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املرأة والنزاع املسلح

•تشجيع قيام توازن بني الجنسني وتوفر خ ربات بشأن أوضاع
الجنسني يف جميع الهيئات الدولية ذات الصلة يف جميع اﻷوقات،
مبا يف ذلك لجنة القانون الدويل واملحاكم املؤقتة لج رائم الحرب
والهيئات التعاهدية لحقوق اﻹنسان ،مع إيالء اﻻعتبار الواجب
ملبدأ التوزيع الجغ رايف العادل؛

إن لجنة مركز املرأة
		إذ تعيد تأكيد منهاج عمل بيجني ،ﻻ سيام الفصل ال رابع  -هاء
املتعلق باملرأة والنزاع املسلح؛

•دراسة والنظر يف أمر تعديل التعاريف واملعايري القانونية السارية
لضامن تلبيتها ملطالب جميع النساء والفتيات املتأث رات بالن زاع
املسلح والقيام خاصة بإعادة تأكيد أن اﻻغتصاب العارض واملستمر
واﻻستعباد الجنيس يف الن زاع املسلح تشكل كلها ج رائم حرب.

		تقرتح ما ييل من أجل التعجيل بتنفيذ اﻷهداف اﻻس رتاتيجية
الواردة يف الفصل ال رابع  -هاء ،آخذة يف اﻻعتبار النتائج التي
اعتمدتها اللجنة بشأن حقوق اﻹنسان للمرأة والعنف ضد املرأة
والطفلة؛

باء  -اﻻحتياجات املحددة للنساء املتأث رات بالنزاع املسلح

ألف  -ضامن تحقيق العدالة مع م راعاة نوع الجنس

اﻹج راءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات واملنظامت الدولية:
•جمع معلومات وتوفريها بشأن انتهاكات حقوق النساء التي
تتعرض لها النساء يف ظل االحتالل اﻷجنبي واتخاذ خطوات لكفالة
متتع هؤﻻء النساء بحقوق اﻹنسان؛

اﻹج راءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات:
•كفالة اشتامل النظم القانونية الوطنية عىل وسائل ميسورة ت راعي
نوع الجنس ﻹنصاف ضحايا النزاع املسلح؛

•م راعاة أثر النزاع املسلح عىل صحة جميع النساء واستحداث
تدابري ملعالجة اﻻحتياجات الصحية للمرأة بجميع أنواعها ،مبا
يف ذلك اﻻحتياجات الصحية للمعوقات ،واﻻحتياجات النفسية
الناجمة عن صدمة التعرض لإلساءات الجنسية ،واﻵثار التي
ترتتب عىل انتهاك حقوقهن؛

•كفالة توخي منظور ي راعي نوع الجنس يف صياغة وتفسري القانون
الدويل والترشيعات املحلية ،مبا يف ذلك الحرص عىل حامية املرأة
والطفلة يف النزاع املسلح؛
•دعم الجهود ال رامية إىل إنشاء محكمة جنائية دولية ،يتوخى
يف نظامها اﻷسايس ويف سري أعاملها منظور ي راعي نوع الجنس
للتمكني من تفسري نظامها اﻷسايس وتطبيقه عىل نحو ي راعي
نوع الجنس؛

•تلبية اﻻحتياجات واملطالب املحددة لالجئات واملرشدات وكفالة
تقديم التدريب املناسب للهيئات ذات الصلة لتتمكن من تلبية
اﻻحتياجات واملطالب املحددة لالجئات ،الاليت يجب أن توفر لهن
الحامية املناسبة ،مبا يف ذلك التصميم واملوقع املناسب للمخيامت
وتزويد تلك املخيامت مبا يكفي من املوظفني؛

•توفري معلومات ونرشها عىل الجمهور باللغات املحلية ،مبا يف ذلك
نرشها عىل جامعات املرأة واملنظامت غري الحكومية للمرأة ،بشأن
اختصاص املحاكم املؤقتة لج رائم الحرب والهيئات التعاهدية
لحقوق اﻹنسان وسائر اﻵليات ذات الصلة وإج راءات اﻻلتجاء إىل
مثل تلك الجهات؛ ويجب نرش هذه املعلومات عىل نطاق واسع
وبصورة فعالة ،بالتعاون مع منظومة اﻷمم املتحدة واملنظامت
غري الحكومية؛

•اﻻع رتاف بأهمية إرشاك املرأة إرشاكا كامال يف وضع سياسات إعادة
التأهيل يف ظل اﻷوضاع التي تسود بعد انتهاء النزاع ،واتخاذ
خطوات للمساعدة يف تدبري الشؤون املالية لألرس ،مع م راعاة
الظروف املالية لألرس التي ترأسها نساء لألرامل؛
•ضامن السالمة واﻷمن البدنيني لجميع النساء والفتيات الالجئات
واملرشدات داخليا ،وذلك بوسائل منها إكسابهن قدرة كافية
وزيادتها عىل التمتع بالحق يف العودة اىل بلدانهـــن أو أماكنهن
اﻷصلية ،وإرشاك النساء يف اللجان املسؤولة عن إدارة املخيامت،
وضامن تصميم املخيامت وفقا للمبادئ التوجيهية لعام ١٩٩٥

•حامية الطفل ،وبخاصة الطفلة ،يف حاﻻت النزاع املسلح من
املشاركة والتجنيد واﻻغتصاب واالستغالل الجنيس ،وذلك عن
طريق التقيد باملبادئ السارية للقانون الدويل والقانون اﻹنساين
الدويل والترشيعات الوطنية فيام يتعلق بحقوق اﻹنسان؛
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جيم  -زيادة مشاركة املرأة يف حفظ السالم وبناء السالم وصنع
الق رار يف امل راحــل السابقة للنــزاع والالحقة له وفــي منع
املنازعات وتسوية اﻷوضاع وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع

التي وضعتها مفوضية اﻷمم املتحدة لشؤون الالجئني لحامية
الالجئات ،ووضع الرتتيبات الالزمة لتوفري الخدمات القانونية
واﻻجتامعية والطبية التي ت راعي نوع الجنس يف املخيامت،
واﻻستفادة التامة من خ ربات وقدرات الالجئات واملرشدات يف وضع
وتنفيذ تلك ال ربامج أثناء وجودهن يف تلك املخيامت؛

اﻹج راءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات واملؤسسات الدولية
واﻹقليمية والحكومية الدولية:

•توفري الرعاية الطبية والنفسية الكافية لالجئات من ضحايا
العنف الجنيس وﻷرسهن ،مبا يف ذلك تقديم املشورة عىل نحو
ي راعي االختالفات الثقافية ،وكفالة رسيتها؛

•اتباع طرف منها العمل اﻹيجايب لزيادة مشاركة املرأة واضطﻻعها
بدور قيادي يف صنع الق رار ومنع املنازعات؛

•اتخاذ تدابري تتفق مع القانون الدويل للتخفيف من اﻷثر السلبي
الذي يلحق النساء واﻷطفال بسبب الجزاءات اﻻقتصادية؛

•إدخال منظور ي راعي نوع الجنس يف اﻷنشطة الرئيسية لتعزيز
السالم عىل جميع املستويات وكذلك السياسات اﻹنسانية
وسياسات بناء السالم ،مبا يف ذلك تحليل أوضاع الجنسني وتشجيع
زيادة عدد املوظفات من جميع املستويات ،ﻻ سيام املستويات
العليا والرفيعة ،الاليت يشاركن يف البعثات امليدانية ورصد
واستع راض هذه السياسات ،حسب اﻻقتضاء ،عىل ضوء التوزيع
الجغ رايف العادل عند انطباقه؛

•إدخال منظور ي راعي نوع الجنس ،حسب اﻻقتضاء ،يف السياسات
واللوائح واملامرسات الرئيسية الوطنية للهجرة واللجوء ،من أجل
توفري الحامية للنساء الاليت يستند طلبهن للحامية اىل تعرضهن
لالضطهاد بسبب جنسهن؛
•تقديم وزيادة املساعدة لجميع النساء والفتيات يف حاﻻت
النزاع وما بعد انتهاء النزاع ،مع إرشاك املنظامت الحكومية يف
ذلك حسب اﻻقتضاء ،ويجب املساواة بني الالجئات والالجئني يف
الحقوق بالنسبة ﻹدارة وتوزيع اﻹمدادات والخدمات يف املخيامت؛

•اﻻعتـ راف باملنظمـات النسائيـة غري الحكوميـة ودعمها ،ﻻ
سيام عىل الصعيد الشعبي ،فيام يتعلق بدورها يف منع نشوب
املنازعات ،مبا يف ذلك اﻹنذار املبكر بوقوعها ،ويف بناء السالم؛

•اﻹدانة واﻹنهاء الفوريان لالنتهاكات واسعة النطاق لحقوق
اﻹنسان ،ﻻ سيام اﻻنتهاكات التي تتخذ شكل إبادة جامعية
وتطهري عريف كاس رتاتيجية للحرب ،والنتائج املرتتبة عىل هذه
اﻻس رتاتيجية ،مبا يف ذلك اﻻغتصاب املستمر للنساء يف حاﻻت
الحرب؛

•اﻹحاطة علام بخطة عمل كمباﻻ بشأن املرأة والسﻻم ،وكذلك
إعالن كيغايل بشأن السالم ونوع الجنس والتنمية ،وخطة عمل
كيغايل للمناطق املتأثرة باملنازعات ،والقيام ،إذا اقتىض اﻷم ر ،بعقد
مؤمتر لتقييم التقدم املحرز وتشجيع تنفيذه؛
•قيام معاهد البحث والتدريب اﻹقليمية بإج راء بحوث حول
دور املرأة يف فض املنازعات وبتحديد وتحليل السياسات وب رامج
العمل يف هذا الشأن؛

•تشجيع م راكز إعادة التأهيل عىل كفالة اﻻستفادة من معارف
ومهن املرشدين والالجئني؛
•اﻷخذ مبنظور ي راعي نوع الجنس يف اﻷنشطة الرئيسية
لالستجابات اﻹنسانية لألزمات واملنازعات املسلحة ويف أنشطة
التعمري بعد انتهاء النزاع.

•إنشاء آليات لتشجيع مزيد من النساء الحائزات للمؤهﻻت
املناسبة عىل التقدم لشغل مناصب القضاء والنيابة وغريها من
املناصب يف جميع الهيئات الدولية ذات الصلة ،تحقيقا للتوازن
بني الجنسني عىل أساس التوزيع الجغ رايف العادل؛
•ترشيح وتعيني مزيد من النساء لالش رتاك كممثالت خاصات يف
عمليات فض النزاع ،مع إيالء اﻻعتبار الواجب ملبدأ التوزيع
الجغ رايف العادل؛
•تعزيز دور املرأة يف جهود الدبلوماسية الوقائية الثنائية ،فضال عن
الجهود التي تبذلها اﻷمم املتحدة وفقا مليثاق اﻷمم املتحدة؛
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•تعزيز الجهود الجارية لتدريب قوات حفظ السالم الدولية يف
مجال حقوق اﻹنسان وم راعاة نوع الجنس ،وتوفري التدريب يف
مجال مدونات قواعد السلوك ومنع العنف ضد املرأة وكفالة
اشتامل املدربني عىل مدنيني ونساء وخ رباء يف مسائل نوع الجنس،
ورصد أثر هذا التدريب؛

•كفالة تقديم تدريب ت راعي فيه تحديدا الفوارق بني الجنسني
للمشاركني يف البعثات اﻹنسانية وعمليات حفظ السالم سواء من
العسكريني أو املدنيني؛
•وضع وتنفيذ اس رتاتيجيات ابتكارية لزيادة مشاركة املرأة يف
عمليات حفظ السالم ودعوة اﻷمني العام اىل تضمني تقاريره عن
عمليات حفظ السالم تحاليل لفعاليتها يستتند فيها اىل أعامل
اجتامع لفريق من الخ رباء عند اﻻقتضاء؛

•تعزيز ثقافة السالم وتسوية املنازعات العسكرية بالوسائل
السلمية ،عىل أن يتم ذلك ،يف جملة أمور ،عن طريق وسائط
اإلعالم والعروض الصوتية واملصورة حسب اﻻقتضاء؛

•إدخال منظور ي راعي نوع الجنس يف املناقشات الرئيسية الثنائية
واملتعددة اﻷط راف حول بناء السالم وتشجيع التنمية اﻻجتامعية.

•اﻻستعانة واﻻستفادة بالخربة الفنية ملفوضية اﻷمم املتحدة
لشؤون الالجئني ومفوضية اﻷمم املتحدة لحقوق اﻹنسان وشعبة
النهوض باملرأة التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة وصندوق
اﻷمم املتحدة اﻹمنايئ للمرأة ومنظمة اﻷمم املتحدة للطفولة يف
إعداد مواد تدريب قوات اﻷمم املتحدة لحفظ السالم؛

دال  -منع نشوب املنازعات وتشجيع شيوع ثقافة للسالم

•مواصلة إتاحة املوارد عىل الصعيدين الوطني والدويل ملنع نشوب
املنازعات وضامن مشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ اس رتاتيجيات ملنع
نشوب املنازعات؛

اﻹج راءات الواجب القيام بها من جانب الحكومات واملجتمع الدويل
واملدين ،حسب اﻻقتضاء:
•إدخال منظور ي راعي نوع الجنس كعنرص من صميم السياسات
الخارجية ،وتعديل السياسات وفقا لذلك؛

•تقدير ودعم اﻷعامل التي تقوم بها اﻷجهزة الوطنية للنهوض
باملرأة وأعامل املنظامت غري الحكومية واﻷعامل التي ترمي
اىل حشد التدابري الالزمة لتشجيع تويل النساء عددا وافيا من
املناصب الوزارية يف الوزارات اﻷساسية ويف املنظامت الدولية
التي تصنع السياسة املتعلقة بشؤون السلم واﻷمن الجامعيني أو
متارس تأث ريا عليها؛

•دعم إنشاء شبكات للنساء املنارصات للسالم؛
•تشجيع اﻻمتناع عن اتخاذ إج راءات انف رادية تتعارض مع القانون
الدويل وميثاق اﻷمم املتحدة ،وتحول دون التحقيق التام للتنمية
اﻻقتصادية واﻻجتامعية بواسطة سكان البلدان املتأثرة ،ﻻ سيام
منهم النساء واﻷطفال ،وتعوق رفاههم ،وتضع عقبات متنع
متتعهم التام بحقوق اﻹنسان؛

اﻹج راءات الواجب القيام بها من جانب اﻷمم املتحدة
•تقدير ودعم اﻷعامل الحيوية التي تقوم بها املنظامت غري
الحكومية يف ميدان السالم يف إطار الجهود ال رامية اىل منع نشوب
املنازعات وإىل بناء السالم؛

•كفالة مساهمة التعليم ،مبا يف ذلك تدريب املدرسني ،يف تشجيع
للسالم واح رتام حقوق اﻹنسان وم راعاة نوع الجنس والسامحة إزاء
التنوع ،مبا يف ذلك التنوع الثقايف والديني ،والتعددية؛

•تنظيم ب رامج وحلقات دراسية لتوعية العنارص القيادية يف
املجتمعات املحلية والنساء بأهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم
به املرأة يف إشاعة ثقافة السالم يف املجتمع.

•تشجيع إدماج مبادئ القانون اﻹنساين الدويل ذات الصلة يف النظم
القانونية الوطنية وتفسري تلك املبادئ من منظور ي راعي نوع
الجنس؛
•تشجيع ودعم مشاركة الشباب يف ال ربامج والحلقات الدراسية
وحلقات العمل املتعلقة بفض املنازعات وحقوق اﻹنسان وتسوية
املنازعات بالوسائل السلمية ،وأهمية تشجيع شيوع ثقافة للسالم
والتنمية وحقوق اﻹنسان للمرأة من منظور ي راعي نوع الجنس؛
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هاء  -إجـ راءات نـزع الســﻻح ،واﻻتجار غيـر املرشوع
باﻷسلحة ،واﻷلغام اﻷرضية واﻷسلحة الصغرية

•دعم ب رامج إعادة التأهيل واﻹدماج اﻻجتامعي للنساء من ضحايا
اﻷلغام اﻷرضية املضادة لألف راد وأنشطة إزالة اﻷلغام والتوعية
باﻷلغام؛

اﻹج راءات الواجب القيام بها من جانب الحكومات:

•القيام حسب اﻻقتضاء ،بتشجيع دور املرأة يف حركة السالم ويف
العمل من أجل تحقيق نزع السالح التام والكامل تحت رقابة
دولية صارمة وفعالة ،مبا يف ذلك نزع السالح بالنسبة لجميع
أنواع أسلحة التدمري الشامل؛

•تخفيفا ملعاناة النساء واﻷطفال من ج راء اﻷلغام اﻷرضية،
اﻻضطﻻع بأعامل من أجل بلوغ هدف إزالة اﻷلغام اﻷرضية
املضادة لﻷف راد؛ ويف هذا الصدد اﻹحاطة علام عىل النحو الواجب
بإب رام اﻻتفاقية املتعلقة بحظر استعامل اﻷلغام املضادة لألف راد
وتخزينها وإنتاجها ونقلها وبتدمريها ،وتنفيذها من جانب الدول
التي تصبح أط رافا فيها؛

•العمل من أجل منع وإنهاء العدوان وجميع أشكال النزاع املسلح،
ومن ثم تشجيع شيوع ثقافة للسالم■ .

•اﻻنضامم اىل الجهود الدولية ال رامية اىل وضع سياسات دولية
لحظر اﻻتجار غري املرشوع باﻷسلحة الصغرية وترويجها ونقلها
وإىل م راقبة اﻹف راط يف إنتاجها ،من أجل التخفيف من معاناة
النساء واﻷطفال يف حالة النزاع املسلح؛
•القيام بحمالت أو عقد حلقات دراسية للتوعية باﻷلغام اﻷرضية
بالتعاون الوثيق مع املجتمعات املحلية وقادتها عىل الصعيدين
الرسمي وغري الرسمي وجعلها يف متناول املرأة يف املناطق املتأثرة،
وتوفري املوارد الالزمة واملساعدة لعمليات إزالة اﻷلغام ،وتقاسم
التكنولوجيات واملعلومات متكينا للسكان املحليني من اﻻش رتاك
املأمون يف تطهري اﻷلغام؛

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1998/27/
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