواة        
املرأة التام يف وضع وتنفيذ برامج لتوعية الناخبني وبرامج للتربية الوطنية، واشتراكها يف إدارة              

  نس يف مجيع هذه األنشطة؛ومراقبة االنتخابات، وتعميم منظور نوع اجل

وعلى احلكومات بوجه خاص، فضال عن منظومة األمم املتحدة، وال سيما             - 11  
كيانات األمم املتحدة اليت تضطلع بواليات تتعلق بالسلم واألمن، وسائر األطراف الفاعلـة             

زيز املـساواة   ذات الصلة، الدولية واإلقليمية والوطنية، مبا فيها اتمع املدين، تقع مسؤولية تع           
بني اجلنسني وتأمني اشتراك النساء التام وعلى قدم املساواة يف مجيع جوانب عمليات السالم              

 واملصاحلة يف أعقاب الصراعات، حيثما يكن هلـن دور يف           لويف بناء السالم والتعمري والتأهي    
  هذه العمليات؛

وفيما يتعلق مبنع الصراعات، تدعو جلنة وضع املرأة احلكومات، فضال عـن              - 12  
  :مجيع املشاركني ذوي الصلة يف هذه العمليات، إىل ما يلي

حتسني مجع وحتليل وإدراج املعلومات املتعلقة باملرأة والقـضايا اجلنـسانية             )أ(  
  ر؛باعتبار ذلك جزءا من جهود منع الصراعات وجهود اإلنذار املبك

احلرص على حتسني التعاون والتنسيق بني اجلهود من أجل تعزيز املساواة بني              )ب(  
  اجلنسني واجلهود الرامية إىل منع الصراعات؛

دعم بناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق باتمع املدين، وال سيما بالنسبة إىل              )ج(  
  ء منع الصراعات؛املنظمات النسائية، وذلك من أجل زيادة االلتزام اتمعي إزا

مواصلة توفري املوارد وطنيا ودوليا من أجل منع الصراعات وكفالة اشـتراك              )د(  
  .املرأة يف وضع وتنفيذ استراتيجيات ملنع الصراعات



 
 

وفيما يتعلق بعملية السالم، تدعو جلنة وضع املرأة احلكومات، فضال عـن              - 13  
  :ا يليمجيع املشاركني ذوي الصلة يف هذه العمليات، إىل م

تعزيز اشتراك النساء التام املتكافئ الفعال كأطراف فاعلة يف مجيع عمليـات              )أ(  
  السالم، وخباصة التفاوض والوساطة والتيسري؛

ضمان تناول اتفاقات السالم، من منظور جنساين، كامل جمموعة النـواحي             )ب(  
تصادية واملادية وأيضا تنـاول     األمنية، مبا فيها النواحي القانونية والسياسية واالجتماعية واالق       

  االحتياجات واألولويات احملددة للنساء والفتيات؛

احلرص، يف املرحلة التنفيذية ألي اتفاق سالم، على املراعاة الكاملة جلميـع              )ج(  
األحكام املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وباشتراك املرأة وعلى تنفيذ مجيـع أحكـام اتفـاق               

تسريح القوات، ونزع السالح، وإعادة اإلدماج والتأهيل،       ام املتعلقة ب  األحكالسالم، مبا فيها    
  على حنو يعزز املساواة بني اجلنسني ويكفل اشتراك املرأة التام على قدم املساواة؛

تعزيز وصول املرأة التام وعلى قدم املساواة لإلعالم ذي الـصلة بعمليـات               )د(  
  السالم؛

تعراض مسامهام يف تعزيز املـساواة بـني        القيام، على أساس منتظم، باس      )هـ(  
اجلنسني واملشاركة التامة املتساوية للمرأة والوفاء بالتزامام يف تنفيذ اتفاقات الـسالم مـن              

  حيث الرصد واملساءلة واإلبالغ؛

احلرص، فيما يتعلق بتعميم منظور نوع اجلنس، على كفالة ودعم اشـتراك              )و(  
اختاذ القرارات والتنفيذ يف األنشطة اإلمنائية وعمليات السالم،        املرأة التام على مجيع مستويات      

مبا يف ذلك منع الصراعات وحلها، والتعمري، وصنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم بعد              
والعمل، يف هذا الصدد، على دعم إشراك املنظمات النـسائية واملنظمـات            . انتهاء الصراع 

  اتمعية واملنظمات غري احلكومية؛

تطوير وتعزيز إتاحة القدرة االستشارية اجلنسانية وتنظيم بـرامج تدريبيـة             )ز(  
  .تراعي نوع اجلنس جلميع العاملني يف البعثات ذات الصلة بالصراعات املسلحة

  .)6(ويف هذا الصدد، حتيط اللجنة علما بتقرير األمني العام  

جلنـة وضـع املـرأة      وفيما يتعلق ببناء السالم بعد انتهاء الصراع، تـدعو            - 14  
  :احلكومات، فضال عن مجيع املشاركني ذوي الصلة يف هذه العمليات، إىل ما يلي

__________ 
  )6(  E/CN.6/2004/10.  



 
 

  :فيما يتعلق باالنتخابات  

النظـر يف اعتمـاد     وكفالة اشتراك املرأة يف مجيع مراحل العملية االنتخابية،           )أ(  
راد الناخبني واختـاذ    تدابري لزيادة اشتراك املرأة يف االنتخابات بطرق متعددة منها تسجيل أف          

تدابري إجيابية مؤقتة تتعلق حتديدا بنوع اجلنس والوصول إىل املعلومات والتمثيل لدى اهليئات             
اليت تدير االنتخابات والعمل كراصدات ومراقبات لالنتخابات، فضال عن تشجيع األحزاب           

  ا؛السياسية على إشراك املرأة التام وعلى قدم املساواة يف مجيع نواحي عمليا

كفالة انتفاع املرأة بفرص تثقيف الناخبني والتربية الوطنية وتزويد املرشحات            )ب(  
بالدعم التام والتدريب واملوارد املالية والقضاء على املمارسات التمييزية اليت تعوق اشـتراك             

  .املرأة كناخبة أو مرشحة

  :وفيما يتعلق بالتعمري وإعادة التأهيل  

  ة التام على قدم املساواة يف عملية إعادة التعمري والتأهيل؛تأمني اشتراك املرأ  )أ(  

يف تأمني انتفاع املرأة على قدم املساواة من اخلدمات االجتماعية، وخباصـة              )ب(  
الصحة والتعليم، والعمل، يف هذا الصدد، على تعزيز إتاحة الرعاية الصحية واخلدمات            جمايل  

ات يف حاالت الصراع وما بعد الـصراع وتـوفري          واملساعدات الصحية الكافية للنساء والفتي    
  النصح لعالج صدمات ما بعد الصراع؛

تيسر حصول املرأة على فرص التشغيل على قدم املـساواة مـع الرجـل                )ج(  
  لتمكينها اقتصاديا؛

ويلزم لتحقيق وإجناز أهداف املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم تـوفري             - 15  
وارد البشرية واملالية واملادية الضرورية لالضطالع بأنشطة حمددة        الدعم عن طريق ختصيص امل    

منشودة عمال على حتقيق املساواة بني اجلنسني على الصعد احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة               
  .والدولية، وعن طريق تعزيز التعاون الدويل وزيادته

جات املتفـق   وتطلب جلنة وضع املرأة إىل األمني العام تعميم هذه االسـتنتا            - 16  
 اليت دد   رعليها على نطاق واسع، مبا يف ذلك نقلها إىل الفريق الرفيع املستوى املعين باألخطا             

  .األمن العاملي وإصالح النظام الدويل
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