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افتتحت اجللسة الساعة .10/10
إقرار جدول األعمال

أُقر جدول األعمال.
املرأة والسالم واألمن
تقريــر األمــن العــام عــن املــرأة والســام واألمــن
()S/2015/716
رسالة مؤرخة  1تشرين األول/أكتوبر  2015موجهة
إىل األمــن العــام من املمثل الدائم إلســبانيا لدى األمم
املتحدة ()S/2015/749
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أود أن أرحب ترحيبا حارا
باألمني العام والوزراء وغريهم من املمثلني احلاضرين يف القاعة.
ويؤكد وجودهم اليوم على أمهية املوضوع قيد املناقشة.
بصفيت رئيس حكومة إسبانيا ،أود تأبني مجيع األشخاص
الذين قتلوا خالل عطلة هناية األسبوع املاضي يف تركيا وتشاد
والكامريون ،وكذلك املصابني الذين ال يزالون يصارعون بني
احلياة واملوت .وقد دانت حكومة بلدي بشدة هذه اهلجمات
اإلرهابية ،وأود أن أتقدم بالتعازي إىل األسر ،وأن أعرب عن
تضامين مع شعوب تركيا وتشاد والكامريون.
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس املجلس.
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واهلند ،واليابان ،واليونان ،وأندورا ،وإندونيسيا ،وأوروغواي،
وأوكرانيا ،وأيرلندا ،وأيسلندا ،وإيطاليا ،وباراغواي،
وباكستان ،وبلجيكا ،وبنغالديش ،وبنما ،وبوتسوانا،
وبولندا ،وبريو ،وتايلند ،وتركيا ،وترينيداد وتوباغو ،وتونس،
ومجهورية إيران اإلسالمية ،ومجهورية تزنانيا املتحدة ،وجنوب
أفريقيا ،وجورجيا ،ورواندا ،ورومانيا ،وزمبابوي ،وسري
النكا ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وسويسرا ،وصربيا ،وغابون،
وغامبيا ،وغواتيماال ،وفنلندا ،وفييت نام ،وقربص ،وقطر،
وكازاخستان ،وكرواتيا ،وكندا ،وكوستاريكا ،وكولومبيا،
والتفيا ،ولكسمربغ ،وليربيا ،وليبيا ،وليختنشتاين ،ومصر،
وموناكو ،وميامنار ،وناميبيا ،ونيبال ،وهندوراس ،وهنغاريا،
وهولندا.لعدم وجود اعتراض ،تقرر ذلك.
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو مقدمي اإلحاطات اإلعالمية التالية أمساؤهم إىل االشتراك
يف هذه اجللسة :السيدة فومزيل مالمبو  -نغوكا ،املديرة
التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة؛ والسيدة جوليني لوسانج والسيدة ينار حممد ،وكلتامها
من فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم
واألمن .والسيدة آالء مرابط ممثل املنظمات غري احلكومية،
منظمة صوت املرأة الليبية.
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو سعادة السيدة مارا ماريناكي ،املستشارة الرئيسية لشؤون
املسائل اجلنسانية ،والدائرة األوروبية للعمل اخلارجي لالحتاد
األورويب؛ وسعادة السيدة بينيتا ديوب ،املبعوثة اخلاصة لرئيس
االحتاد األفريقي ،لالشتراك يف هذه اجللسة.

وفقا للمادة  37من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو ممثلي الدول التالية إىل املشاركة يف هذه اجللسة
:أذربيجان ،وأرمينيا ،وأستراليا ،وإستونيا ،وإسرائيل،
واألرجنتني ،واإلمارات العربية املتحدة ،وألبانيا ،والربازيل،
والربتغال ،والبوسنة واهلرسك ،واجلبل األسود ،واجلزائر،
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
واجلمهورية التشيكية ،واجلمهورية الدومينيكية ،والدامنرك ،أدعو املمثلني التلية أمساؤهم إىل املشاركة يف هذه اجللسة:
والسلفادور ،والسنغال ،والسودان ،والسويد ،والعراق ،السيد ألكسندر فريشبو ،نائب األمني العام ملنظمة حلف مشال
والفلبني ،وأملانيا ،واملغرب ،واملكسيك ،والنرويج ،والنمسا ،األطلسي؛ سعادة السيد أمحد فتح اهلل ،املراقب الدائم جلامعة
2/128

1530984

13/10/2015

لاو مالسلاو ةأرملا

الدول العربية؛ سعادة السيد فرانسيسكو لينيز ،رئيس ديوان
األمني العام املساعد ملنظمة الدول األمريكية؛ وسعادة السيدة
مريوسالفا بيهام ،كبرية مستشاري الشؤون اجلنسانية مبنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا.
املراقب الدائم عن الكرسي
وأقترح أن يدعو املجلس
َ
الرسويل لدى األمم املتحدة إىل املشاركة يف اجللسة وفقا
للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة.
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وأنا ملتزم شخصيا بتنفيذ تلك القرارات .لقد أبرزت
الدور القيادي للمرأة يف بناء السالم على سبيل األولوية.
وقد عينت مخس نساء يشغلن اآلن مناصب ممثاليت اخلاصات
يف بعثات حفظ السالم من هاييت إىل كوت ديفوار ،ومن
الصحراء الغربية وجنوب السودان إىل قربص .وعينت أيضا
أول قائدة قوة ،اللواء كريستني لوند ،يف قربص.

ولكن جيب علينا مجيعا أن نفعل أكثر من ذلك بكثري.
إن خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة
لعدم وجود اعتراض ،تقرر ذلك
 )1/70تؤكد على األمهية املحورية للمساواة بني اجلنسني
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
واحلاجة إىل زيادة جهودنا من أجل متكني املرأة لتحقيق
أعماله.
املساواة حبلول عام .2030
وأود أن أوجه انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة
وجيب أن تتماشى استراتيجياتنا لتنفيذ القرار 1325
 ،S/2015/716اليت تتضمن تقرير األمني العام عن املرأة والسالم
( )2000مع رؤية أهداف التنمية املستدامة.
واألمن.
ويف الذكرى السنوية العاشرة الختاذ القرار
أود أن أوجه انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة ،S/2015/749
 ،)2000(1325اقترحت أن جيري املجلس استعراضا على
اليت تتضمن رسالة مؤرخة  1تشرين األول/أكتوبر 2015
املستوى الوزاري مرة كل مخس سنوات لتقييم التقدم املحرز،
موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم ألسبانيا لدى األمم
وجتديد االلتزامات ،والتصدي للعقبات .وإنين أشكر الدول
املتحدة ،حييل هبا مذكرة مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.
األعضاء على املجيء اليوم لتبادل الكالم عن اإلجنازات اليت
أعطي الكلمة اآلن لألمني العام.
حققتها .وأتطلع إىل االستماع ملخططاهتا اليت تتعلق بالقيام
األمني العام (تكلم باإلسبانية) :أشكر الرئاسة اإلسبانية حىت بعمل أقوى.
ملجلس األمن على تنظيم هذه اجللسة اهلامة.
ولقد أجرينا يف هذا العام ثالثة استعراضات رئيسية حول
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وهيكل بناء السالم،
(تكلم باإلنكليزية)
واملرأة والسالم واألمن .وكان لنا موضوع مشترك واحد
قبل مخسة عشر عاما ،شدد القرار )2000( 1325
وهو :إن أي إصالحات جيب أن تشمل املساواة بني اجلنسني
على الصلة املحورية بني املساواة بني اجلنسني والسالم واألمن
والدور القيادي للمرأة بوصفهما مكونني مركزيني ،وجيب أن
الدوليني .ومنذ ذلك احلني ،اختذ املجلس عدة قرارات بشأن
تستند بقوة إىل حقوق اإلنسان.
املرأة والسالم واألمن ،ميثل كل منها دعوة للعمل من جانب
وال بد لنا أيضا أن نويل اهتماما خاصا هلؤالء النساء
املجتمع الدويل.
اللوايت هن أكثر الفئات ضعفا .والنساء من السكان األصليني
1530984
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اللوايت يواجهن عائقا ّ
مركبا قوامه نوع اجلنس واألصل اإلثين،
يعانني أشكاال متعددة من التمييز ،وال سيما خالل الزناعات.
كذلك ،جيب علينا أن نفعل املزيد ملكافحة تزايد انتشار
التطرف العنيف .ومثة مجاعات مثل داعش وبوكو حرام
تستهدف النساء والفتيات بال رمحة .فعلى سبيل املثال ،إن
األعمال اليت تقوم هبا داعش ضد الطائفة اليزيدية ،وهي تشمل
وإنين شخصيا التزم بالقيام بكل ما يف وسعي لكفالة أن
أعمال القتل املمنهج ،والتعذيب ،واالغتصاب ،واالسترقاق حنقق هدف اقتطاع نسبة  15يف املائة من األموال املخصصة
اجلنسي ،قد ترقى إىل مستوى جرائم احلرب ،واجلرائم ضد لبناء السالم وختصيصها للمشاريع اليت تتناول املساواة بني
اإلنسانية ،واإلبادة اجلماعية .وجيب أن نكفل املساءلة جتاهها.
نوسع أيضا نطاق هذا
اجلنسني ومتكني املرأة .وجيب أن ّ
وفيما نتطلع إىل املستقبل ،لدينا خطة طموحة .فإدارة اهلدف ليشمل اجلهود اليت نبذهلا يف املجاالت اليت تظهر بشأن
عمليات حفظ السالم تعكف على إعادة تنظيم اهليكل التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن ،ال سيما مكافحة
اجلنساين يف املقر والبعثات امليدانية ،وتعزيز الشراكة مع هيئة التطرف العنيف .وسوف تقوم وكيلة األمني العام للمساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) بعرض
األمم املتحدة للمرأة ،وحتسني املساءلة حيال كبار املدراء.
ولقد أبرزت إدارة الشؤون السياسية احلاجة إىل نشر هذه االلتزامات وغريها كجزء من النقاط البارزة يف تقريري
مستشارين للشؤون اجلنسانية يف مجيع البعثات السياسية السنوي عن املرأة والسالم واألمن.
بالشؤون اإلنسانية ،الذي سينعقد يف اسطنبول خالل أيار/
مايو ،تركيزا قويا على املساواة بني اجلنسني .وسوف نوطد
أيضا اجلهود الرامية إىل كفالة إيالء األولوية بانتظام للنساء
والفتيات املتضررات من األزمات ،وذلك لدى التخطيط
لالستجابات اإلنسانية وتنفيذها.

اخلاصة .وهي تعمل على تعزيز قدرات فريقها املعين بالشؤون
اجلنسانية يف املقر ،ومواصلة توسيع اخنراط املرأة ومشاركتها
يف عمليات صنع السالم.

وتقوم إدارة الدعم امليداين بتنفيذ تدابري معززة بغية
التصدي لالستغالل واالعتداء اجلنسيني ،وزيادة متثيل املرأة يف
عمليات حفظ السالم ،وال سيما على مستوى اإلدارة العليا.
ومع تعييين ملمثلة خاصة تعىن بالعنف اجلنسي يف حاالت
الزناع ،شهدنا قيادة استراتيجية وتقدما غري مسبوق يف هذا
اجلانب اهلام من اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وجيب
علينا أن نكفل تعزيز هذه املكاسب  -خاصة التركيز املتضافر
على منع ارتكاب أعمال العنف اجلنسي ،واملساءلة حياهلا،
املاسة للناجيات منها.
واالحتياجات ّ

وحتضريا هلذا االستعراض الرفيع املستوى ،أصدرت تكليفا
بإجراء تقييم من قبل خبري مستقل .والدراسة العاملية املتعلقة
بتنفيذ القرار  )2000( 1325هي جزء هام من برنامج
األمم املتحدة للتغيري .وأشكر املؤلفة الرئيسية للدراسة السيدة
راديكا كوماراسوامي ،والفريق االستشاري الرفيع املستوى،
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وكيانات أخرى يف األمم املتحدة،
والدول األعضاء ،واملجتمع املدين على إسهاماهتم اهلامة.

وبينما تعمد اجلماعات املتطرفة املسلحة إىل وضع تبعية
املرأة على رأس جدول أعماهلا ،جيب أن نضع الدور القيادي
للمرأة ومحاية حقوق املرأة على رأس جدول أعمالنا .ويف
مواجهة التحديات الشاقة ،أشعر بالتشجيع جتاه االلتزامات
األخرية اليت قطعها اجلميع ،من قادة العامل إىل النشطاء يف
وسوف يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على القواعد الشعبية ،وأستمد االهلام منها .وأتوقع مستوى مماثال
كفالة أن ّ
تركز نتائج والتزامات مؤمتر القمة العاملي املعين
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من العزمية والطموح لدى الدول األعضاء املدرجة يف القائمة
الطويلة ،اليت طلبت املشاركة يف هذه املناقشة املفتوحة اليوم.
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اإلنسان ،وحنن حنيّي هذا االعتراف .فصانعو السالم يشملون
احلركة النسائية احليوية ،اليت ال تزال تعمل دون كلل للحفاظ
على بعض املكاسب اليت حتققت يف سياق الربيع العريب ،ويف
مواضع أخرى ،ولتحقيق العدالة واملصاحلة من خالل املشاركة
النشطة يف احلياة املدنية.

فلنعمل على تلبية النداء ،ولنعمل معا على متكني النساء
والفتيات ،ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة هبن ،والنهوض
بالسالم العاملي للجميع  -وكلها ركائز أساسية تكمن يف
ويف أول سنتني يل بصفيت املديرة التنفيذية هليئة األمم
خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030ويف توفري حياة مفعمة
املتحدة للمرأة ،سافرت وتابعت عملنا يف خميمات النازحني
باألمن والكرامة للجميع.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر األمني العام على بيانه .يف وسط أفريقيا ،ويف خميمات الالجئني السوريني يف األردن،
ويف جنوب السودان ،حيث دعاة السالم من النساء حيملن
أعطي الكلمة اآلن للسيدة مالمبو  -نغوكا.
عبء إبقاء املجتمعات املحلية متماسكة معا يف أسوأ األوقات
السيدة مالمبو  -نغوكا (تكلمت باإلنكليزية) :يصادف
ويف ظل أسوأ الظروف .ولقد شهدت على حد سواء أمهية
اليوم ألول مرة  -وهي فرصة طيبة  -أن رئيسا للحكومة
القرار  ،)2000( 1325يف مقابل العديد من الفرص الضائعة
يترأس جلسة املجلس حول املرأة والسالم واألمن .وإنين
فوتت وضعه موضع التنفيذ ،فكانت التكاليف باهظة.
اليت ّ
أشكر دولة رئيس حكومة إسبانيا على ترؤسه هلذه املناقشة
ويف اآلونة األخرية ،توجهت إىل الفلبني وكولومبيا ،حيث
اليوم ،وأشكر إسبانيا على إيالء األولوية هلذه املسألة منذ
تواصل املرأة بذل جهود استثنائية لتحقيق السالم .فجلوسها
انضمامها إىل املجلس ،وعلى مناصرهتا للمساواة بني اجلنسني
إىل الطاولة ساهم يف إحراز نتائج إجيابية .أ ّما االتفاقات اليت
منذ سنوات عديدة .وأشكر أيضا اململكة املتحدة على قيادهتا
مت التوصل إليها ،فهي متثل مصاحل املرأة واملجتمع ككل.
ملوضوع املرأة والسالم واألمن يف املجلس.
وتتشرف هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تواصل دعم املرأة
أنوه باملق ّدمات الثالث من املجتمع املدين الكولومبية الرائعة.
وأود أن ّ
وهن ،جوليني لوسانج من مجهورية
لإلحاطات االعالمية ّ
عندما جتلس املرأة إىل طاولة السالم ،فهي تكون قادرة
الكونغو الدميقراطية ،وينار حممد من العراق ،وآالء مرابط
على التوصل إىل التفامهات اليت تسمح بتحقيق تقدم أسرع،
من ليبيا .إن أصوات القيادات النسائية والناشطات على خط
ولكن ليس على حساب اجلوانب األساسية لالستدامة يف
املواجهة لتحقيق السالم نادرة يف هذا املنتدى ،ولكنين أقول
املدى البعيد .ويف كولومبيا ،حيث املحادثات ما زالت جارية،
إهنا أهم األصوات اليت سيتم االستماع إليها اليوم .وقد تعلّمنا
ضمنت املرأة يف االتفاق األخري املتعلق بالعدالة أالّ يصدر أي
من عملنا مع املدافعات عن حقوق اإلنسان أهنن حبق البطالت
عفو عن جرائم العنف اجلنسي.
املجهوالت.
إننا نواجه حتديات جديدة .فاجلماعات املتطرفة تستهدف
إن القيام يوم اجلمعة بإعالن منح جائزة نوبل للسالم هلذا
حقوق املرأة كأسلوب متعمد ومدمر للقهر واهليمنة .وجيب
العام إىل اللجنة الرباعية الوطنية التونسية املعنية باحلوار قد أكد
علينا أن نأخذ هذا األمر مأخذ اجلد ونواصل التركيز عليه.
على مسامهة املجتمع املدين احليوية يف تعزيز املصاحلة وحقوق
ولذلك نرحب بالتزام األمني العام ،يف خطة عمله املقبلة ،مبنع
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التطرف العنيف ومبعاجلة مسألة مشاركة املرأة وقيادهتا ومتكينها كما أشكر إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ
بوصفها من العناصر األساسية للتصدي لدوافع العنف لدى السالم وسائر شركاء األمم املتحدة على اجلهود املكثفة الرامية
املتطرفني .كما نرحب بدعوته إىل توسيع نطاق اهلدف املتمثل إىل دعم املساواة بني اجلنسني.
يف ختصيص ما نسبته  15يف املائة على األقل من األموال لبناء
لننتقل اآلن إىل بعض تفاصيل تقرير األمني العام
السالم داخل األمم املتحدة لتغطية األموال املخصصة للتصدي ( )S/2015/716الذي يشرفين أن أعرضه على جملس األمن
للتطرف املقترن بالعنف .وأود أن أشيد بعمل املمثلة اخلاصة اليوم بالنيابة عنه .ينوه التقرير بالعديد من مؤشرات التقدم
لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع ،السيدة املحرز .ففي الفترة بني عامي  1990و  ،2010مل يتضمن
زينب بانغورا ،اليت بذلت الكثري من اجلهود لتسليط الضوء سوى  11يف املائة من اتفاقات السالم حىت اإلشارة إىل املرأة
على هذه املسألة وكفالة تناوهلا باجلدية اليت تستحقها.
أو القضايا اجلنسانية .وارتفع ذلك يف السنوات األخرية إىل
وتبني األدلة املتزايدة أن إشراك املرأة على حنو هادف هو
رمبا أعظم أداة لبناء السالم بنجاح وأقلها استخداما .وهذا
أبرز االستنتاجات اليت خلصت إليها الدراسة العاملية اليت يستند
إليها االستعراض الرفيع املستوى .وخلصت الدراسة إىل أن
الدور القيادي للمرأة ومشاركتها يكفالن مراعاة احتياجات
املجتمعات املحلية من أجل حتقيق فوائد أكرب للسالم وحتسني
املساعدة اإلنسانية وتعزيز جهود احلماية اليت يضطلع هبا
حفظة السالم لدينا ،ويسهم يف اختتام حمادثات السالم
واستدامة اتفاقات السالم ،ويعزز االنتعاش االقتصادي بعد
الزناع ،ويساعد على مكافحة التطرف العنيف .وتدعم هذه
االستنتاجات عمليات تقييم مكثفة وقواعد البيانات اإلحصائية
والبحوث األكادميية.

هذا جمال تواجه فيه اآلن أسرة األمم املتحدة قاطبة ،مبا
يف ذلك جملس األمن واهليئات اإلقليمية ،احلاجة إىل إحداث
تغيري ال رجعة عنه .ويتمثل ذلك التغيري يف كفالة أال تكون
املرأة العامل املفقود بل العنصر احليوي يف عملية إحالل السالم
الدائم الذي نسعى مجيعا إىل حتقيقه ونتوق إليه .وأعرب عن
امتناين ملؤلفة الدراسة السيدة راديكا كوماراسوامي وأعضاء
الفريق االستشاري الرفيع املستوى للدراسة العاملية على وقتهم
وتفانيهم الذي جتاوز يف أوقات كثرية مقتضيات الواجب.
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نصف عدد مجيع االتفاقات والنسبة املئوية تكون أعلى حينما
تشارك األمم املتحدة يف إبرام االتفاقات .وهناك عدد أكرب
من النساء يف أفرقة دعم الوساطة ومشاورات أكثر انتظاما
مع قادة املجتمع املدين .وبدأت البلدان واملنظمات اإلقليمية
يف اختاذ إجراءات أكثر قوة ملكافحة العنف اجلنسي .وتويل
املحاكم وجلان التحقيق املزيد من االهتمام للجرائم اجلنسانية،
رغم أن هذا مل يترجم بعد إىل مستويات أعلى من املالحقة
القضائية .وقدمت مجيع االستعراضات الثالثة املتعلقة بالسلم
واألمن الدوليني  -عمليات السالم وبناء السالم واملرأة
والسالم واألمن  -التزامات هامة بتعزيز قدرتنا ومضاعفة
اإلجراءات اليت نتخذها يف هذا املجال .وأرحب بدعوة
األمني العام الستعراض اآلثار املتصلة باملسائل اجلنسانية جلميع
االستعراضات الثالثة قبل هناية السنة.

ولكن التقرير يشري أيضا إىل العديد من املجاالت املثرية
للقلق وجماالت اجلمود .فبعد مرور مخسة عشر عاما على
اختاذ القرار  ،)2000( 1325جيد التقرير أن اإلرادة السياسية
والتمويل واملساءلة ،واحلواجز املؤسسية والنابعة من املواقف
التمييزية وانعدام اخلربة والتوعية ال تزال تشكل عقبات .فال
تزال مشاركة املرأة رمزية أو منخفضة يف مفاوضات اتفاقات
السالم .وهذا أمر غري معقول كاستبعاد مفاوضات السالم
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للرجال .فاالستثمارات الكبرية يف إعادة بناء البلدان عادة بني اجلنسني .وما زالت هناك حاالت لالستغالل واالعتداء
ما تتجاهل األنشطة االقتصادية للمرأة أو حتصر املرأة يف اجلنسيني حتدث يف بعثاتنا .وحنن ممتنون أن األمني العام قد
أنذر مرة أخرى من مغبة الثمن غري املقبول للتقاعس يشأن
االقتصاد غري النظامي.
وال يصل املاحنون إىل احلد الكايف من حيث استهدافهم هذه املسألة.
ويف تطور إجيايب ،يسرين أن أعلن عن إنشاء األداة
املنظمات النسائية طلبًا للدعم ،غري أن تفاين تلك املنظمات يف
حتقيق السالم ثبت أنه السبيل الوحيد ملالحظة احتياجات املرأة التحفيزية العاملية يف جمال املرأة والسالم واألمن والعمل
وتلبيتها .ويف الواقع تستهدف  10يف املائة فحسب من املعونة اإلنساين .وسيوجه هذا الصندوق اجلديد املزيد من املوارد
لبناء السالم والتدخالت األمنية يف الدول اهلشة املساواة بني للمنظمات النسائية يف جمايل بناء السالم واالستجابة حلاالت
اجلنسني كهدف أساسي .ويتم جتاهل املساواة بني اجلنسني الطوارئ اإلنسانية .وأناشد مجيع البلدان دعم هذا الصندوق
متاما تقريبا يف عمليات إصالح قطاع األمن حىت يف البلدان بوصفه طريقة ملموسة لالستجابة للدراسة.
األكثر مراعاة للمنظور اجلنساين.
ويف إطار التحول النمطي الذي ميكن ربطه بنتائج

هذا جمال يف أمس احلاجة إىل القدوة .وحنن حباجة
إىل مزيد من النساء يف قوات الشرطة والقوات العسكرية
وعمليات حفظ السالم من أجل تعزيز عملياتنا واجلهود اليت
نبذهلا إلحالل السالم .وحاليا  97يف املائة من أفراد حفظ
السالم و  90يف املائة من ضباط الشرطة من الرجال .كذلك،
ومما يثري االنزعاج أن النسبة املئوية للفتيات يف التعليم الثانوي
يف بلدان الزناع قد اخنفضت ومعدالت وفيات األمومة يف
هذه احلاالت أكثر من ضعف املتوسط العاملي .ويف خضم
أكرب موجة من عمليات التشريد يف التاريخ وعدد ال حيصى
من األسر املمزقة أو املشتتة ،ال يزال  27بلدا لديها قوانني
للجنسية تنطوي على متييز ضد املرأة ،مما يسهم يف جعل
األطفال عدميي اجلنسية.
و األمم املتحدة نفسها مل حتقق بعد أهدافها يف جمال
املساواة بني اجلنسني ،مبا يف ذلك التوازن اجلنساين أو التركيز
على املساواة بني اجلنسني يف جمال اإلنفاق .فعلى سبيل املثال،
ننفق أكثر من  9باليني دوالر سنويا على عملياتنا حلفظ
السالم والبعثات السياسية اخلاصة ،ولكننا حاليا غري قادرين
على إحصاء حجم ما استثمر منها يف النهوض باملساواة
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الدراسة ،نالحظ أن الدراسة تبني فوائد االستثمار يف التدابري
الوقائية وتدابري اإلنذار املبكر ،بدال من األعمال االنتقامية .إن
لإلنفاق العسكري أثر مباشر على زيادة معاناة النساء على
مدى أجيال .إن التسلح آخذ يف االزدياد وتقدر تكلفة العنف
على الصعيد العاملي مبا يزيد عن  14تريليون دوالر .وجيب
أن نثق يف رؤيتنا األصلية للقرار  )2000( 1325بأال جنعل
الزناعات املسلحة أكثر أمنا للنساء والفتيات ،بل مننع نشوب
احلروب يف املقام األول .وسيكون التحدي الذي يواجهنا اآلن
اختاذ خطوات حنو التمويل املالئم وتنفيذ األهداف الطموحة
للدراسة .فالعديد من التغيريات اليت متس احلاجة إليها تكمن
يف أيدي الدول األعضاء املمثلة يف هذه القاعة.
وإذ أختتم بياين ،أود أن أذكر املجلس باملنطق الثابت
لنتائج الدراسة الوارد يف تقرير األمني العام والذي ينبغي أن
يدفعنا إىل اختاذ إجراءات .هذه هي بعض املجاالت الرئيسية.
جيب أن تشمل كل عملية السالم نود أن تكون مستدامة
النساء .جيب أن حنفز البلدان على حتويل قوات األمن يف
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وزيادة أعداد النساء
يف املناصب القيادية؛ كما جيب أن نتعلم أن نقدر أصوات
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املدنيني يف عمليات صنع السالم .وجيب أن نتخذ إجراءات
رادعة ضد املخالفني ،والعمل كمجموعة لكفالة أال تتمكن
فرادى البلدان من محاية مرتكيب اجلرائم من املثول أمام العدالة.
وجيب أن نتخذ اخلطوات الالزمة لتعزيز مركز املدافعات عن
حقوق اإلنسان وجيب علينا أن نعمل ونستثمر من أجل منع
نشوب الزناعات .وحيثما يتجذر الزناع ،جيب أن ننتقل من
رؤية عمليات حفظ السالم كمجموعة من املشاريع قصرية
األجل ونعامل عمليات بناء السالم بوصفها إجراءات طويلة
األجل ،مع التمويل الطويل األجل ،واملرأة شريكة أساسية
فيها .إن منع نشوب الزناعات وبناء السالم مؤسسة حنن حباجة
إىل بناءها واالستثمار فيها ،كما نفعل يف املؤسسات الصحية
أو التعليمية اليت ال ميكن االستغناء عنها.
وإذ نتطلع اآلن إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة اجلديدة
لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة  ،)1/70ينبغي أن نشري
إىل الترابط القوي بني مجيع األهداف .فاهلدف  16املتعلق
باملجتمعات العادلة والسلمية والشاملة للجميع يرتبط باهلدف
 5املتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء
والفتيات.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر السيدة مالمبو  -نغوكا
على إحاطتها اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة لوسانج.
السيدة لوسانج (تكلمت بالفرنسية) :أنا مديرة صندوق
املرأة الكنغولية ورئيسة منظمة التضامن النسائي من أجل
السالم والتنمية املتكاملة ،وأنا هنا أيضًا بالنيابة عن فريق
املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن.
جئت إىل نيويورك قبل سبع سنوات ،يف عام ،2008
لقد ُ
ووصفت الزناع يف بلدي ،مجهورية
ألتكلم يف جملس األمن.
ُ
الكونغو الدميقراطية .وأوضحت بالتفصيل العنف اجلنسي
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جئت لكي أطلب اختاذ إجراءات
وأعمال القتل واملجازر .لقد ُ
حمددة لتنفيذ القرار  )2000( 1325وإدراج مكافحة العنف
اجلنسي يف بعثات حفظ السالم .واليوم ،بعد  15عامًا على
اختاذ القرار  )2000( 1325وبعد سبعة أعوام على إحاطيت
اإلعالمية األوىل للمجلس ،ها أنا أخاطب هذه اهليئة جمددًا.
وقد َّ
فكرت طوي ً
ال وعميقًا قبل أن أقرر العودة إىل هنا،
عما إذا كان األمر يستحق هذا اجلهد.
وتساءلت َّ
لقد كان القرار  )2000( 1325مفعمًا باألمل .ولكن
ما التغيري الذي أحدثه يف حياة النساء  -حنن النساء يف حاالت
الزناع؟ لقد جئنا ،ينار ،آالء وأنا ،من مناطق وحاالت خمتلفة،
لكننا نتشارك جتارب مشتركة :إقصاء املرأة عن املجاالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية .وهذا حتديدا السبب
يف عدم تغيري أي شيء .ينبغي إشراك املرأة بنشاط يف مجيع
مستويات صنع القرار والعمليات السلمية .وإذا كنا نريد -
وإذا كان املجلس يريد  -أمنًا حقيقيًا وسالمًا عامليًا ،ينبغي
للمجلس أخريًا أن يشرك املرأة جبدية وحزم يف مجيع مراحل
العملية السلمية ،سواء على مستوى املرأة يف القرى أو على
مستوى احلكومة .ونتيجة العنف يف حياتنا اليومية ،فإننا،
النساء الكنغوليات نفتح الباب ملشاركتنا عنوة ونأخذ ،بالتايل،
موقعنا يف العمليات السلمية ،وفقا للقرار .)2000( 1325
ويف عام  ،2013أثناء املحادثات مع حركة  23مارس
املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،فيما كانت تلك
اجلماعة تفتك بالسكان وكانت النساء يعانني عنفا وفظائع
ال توصف ،طلبت النساء يف كيفو الشمالية املشاركة يف العملية.
فهل يعرف املجلس اجلواب؟ ليس هناك سوى جانبَني يف الزناع:
َّإما أن تكون مع احلكومة أو أنك مع حركة  23مارس .ومن
مث ،فما هي رسالتنا ألشقائنا وشقيقاتنا وشبابنا؟ علينا أن حنمل
السالح لكي نستطيع اجللوس إىل الطاولة واملشاركة يف حمادثات
السالم .لن يكون هناك أبدا سالم دائم دون مشاركة املرأة.
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لكنهن مفتاح السالم.
إن النساء أوىل ضحايا احلرب،
َّ
َّ
والنساء حاليًا ،يف روتشورو ويف بِين الواقعة يف كيفو الشمالية
نحرن وتُبقر بطون احلوامل
اليت أنتمي إليها ،يُقتَلن ويُذ ْحبن ويُ ْ
إهنن يعانني االغتصاب والعنف اجلنسي واالختطاف
منهنَّ .
إهنن حنن :فقد قُتِل ابن أخيت على أيدي
والرق اجلنسيّ .
أقدم
متمردي حتالف القوى الدميقراطية األوغندية .وميكنين أن ِّ
ِّ
عدد وأمساء النساء اللوايت قُتلن يف غضون سنة .ففي بِين،
جرى قتل أكثر من  234امرأة أو خنقهن أو بقر بطوهنن.
هلذا السبب ،أطلب أنا ومجيع النساء من املجلس أن
ينفذ القرار  )2000( 1325عبْر إجراءات ملموسة .فقد
مسع املجلس الصرخات اليائسة للنساء مرات عديدة ،دون
أن يصغي إليهن حقًا .فال هتملوهن اليوم .وحيدوين األمل أن
يكون اليوم هو موعد إهناء دورة العنف هذه أخريا.
وإننا نضمن ميدانيًا أن تصبح الضحايا ناجيات بتوفري
ٍ
مهارات
هنج كلي .فنحن نساعد النساء على اكتساب
إدماجهن
ونيسر إعادة
َّ
للتمكني االقتصادي وملعرفة حقوقهنِّ .
جمتمعاهتن ،حبيث يستطعن املشاركة يف التنمية بوصفهن
يف
َّ
وهن بذلك يستعدن كرامتهن .لذا ،يتعني على
عناصر للتغيريَّ .
املجلس أن يدعم اجلماعات النسائية الشعبية والبيئة املؤاتية
للسالم اليت يهيئنها على مجيع املستويات.
إن النساء يعملن بنشاط لبناء السالم .واجلماعات
َّ
املسلحة هتامجنا وهتددنا وتؤذينا وحتاول اغتصاب زميالتنا.
لكننا نواصل العمل على الرغم من ذلك .وإذ نعمل من دون
محاية ،فإننا نقوم على توعية الشباب للنأي بأنفسهم عن
اجلماعات املسلحة ،وهتيئة بيئة مواتية للحوار ،ميكنها أن تبين
سالمًا دائمًا يف القرى ويف البلد واملنطقة .وجيب دعم هذه
اجلهود ،ليس باألقوال والتصفيق فحسب ،بل باختاذ إجراءت
ملموسة وبتوفري الوسائل الالزمة.
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إن على األمم املتحدة أن حتدد نُ ُهجًا خمتلفة لضمان أن تكون
َّ
للنساء مواقع رمسية يف بناء السالم .ويف هذا الصدد ،أرحب
باإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها األمني العام اليوم .وأرحب أيضًا
بتعيني امرأة لقيادة بعثة حفظ السالم يف بلدي .ومنتدى املرأة
لدعم إطار السالم واألمن والتعاون املوقع يف أديس أبابا ،والذي
أطلقته السيدة ماري روبنسون عندما كانت مبعوثة خاصة
لألمني العام يف منطقة البحريات الكربى ،هو آلية ميكنها إشراك
أن أعضاء األمم املتحدة
املرأة يف عمليات السالم .ومن املؤسف َّ
ال يدعمون تلك اآللية َ
املبتكرة .ويف النهاية ،هناك ثالثة بلدان
دعمتها حقا ،األمر الذي َّ
مكننا من أن حنشد نساء من رواندا
بوروندي وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية لدعم اتفاق
أديس أبابا اإلطاري .وعلى األمم املتحدة واملجتمع الدويل
املطالبة حبضور ومشاركة املرأة يف حمادثات السالم .وجيب أن
لتمكينهن من حضور املفاوضات الرمسية،
نزود النساء بالوسائل
ِّ
َّ
وليس على املستوى األدىن من املحادثات وحسب.
إن العدالة ِّ
توطد السالم ،والسالم تُغذِّيه العدالة .وزمياليت
َّ
وأنا نُسهم يف تدريب أفراد الشرطة والقضاة ،لكي يفهموا
القانون ولغة املرأة ،حبيث ميكن للمرأة رفع شكاوى إىل
ومفوضو
الشرطة ،وميكن لألخرية أن تُجري حتقيقات عادلةَّ .
الشرطة وبعض القانونيني والقضاة يدعوننا اآلن ويعملون معنا
عندما تكون هناك قضايا عنف جنسي جديدة .وقد كسبنا
فإن إصالح
أحكامًا يف السعي إىل العدالة املنصفة دائمًا .لذاَّ ،
يتلخص يف تدريب العاملني يف اجلهات
القضاء بالنسبة لنا َّ
القضائية وتزويدهم مبعدات تتصف بالكفاءة والفعالية ،فض ً
ال
عن حتسني ظروف عملهم وإعادة بناء السجون .وينبغي إعداد
قدم
برنامج لتعويض الضحايا بصورة عاجلة .وجيب أن يُ َّ
مرتكبو جرائم العنف اجلنسي ،مبا يف ذلك جنود حفظ السالم
التابعني لألمم املتحدة ،إىل العدالة.
ماسة إىل حماكم خمتلطة متخصصة بغية مقاضاة
إننا حباجة َّ
مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية اليت مل تُعرض على املحكمة
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اجلنائية الدولية .غري أننا حنتاج فضال عن ذلك أيضًا إىل إصالح املجتمع الدويل بأسره القيام بعمل لتنفيذ التزاماته املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن.
شامل لنظامنا القضائي الوطين.
وعلى املجتمع الدويل مواصلة دعم جهود السالم يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية الجتثاث اجلماعات املسلحة
وضمان أمن األماكن اليت تعيش فيها النساء .وينبغي لقيادة
بعثات حفظ السالم أن تلتقي بانتظام مع املنظمات النسائية
االدعاءات
والقيادات املجتمعية .وجيب عليها أن تُصغي إىل ِّ
اليت يقدمها السكان املحليون وأن تُحقِّق فيها سريعًا ،ال
أن تتجاهلها باعتبارها شائعات .فأصوات السكان املحليني
توجه عمل البعثات .وينبغي ملجلس
واحتياجاهتم جيب أن ِّ
األمن واألمم املتحدة مواصلة دعم اجلهود املحلية الرامية إىل
حتقيق االستقرار .وال ميكن لبعثة حفظ السالم أن تصبح مهنة،
بل جيب أن تكون ذات مهمة حمددة وأن حتقق نتائج ملموسة.
لقد استمر تدمري الكونغو أكثر من  20سنة .وهذا يكفي
اآلن .وبعد  15عامًا من النوايا الطيبة ،حان الوقت ملنح املرأة
السلطة واألدوات اليت تستطيع هبا بناء عامل أفضل للجميع.
ختامًا ،جيب فرض جزاءات على القادة الذين يرتكبون
أعمال إرهاب وعنف أثناء االنتخابات .فال ميكن أن تكون
هناك دميقراطية وسالم دائم من دون إجراء انتخابات نزيهة يف
ظل ظروف آمنة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن للسيدة
ينار حممد ،فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة
والسالم واألمن.

إن الكثري مما قالته السيدة جولني لوسينج ينطبق على
بلدي ،العراق ،والبلد املجاور سوريا .إن هذه احلاالت تبني
أنه ال ميكن بتاتا إحالل السالم ما دامت احلكومات عاجزة
عن تنفيذ القرار  )2000( 1325وال تأخذ يف االعتبار
حقوق املرأة وشواغلها.
مبا أن انتباه العامل ينصب على تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام (داعش) ،أود أن أذكر بأن تنظيم داعش انبثق
من الزناعات الدائرة حاليا يف سورية والعراق اليت جيري فيها
بالفعل انتقاص حقوق املرأة ،والفتيات ،واملثليات ،واملثليني،
ومزدوجي امليل اجلنسي ،ومغايري اهلوية اجلنسانية وغريهم
من املجموعات املهمشة ،مما يتركهم عرضة للمزيد من
الضعف واالعتداء عليهم من جانب مقاتلي داعش وغريهم
من املقاتلني .لقد ساعد هذا العنف على تكوين أكرب موجة
من الالجئني يف التاريخ احلديث.
ولكي يفهم املرء األزمة اليت متر هبا النساء العراقيات اليوم،
ال يسعه أن يتجاهل ما حدث يف البداية ،أي يف عام .2003
لقد مت تشكيل حكومة نتيجة لالنقسام السياسي القائم على
الطائفية ،واإلثنية ونوع اجلنس .وأخفقت هذه احلكومة يف
احلفاظ على املبدأ األساسي لسيادة القانون ،ومكنّت املتطرفني
من تويل مراكز يف السلطة.

قبل عشر سنوات ،تكلمت النساء العراقيات يف جملس
السيدة حممد (تكلمت باإلنكليزية) :إنين موجودة هنا األمن عن حالتهن .ماذا سيكون حال العراق لو التفت املجلس
بوصفي املؤسسة املشاركة ورئيسة منظمة حرية املرأة يف إىل تلك النداءات حينئذ وعمل على تعزيز عملية شاملة تنخرط
العراق .بالنيابة عن فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين فيها اخنراطا كامال النساء وجمموعات اإلقليات ؟
باملرأة والسالم واألمن ،وبينما نتأمل يف الذكرى اخلامسة
إن احلالة اليت نواجهها اآلن يف العراق تشتمل على
عشرة للقرار  ،)2000( 1325ألتمس من جملس األمن ومن مستني مميزتني ملا حدث بالفعل ،ومها إخضاع املرأة وحرمان
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جمموعات األقليات من حقوقها الشرعية .ويف الواقع ،إن
الذين مكنهم االحتالل صمموا الدولة والدستور اجلديد
لضمان قاعدة ألنفسهم بدال من بناء دميقراطية موحدة .إن
هؤالء السياسيني الذين يتكلمون باسم الدين ،حرموا النساء
العراقيات من حقوقهن بوصفهن مواطنات وبوصفهن رائدات
يف السياسة كان بوسعهن متثيل املرأة حق متثيل.

يف ظل انعدام اخلدمات اليت تقدمها الدولة ،تقوم جمموعات
النساء املحلية بسد حاجات أضعف الناس يف الزناع .إننا يف
طليعة من يقدمون املساعدة واخلدمات يف أماكن ال ميكن
ملنظمات املساعدة الدولية الوصول إليها .ومع ذلك ،ال يزال
متثيلينا ناقصا جدا يف جهودنا ملنع نشوب الزناعات والتطرف
العنيف والتصدي له .فحقوقنا غري حممية ،ناهيكم عن تعزيزها.

لقد اختُطفت حقوق املرأة مبوجب مواد متضمنة يف
الدستور تضمن مصاحل املجموعات الدينية على حساب حقوق
اإلنسان ،مما جعل املرأة العراقية ضعيفة أمام أحكام الشريعة.
ومنذ ذلك احلني ،ما برحت النساء العراقيات تعانني من إضعاف
وعنف غري مسبوقني .يف الواقع ،خالل عقد واحد ،أوقفت دولة
تدعي بأهنا دميقراطية ،ولكنها هتمش جمموعات بأكملها من
سكاهنا من حيث السياسة واملمارسة ،قرنا من كفاح خاضته
املرأة من أجل نيل مكانة اجتماعية وقانونية أفضل.

لقد نُوقش باستفاضة يف هذه القاعة استخدام داعش
للعنف اجلنسي ،والعنف القائم على نوع اجلنس ،غري أنه
جيري خنق جهود املجتمع املدين الذي يسعى إىل مكافحة هذا
العنف .فالسلطات العراقية ال تسمح للمنظمات النسائية بتوفري
املأوى آلالف النساء الفارات من العنف املتصل بالزناعات.
وعالوة على ذلك ،مت إغالق حمطات اإلذاعة املستقلة اليت
تروج للسالم يف خضم االنقسامات الطائفية ،والقضاء على
كراهية املرأة ومكافحة ُرهاب املثليني.

مل تكن إال مسألة وقت قبل أن تبدأ هذه احلكومة بتهميش
السنة يف غرب العراق.
املجموعات األقلية وال سيما طائفة ُ
إن بناء الدولة على أسس من الفساد أخضع املاليني من الناس
للفاقة واجلوع يف مناخ مشحون بالكراهية الطائفية .هذه
السياسات مهدت الطريق أمام قيام تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام ،واسترقاق املرأة العراقية للمرة األوىل يف
التاريخ احلديث.

إن القوانني والسياسات التمييزية متنع النساء اللوايت يفرن
من الزناع املسلح ،ومن جرائم الشرف ،واالجتار بالبشر،
وأعمال اخلطف ،والعنف اجلنسي والعنف القائم على أساس
نوع اجلنس والزواج القسري من احلصول على هوية شرعية
من دون وجود فرد ذكر يف األسرة .ويتلقى مرتكبو أعمال
قتل دفاعا عن الشرف أحكاما خمففة ،هذا إن عوقبوا على
اإلطالق .إن إصالح هذه القوانني سوف يبين اآلن املزيد
من األسس املنصفة والشاملة يف األجل الطويل .كذلك جيب
االستمرار يف هذه اإلصالحات يف أوقات السالم ألنه من دون
القيام هبا فإن املمارسات التمييزية واألعراف االجتماعية ،مبا يف
ذلك احلرمان من اخلدمات ووصم الناجيات من االغتصاب،
ستتفاقم يف أوقات الزناع.

عندما أتكلم عن استرقاق املرأة ،فإنين أتكلم عن عدد كبري
جدا من النساء اللوايت جيري االجتار هبن يف املناطق اليت تسيطر
عليها داعش واملناطق اليت تسيطر عليها احلكومة .فعلى سبيل
املثال ،قام مقاتلو تنظيم داعش باسترقاق أكثر من 3 000
امرأة من الطائفة األيزيدية ومن أقليات أخرى .حنن يف منظمة
وتبني البحوث أن أي مشاركة ذات مغزى للمرأة حتسن
حرية املرأة يف العراق وثّقنا إعدام أكثر من  150امرأة يف
منطقة واحدة يسيطر عليها تنظيم الدولة ،ألهنن رفضن اإلذعان بناء السالم واستدامة اجلهود الرامية إىل مكافحة التطرف.
لذلك فإن مشول املرأة السورية يف عملية السالم يف جنيف
والطاعة ملا يسمى بالدولة اإلسالمية.
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هام جدا ،ليس فقط حلماية حقوق اإلنسان للمرأة ،بل أيضا
للتوصل إىل اتفاق مينع إعادة ظهور التطرف العنيف يف املنطقة.
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أعطي الكلمة اآلن للسيدة آالء مرابط.

السيدة مرابط (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر جملس األمن
تتعاىل أصوات أفراد من الفلبني إىل اليمن ومن أوروبا إىل على إتاحة الفرصة يل ملخاطبته يف هذه املناسبة التارخيية.
غرب أفريقيا لدعم داعش وغريها من املجموعات املتطرفة العنيفة
عندما كنت فتاة يافعة يف مرحلة النشوء ،كانت والديت
األخرى مما يبني بأن املشكلة ليست مشكلة عراقية أو سورية تقول يل بأهنا ترى كل شيء جيري من أمامها ومن خلفها،
فحسب ،فالدروس املستقاة من منطقتنا جيب أن تطبيق عامليا .ألن اهلل حباها بعينني إضافيتني يف مؤخرة رأسها.
فنحن معا لدينا األدوات ،والبينات واملوارد لتنفيذ استراتيجيات
وقمت مبحاوالت عديدة إلثبات خطأ قوهلا ،ولكن من
من أجل إحالل سالم شامل ودائم .إن التنفيذ الكامل والشامل
نافل القول ،أنين كنت أُكتشف يف كل مرة .وما مل أكن
للقرار  )2000( 1325واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان توفر
أعلمه يف ذلك الوقت هو أن والديت كانت فقط تعلمين درسا
خارطة طريق شاملة ملنع نشوب نزاع مسلح ودمج املساواة بني
قيما ،وأنين سأستفيد من هذا الدرس يوميا يف عملي بصفيت
اجلنسني يف مجيع أعمال السلم واألمن.
إحدى املدافعات عن السالم واألمن :وأن هؤالء النساء الالئي
إن ما يُفتقر إليه بصورة رئيسية إمنا هو اإلرادة السياسية .يقدن األسر واملجتمعات يعلمن أوال وبشكل أفضل ما حيدث
وأحض جملس األمن على التصرف اآلن إلدانة مجيع أشكال فيها وكيفية معاجلته.
العنف ضد املدنيني من جانب مجيع أطراف الزناع ،وإزالة
إن منظميت ،منظمة صوت املرأة الليبية ،أطلقت مشروعها
احلواجز نصا وممارسة لتمكني املنظمات غري احلكومية من تقدمي
الوطين األول ،وهو ميثاق املرأة الليبية ،يف عام  .2011ويف
اخلدمات احليوية ،مبا يف ذلك املأوى؛ وزيادة الدعم واحلماية
خضم الزخم الثوري ،تكلمنا مع آالف النساء على الصعيد
املقدمني ملنظمات املرأة واملدافعني عن حقوق اإلنسان للمرأة؛
الوطين ،الالئي أعربن عن محاستهن للفرص املحتملة اليت كانت
وحث العراق والدول األعضاء األخرى على التنفيذ الكامل
تنتظرهن .وحىت يف ذلك الوقت ،اعترفن بوجود حتديات
خلطط عملها الوطنية ومتويلها فيما يتصل بالقرار 1325
وتكلمن عنها ،وعن مدى تزايد التحديات إذا مل يتم السعي
( )2000وذلك بالتشاور مع املجتمع املدين؛ وحماكمة املسؤولني
لتحقيق العدالة االنتقالية واملصاحلة من خالل اهلياكل الشرعية،
عن االنتهاكات اليت تبلغ درجة اإلبادة اجلماعية ،واجلرائم ضد
وعن اخلطر األمين املتزايد للحدود الصحراء املفتوحة ،وعن
اإلنسانية ،وجرائم احلرب ،مبا يف ذلك العنف اجلنسي والعنف
إقصائهن املتزايد عن الساحة السياسية .وحددن أولوياهتن
القائم على أساس نوع اجلنس .إننا نعمل على توثيق هذه
بوضوح وهدف :وهي إخراج األسلحة من بيوهتن وإعادة
االعتداءات ومرتكبيها ،وسوف نكون جاهزين لذلك اليوم.
أفراد أسرهن إىل العمل .وكما أثبت التاريخ منذ ذلك الوقت،
أحض جملس األمن واملجتمع الدويل بأسره على القيام فقد كانت كلماهتن أصدق تعبري عن آثار الزناعات اليت بقيت
بعمل بشأن التزاماته .وال ميكننا أن ننتظر  15سنة أخرى لكي بدون تسوية وانعدام األمن املتزايد.
يُنفذ برنامج املرأة والسالم واألمن.
إن النساء ال يكتفني بالكالم فيما يسعى الرجال للحصول
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر السيدة حممد على على السلطة واملمتلكات .فالنساء هن من بدأن إعادة مل
إحاطتها اإلعالمية.
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ونعلم مدى ما حيتاج إليه جدول أعمال “النساء والسالم
واألمن” من استمرار التزام األمم املتحدة .فتلك حقيقة
ال ميكن إنكارها .ومع ذلك ،فإن إحدى احلقائق اليت يقل
اإلقرار هبا هي أن األمم املتحدة والدول األعضاء فيها ال تليب
توقعات املجتمع العاملي ،وذلك بسبب أهنا تواصل جتاهل
األداة الوحيدة اليت مل يكن استخدامنا هلا أكثر إحلاحا مما هو
عليه اليوم  -أال وهي مشاركة النساء على مجيع املستويات.

مشل البلد .والنساء هن من أسسن بأعداد قياسية املنظمات
واملبادرات وكن يكافحن من خالل التعليم ووسائط اإلعالم
واإلصالح السياسي والتمكني االقتصادي من أجل بناء ليبيا
احلرة حقا .وخالل السنوات الثالث املاضية ،كانت النساء
أوائل من شعر بآثار القتال املستمر وأوائل من الحظن بوادر
التعصب املتزايد .والواقع أنه يف وقت مبكر منذ عام ،2012
حذرن من اخلطر املتزايد لقيادة السيارات مبفردهن ،وزيادة
الدعوات إىل الفصل بني اجلنسني يف املدارس ومدى استخدام
وعلى سبيل املثال ،كانت عملية السالم املستمرة يف
االستغالل الديين من جانب الزعماء الدينيني والسياسيني كولومبيا غنية بالدروس اليت يتعني أن نستفيد منها .فبعد أكثر
لتشجيع االستقطاب يف جمتمعهن.
من  60عاما من احلرب وعدد ال حيصى من عمليات السالم،
وعلى ذلك األساس أطلقت منظميت محلة النور ،اليت اليت كانت مجيعا شاملة ومجيعا فاشلة ،فتحت أبواب العملية
تقودها النساء وتقوم على أساس شراكتهن مع الرجال واجلهات السياسية مبساعدة وساطة األمم املتحدة والنرويج .وجاء كال
الدينية الفاعلة بغية بناء السالم واألمن يف ليبيا .وباالستعانة اجلانبني بأصوات الضحايا وجتارهبم إىل طاولة املفاوضات،
بأوجه قوة النساء يف شبكتنا الوطنية  -أفكارهن ،ومصداقيتهن وكانت نسبة  60يف املائة من الضحايا من النساء .وقد
يف املجتمعات املحلية ،والشبكات اليت ال نظري هلا ،ونفوذهن  -أضفني طابعا إنسانيا على احلرب حبشد جمتمعاهتن املحلية لدعم
متكننا من الوصول إىل املجتمعات املحلية ،والرجال والصبيان حمادثات السالم .وكنت أود لو كان معنا ممثل للمجتمع املدين
على وجه اخلصوص ،بأعداد مذهلة ،وضمهم كشركاء لنا يف من كولومبيا يف القاعة اليوم ليبني لنا ماهية املكاسب اليت
ميكن حتقيقها حينما تعمل معا األمم املتحدة والدول األعضاء
مواجهة رسائل خطاب التطرف ومنع أعمال العنف.
وبصفيت عضوا يف الفريق االستشاري الرفيع املستوى لضمان عمليات السالم الشاملة للجميع.
ومن جتربيت الذاتية يف ليبيا ،أعلم أن الشرط املوثوق
الوحيد للقبول يف حمادثات السالم كان محل البندقية .ولن
يؤدي عدم االلتزام العملي من جانب األمم املتحدة والدول
األعضاء فيها حنو النساء والسالم واألمن خارج هذه اجلدران
سوى إىل تأييد من يستبعدون النساء عن املفاوضات يف
وطنهن .وعلى األمم املتحدة منح األولوية إلدماج النساء هنا.

بشأن قرار جملس األمن  ،)2000(1325ميكنين أن أبلغ
املجلس بأن جتربتنا يف ليبيا ليست فريدة من نوعها .ففي بلدان
الزناع وبعد انتهاء الزناع يف مجيع أرجاء العامل ،ينظر إىل النساء
باعتبارهن أقل هتديدا من الناحية السياسية واالقتصادية ولذلك
السبب ،حيصلن على الثقة املجتمعية بدرجة أكرب مما حيصل
عليه أقراهنن الذكور .والواقع أن أمهية إدماج النساء تبدو
استراتيجية ساطعة الوضوح .وكما بينت احلوادث األخرية،
وقبل سنوات قليلة ،اجتمعت األطراف الدينية والسياسية
فإن املنظمات املتطرفة ال تقر بقوة النساء فحسب ،ولكنها الفاعلة مع أعضاء املجتمع الدويل يف ليبيا ملناقشة العدالة
بالغة الفعالية يف خماطبة النساء والعمل معهن لتحقيق املصلحة االنتقالية وزيادة حدة التوترات يف املدن والتوترات القبلية.
الذاتية هلذه املنظمات ولتعريض السالم واألمن العامليني للخطر .وفيما كانت هذه األطراف تشغل مقاعدها ،شكر أحد
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املمثلني الدوليني النظراء الليبيني على حضورهم .وإذ الحظ وأحد األمثلة هو مواجهة استراتيجية التطرف العنيف؛ فخطاب
العدد الضئيل للنساء ضمن احلاضرين ،تساءل “أين النساء؟” التطرف خطاب متشدد للغاية .ويتمثل هدف الناشطات يف
فتطلع نظريه اللييب حوله وأجاب ضاحكا“ :حسنا ،وأين جمال السالم يف منع التطرف الذي ميارس العنف.
نساؤكم؟”
ثانيا ،حنن حباجة عاجلة إىل آلية ملعاجلة حاالت األزمة.
إن إدماج النساء أمر بالغ األمهية لالستقرار العاملي ،ويلزم
أن يعكس عملهن على أرض الواقع التزاماتنا على الورق.
وأود أن أقدم ثالث توصيات على أساس األعمال الواسعة
اليت اضطلعت هبا شخصيا واضطلع هبا زمالئي يف املجتمع
املدين الذين يعملون بشأن قضايا النساء والسالم واألمن على
الصعيد العاملي.
أوال ،يكتسي منع نشوب الزناعات أمهية بالغة لضمان
السالم واألمن العامليني ،بدال من االكتفاء مبعاجلة الزناعات
الناشبة بشكل سليب واعتماد استراتيجيات إسعافيه ذات طابع
عسكري مفرط ،مما يشجع الزناعات املحلية بدال من نزع
فتيلها .وعلى األمم املتحدة والدول األعضاء وجملس األمن
بدال من ذلك معاجلة الدوافع األساسية للزناع .وينبغي تركيز
املوارد واخلربة والنفوذ على منع نشوب الزناعات وختفيف
آثارها .وذلك يعين التركيز على حتقيق العدالة ،ونزع السالح
العاملي ،والسياسات االقتصادية الفعالة ،واهلياكل السياسية
التمثيلية ،ووسائل اإلعالم اخلاضعة للمساءلة واحلريات
االجتماعية.

فحاالت الطوارئ ليست حمايدة جنسانيا .وأثبتت البحوث أن
هذه احلاالت تؤثر بصورة غري متناسبة على النساء والفتيات،
الالئي يعتدى عليهن يف أغلب األحيان ،ويستغلن وتساء
معاملتهن لتحقيق مكاسب شخصية واقتصادية .وتنتهك
حقوق النساء فيما جيربن على الزواج على يد اجلماعات
املسلحة وجيربن على تبديل ديانتهن ،وتستهدف الناشطات
يف جمال حقوق املرأة بارتكاب أعمال العنف بسبب نشاطهن
بالذات أو بسبب نشاط أفراد األسرة الذكور.

ومع أن هناك جهودا متزايدة تبذل لضمان زيادة فعالية
الربجمة اجلنسانية من جانب املنظمات والدول األعضاء على
السواء ،فإهنا جهود غري منسقة وال يتم إنفاذها وغري كافية.
واألمم املتحدة حباجة إىل إنشاء هيكل رمسي خاضع للمساءلة
لالستجابة األوىل يف إطار جملس األمن ،مثل فريق خرباء غري
رمسي يضمن زيادة التنسيق يف كامل النظام املتعدد األطراف
ويوفر املزيد من اإلنصاف للمدافعني عن احلقوق اإلنسانية
للنساء الذين يتعرضون للخطر يف امليدان.
وأخريا ،تقوم حاجة حمتملة لتخصيص املوارد الكافية
وزيادة االلتزامات املالية للنساء والسالم واألمن .وجيب أن
يقترن ذلك بإزالة احلواجز اهليكلية والسياسية والبريوقراطية
اليت تقيد إمكانية حصول الناشطني على األموال واملوارد
لالضطالع باألنشطة يف امليدان .ومن األمهية البالغة مبكان
ختصيص مسامهات حمددة للربنامج اليت تقودها النساء وتليب
االحتياجات املحددة للنساء يف بيئات الزناع وبعد انتهاء الزناع.

وتكتسي مشاركة النساء أمهية بالغة يف منع نشوب الزناع.
وتنخرط النساء بالفعل يف املمارسات غري الرمسية ملنع نشوب
الزناعات يف جمتمعاهتن املحلية .وينبغي اإلقرار بذلك وإضفاء
الطابع املؤسسي عليه يف نظم اإلنذار املبكر والربامج الرمسية .وال
ميكن أن يستمر اخنراط النساء يف كونه اخنراطا للمالءمة ،حينما
ال تدمج النساء إال لتنفيذ العمليات اليت قررهتا األمم املتحدة
والدول األعضاء يف غياب النساء .وجيب أن تشارك النساء
وال شك أن القرار  )2000( 1325كان نقطة حتول
من البداية ذاهتا على مستوى اختاذ القرار ووضع السياسات .للمجتمع العاملي وجدول أعمال النساء والسالم واألمن،
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إذ فتح األبواب وحول اخلطاب السياسي .إنين من اجليل
اجلديد للناشطات يف جمال السالم ،ومن بلد كان حتت حكم
الديكتاتورية قبل  15عاما .بيد أن جدول أعمال 1325
أثبت أنه هام يل وال شك سيكون كذلك للنساء واملجتمعات
يف البلدان األخرى يف السنوات املقبلة .ولكننا ال ميكن أن
ننسى أن القيادة الدؤوبة لنشطاء املجتمع املدين ،وهم قدامى
املحاربني يف الكفاح من أجل السالم ،هي اليت ضمنت اختاذ
ذلك القرار ذاته قبل  15عاما.
إننا ال نتراجع .فكل يوم ،نعرض حياتنا للخطر ونضطلع
بدورنا من أجل السالم .وحان الوقت لكي تضطلع األمم املتحدة
والدول األعضاء بدورها .ولن نتمكن من مواجهة التهديدات
املتزايدة النعدام األمن ،سواء كانت التطرف أو استغالل املوارد
أو اهلجرة اجلماعية أو االحترار العاملي أو أي سبب من األسباب
املتنوعة للزناعات ،إال عن طريق الشراكة مع منظمات النساء
واملجتمع املدين يف خطوط املواجهة .وآن األوان لتحويل دعمنا
إىل حيث يتسم بأكرب قدر من األمهية  -النساء.
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وإستونيا ،وإسرائيل ،وألبانيا ،وأملانيا ،واإلمارات العربية املتحدة،
وأندورا ،وأنغوال ،وأوروغواي ،وأوكرانيا ،وأيرلندا ،وأيسلندا،
وإيطاليا ،والربتغال ،وبلجيكا ،وبلغاريا ،وبنما ،والبوسنة
واهلرسك ،وبولندا ،وبريو ،وتايلند ،وتونس ،وجامايكا،
واجلزائر ،واجلمهورية التشيكية ،واجلمهورية الدومينيكية،
وجورجيا ،والدامنرك ،ورومانيا ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا،
والسنغال ،والسويد ،وسويسرا ،وسرياليون ،وشيلي ،وصربيا،
وغواتيماال ،وغينيا االستوائية ،وفرنسا ،وفنـزويال (مجهورية –
البوليفارية) ،وفنلندا ،وقربص ،وقطر ،وكازاخستان ،وكرواتيا،
وكندا ،وكوستاريكا ،والكونغو ،والتفيا ،ولبنان ،ولكسمربغ،
وليربيا ،وليتوانيا ،وليختنشتاين ،وماليزيا ،ومصر ،واملغرب،
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وموناكو،
وناميبيا ،والنرويج ،والنمسا ،ونيوزيلندا ،وهنغاريا ،وهولندا،
والواليات املتحدة األمريكية ،واليابان ،واليونان.
سأطرح مشروع القرار للتصويت عليه اآلن.

أُجري التصويت برفع األيدي.

وحينما يرى جملس األمن أنه من غري املتصور مواجهة
أية أزمة بدون معاجلة حقوق النساء ،وحينما حيظى مقدمو املؤيدون:
االحتاد الروسي ،األردن ،إسبانيا ،أنغوال ،تشاد ،شيلي،
املساعدات اإلنسانية بالتمويل الكامل خلدماهتم اجلنسانية،
الصني ،فرنسا ،مجهورية فزنويال البوليفارية ،ليتوانيا،
وحينما ترى النساء قائدات القواعد الشعبية أعماهلن ممولة متويال
ماليزيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
كامال ومدعومة سياسيا ،وحينما يكون من غري املتصور عقد
الشمالية ،نيجرييا ،نيوزيلندا ،والواليات املتحدة األمريكية
حمادثات السالم بدون املشاركة الكاملة للنساء ،يف ذلك الوقت
وحده ستتحقق اإلمكانية الكاملة للقرار .)2000( 1325
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :حصل مشروع القرار على

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر السيدة مرابط على  15صوتا مؤيدا .اعتمد مشروع القرار باإلمجاع بوصفه
القرار .)2015( 2242
إحاطتها اإلعالمية.
أفهم أن املجلس مستعد اآلن للشروع يف التصويت على
مشروع القرار املعروض عليه.

سأديل اآلن ببيان بصفيت رئيسا حلكومة إسبانيا.

يشكل عدم املساواة بني اجلنسني ،هتديدا للسلم واألمن
معروض على أعضاء املجلس الوثيقة  ،S/2015/774اليت الدوليني .وتلك هي إحدى أهم االستنتاجات اليت مت التوصل
تتضمن نص مشروع قرار مقدم من األردن ،وإسبانيا ،وأستراليا ،إليها يف إطار العمل بشأن قضة املرأة والسالم واألمن ،الذي
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أفضى إىل اعتماد القرار  .)2000( 1325وأود أن أضيف أن
حاالت عدم املساواة هي ظلم وغري أخالقية ومتثل عائقا أمام
تقدم البشرية .إن القرار  ،)2015( 2242الذي اعتمدناه
للتو ،هو مثرة للجهود اجلماعية اليت بذلتها الدول األعضاء يف
األمم املتحدة واملجتمع املدين .إننا بصدد إنشاء أساس متني
جمدد وطموح لألعوام الـ  15القادمة ،فيما يتعلق بربنامج املرأة
والسالم واألمن .وأود أن أسلط الضوء على التفاين واحلماس
الذي أبداه اجلميع يف هذا املسعى ،وأود أن أسلط الضوء على
القيادة اليت أبداها األمني العام ،وأعرب عن امتناين للمملكة
املتحدة ،القائمة على الصياغة اليت عملنا معها يف وئام تام.

إن لدى إسبانيا ماض جدير بالثناء يف هذا املجال ،يعكس
التزامنا الكامل بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل .فعلى املستوى
الوطين ،إعتمدنا خطة استراتيجية لتكافؤ الفرص واستراتيجية
وطنية للقضاء على العنف ضد املرأة .ولدينا خطة عمل وطنية
لتنفيذ القرار  ،)2000( 1325ونقوم بتعزيز التركيز اجلنساين
يف بعثات حفظ السالم .ويقوم التعاون اإلسباين أيضا على
مبادئ توجيهية حمددة إلقامة عالقة استراتيجية مع هيئة األمم
املتحدة للمرأة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان .ومع ذلك،
ال بد من جتديد وتعزيز جهودنا اجلماعية فيما يتعلق بربنامج
املرأة والسالم واألمن ،وحنن نلتزم بالقيام مبا يلي.

وأود أيضا أن أشكر املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،وممثلي املجتمع املدين على
إسهاماهتم خالل افتتاح هذه املناقشة .وقد شكلت شهاداهتم
مصدر إهلام لنا لعقد هذه اجللسة.

سنقوم بتحديث خطة عملنا الوطنية ،وسنعتمد تقارير
متابعة دورية ،ستقدم إىل برملاننا .وسنعمل على إنشاء مركز
تنسيق وطين ،ونقيم شبكة دولية ملراكز التنسيق .وسنقوم بإشراك
املجتمع املدين يف اختاذ إجراءاتنا ومتابعتها .وسنعزز التدريب
على املساواة بني اجلنسني ألفراد القوات املسلحة ،وقوات األمن
الوطين ،خاصة أولئك الذين يتم نشرهم يف البعثات الدولية.
وسنستمر يف تعزيز مشاركة املجندات يف عمليات حفظ
السالم ،وضمان وجود املرأة يف أفرقة الوساطة .كما سنستمر
يف التنفيذ الصارم لسياسة عدم التسامح مطلقا مع حوادث
العنف اجلنسي اليت يرتكبها أفراد البعثات املدنية والعسكرية
اإلسبانية يف اخلارج .وسزنيد أيضا من نسبة املساعدة اإلمنائية
الرمسية املخصصة للمرأة والسالم واألمن .وسوف نسهم يف
متويل وحدة القضايا اجلنسانية ضمن إدارة الشؤون السياسية
التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة يف عام  .2016وباإلضافة
إىل ذلك ،سنقدم خالل عام  ،2016مسامهة قدرها مليون
يورو يف األداة التحفيزية العاملية يف جمال املرأة والسالم واألمن
والعمل اإلنساين ،والصندوق املتعدد الشركاء التابع ملبادرة
األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الزناع.

وميكن أن يكون لتحقيق السالم ومكافحة اإلرهاب
وتطوير عمليات نزع السالح ،فرصة أكرب للنجاح ،يف حال
زادت مشاركة املرأة .إننا نسعى لتحقيق هدف مزدوج من
خالل القرار  .)2015( 2242أوال ،فنحن نسعى لتعزيز
محاية النساء والفتيات يف حاالت الزناع .جيب أال ندخر جهدا
يف مكافحة العنف اجلنسي ،الذي يستخدم كسالح للحرب
ولإلرهاب .يف كثري من األحيان ،أن تكون إمرأة يف الزناعات
أكثر خطورة من أن تكون جنديا .ثانيا ،إننا نسعى إىل حتقيق
زيادة كبرية يف الدور الذي تؤديه املرأة يف جماالت تتراوح بني
منع نشوب الزناعات وبناء السالم .لقد علمتنا التجربة أنه
من احليوي سد الفجوات بني ما يتم االتفاق عليه هنا ،وما
حيدث على أرض الواقع .إن مشاركة املرأة مهمة لبناء السالم
واحلفاظ عليه .وإسهامها مهم ملواجهة عبثية الزناعات .ويف
أماكن مثل كولومبيا والفلبني وأمريكا الوسطى وليربيا ونيجرييا
جيب علينا أن نرسي اليقني وأسباب األمل لتحل حمل
وأفغانستان وغريها ،متثل املرأة منوذجا للكرامة والشجاعة.
عدم اليقني وعدم االرتياح .إن تعزيز محاية النساء والفتيات يف
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حاالت الزناع ،وإعطاء دور أكرب للمرأة يف جمال منع نشوب األوسع نطاقا واملفاوضات وبناء الدولة .وسنقدم الدعم أيضا
الزناعات ،وتعزيز بناء السالم ،هي أمور ضرورية لبناء عامل على املستويات املحلية ،لبناء قدرة النساء على املشاركة بفعالية.
أكثر عدال وأكثر سالما ووحدة .والقرار )2015( 2242
ثانيا ،ستسهم اململكة املتحدة ،مبليون دوالر أمريكي يف
مبثابة دليل ويدعونا إىل العمل .إنين أدعو كل املجتمعني هنا التمويل املبدئي لألداة التحفيزية العاملية يف جمال املرأة والسالم
اليوم لنشمر عن سواعدنا ونعمل معا.
واألمن والعمل اإلنساين ،للمساعدة يف معاجلة العجز العاملي يف

أستأنف اآلن مهامي كرئيس للمجلس .أعطي الكلمة
اآلن ألعضاء جملس األمن.
البارونة فريما (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
أود أن أشكر األمني العام ،واملديرة التنفيذية هليئة األمم
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،واملتحدثني باسم
املجتمع املدين احلاضرين هنا اليوم على قيادهتم فيما يتعلق هبذا
الربنامج .إننا نرحب بالقرار  ،)2015( 2242الذي اعتمد
اليوم .إنه يوضح أن القيادة واملساءلة عن التنفيذ ،مطلوبتان
من قبل مجيع األطراف الفاعلة .ونكرر شكرنا لرئيس الوزراء
اإلسباين على عمله معنا على هذا القرار اهلام .كما أردد
بقوة دعوة اجلميع هنا للتعهد بالتزامات حقيقية وعملية من
أجل التنفيذ الكامل للقرار  .)2000( 1325تعتقد اململكة
املتحدة اعتقادا راسخا بأن الذكرى اخلامسة عشرة ،جيب أن
متثل بداية عهد جديد بشأن املرأة والسالم واألمن .دعونا نبدأ
هذا التغيري اليوم .لذلك ،سأعلن مثانية جماالت ستعمل اململكة
املتحدة يف إطارها.

التمويل الالزم لتنفيذ القرار .وسوف نقدم أيضا متويال إضافيا
يزيد حجمه عن  800 000دوالر أمريكي ،كل عام ملدة
عامني ،لدعم البحوث اجلديدة يف مركز املرأة والسالم واألمن يف
كلية لندن لعلوم االقتصاد ،ليتجاوز التمويل احلكومي اإلمجايل
الذي تقدمه اململكة املتحدة للمركز  3ماليني دوالر أمريكي.

ثالثًا ،سوف تكفل اململكة املتحدة أن كل العقائد
العسكرية ذات الصلة يف املستقبل ستراعي الفوارق بني
اجلنسني .وحبلول تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016ستحصل
مجيع قوات اململكة املتحدة املنتشرة يف بعثات يف اخلارج على
تدريب بشأن املرأة والسالم واألمن ومنع العنف اجلنسي.
وحنن بصدد استعراض التدريب اخلارجي الذي نقدمه من
خالل مراكزنا للتدريب على عمليات دعم السالم هبدف
تقدمي تدريب إضايف للبلدان املسامهة بقوات يف اخلارج بشأن
املرأة والسالم واألمن ومنع العنف اجلنسي .كما سيساعد
ذلك االستعراض على تطوير تدريب املدربني ،مما قد يسهم
يف زيادة نشر ذلك العمل .ونعمل على زيادة عدد مستشاري
أوال ،فيما يتعلق بترتيبات كل األنشطة املستقبلية اخلاصة الشؤون اجلنسانية داخل وزارة الدفاع وتعزيزهم.
رابعًا ،سيظل منع نشوب الزناع واإلنذار املبكر يف
ببناء السالم اليت ستستضيفها اململكة املتحدة ،سنحدد النساء
املشاركات يف الزناع ،ونسلط الضوء عليهن لضمان مساع صميم هذا الربنامج .وحبلول أيلول/سبتمرب  ،2016ستكفل
آرائهن .وسنعمل على تعزيز املشاركة الفعالة للمرأة يف هذه اململكة املتحدة مراعاة أدواتنا لإلنذار املبكر والتحليل والتقييم
املناقشات اخلاصة ببناء السالم ،من خالل الدعم السياسي املشتركني للزناع للبعد اجلنساين مراعاة كاملة .بعد ذلك،
و/أو املايل .وسنقدم الدعم أيضا ،مبا يف ذلك الضغط على وعلى مدى السنوات اخلمس القادمة ،ستمضي اململكة
أعلى املستويات ،لضمان مساع آراء النساء يف عمليات السالم املتحدة قدمًا يف مبادرة منع العنف اجلنسي يف حاالت الزناع.
وسوف نتصدى لإلفالت من العقاب عن جرائم العنف
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اجلنسي وضمان التنفيذ الواسع النطاق للربوتوكول الدويل ذلك البند من جدول األعمال ،وهلذا الغرض ،أدعو اآلخرين
املعين بتوثيق العنف اجلنسي يف حاالت الزناع والتحقيق فيه .يف هذه القاعة اليوم إىل أن ينضموا إلينا يف طموحنا وأن حيذو
خامسًا ،سوف نشجع على تقدمي املزيد من الدعم حذونا.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزيرة
للناجني ،مبا يف ذلك األطفال والرجال ،وسنعمل مع احلكومات
األخرى لتوفري استجابة متعددة األطراف تكون أكثر فعالية .شؤون األسرة والنهوض باملرأة يف أنغوال.
سادسًا ،ستدعم اململكة املتحدة خارطة الطريق للعمل
من أجل محاية النساء والفتيات يف حاالت الطوارئ واملساعدة
على تأمني نتائج إجيابية لصاحل النساء والفتيات يف القمة
اإلنسانية العاملية املزمع عقدها يف عام .2016

السيدة ديلغادو (أنغوال) (تكلمت بالربتغالية ،وقدم
الوفد النص اإلنكليزي) :يف البداية ،نود أن نشكر دولة السيد
ماريانو راخوي ،رئيس وزراء إسبانيا ،لترؤسه هذه املناقشة
املفتوحة ،مما يدلل على التزام الدول األعضاء يف جملس األمن
باالستعراض الرفيع املستوى لتنفيذ القرار .)2000( 1325
كما نشكر األمني العام لريادته بشأن املوضوع قيد النظر
وكذلك على إحاطته الوافية.

سابعًا ،ستواصل اململكة املتحدة تقدمي الدعم الفين وغري
ذلك من أشكال الدعم ملساعدة احلكومات األخرى على
تطوير تنفيذ خطط عملها اخلاصة املبنية على أساس القرار
ونرحب بالسيدة فومزيلي مالمبو  -نغوكا ،املديرة
 )2000( 1325وقياس أثرها .سنقدم املساعدة للعراق
التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،ونشكرها على التزامها
وأفغانستان يف تنفيذ خطط عملهما.
طويل األمد بالدفاع عن حقوق املرأة ومحايتها ،وعلى عرض
أخريًا ،ستضمن اململكة املتحدة أن يشمل عملنا يف
تقرير األمني العام لعام  )S/2015/716( 2015بشأن املرأة
اخلارج ملواجهة التطرف العنيف أنشطة أساسية تستهدف
والسالم واألمن .نرحب أيضًا بالسيدة يانار حممد ،رئيسة
النساء حتديدًا .ستكون املرأة يف صميم برجمة العمل يف اخلارج
منظمة حرية املرأة يف العراق؛ والسيدة جوليني لوسينغ،
من أجل التصدي للتطرف ،على الصعيدين الوطين واملحلي .مديرة صندوق النساء الكونغوليات ورئيسة املجلس التنفيذي
وحنن نؤيد بقوة التوصيات املقدمة لألمم املتحدة بشأن لتضامن املرأة من أجل السالم والتنمية؛ والسيدة آالء مرابط،
املرأة والسالم واألمن الواردة يف االستعراضات الرئيسية الثالثة ممثلة صوت املرأة الليبية .ونشكرهن على إسهاماهتن وتبادل
هلذا العام وسنعمل مع اآلخرين لضمان تنفيذها .وكما يتوجب خربات املجتمع املدين بشأن هذه املسألة.
علينا ،حنن الدول األعضاء ،الوفاء مبسؤولياتنا ،كذلك فإن
إن عام  2015يكتسي أمهية بالغة بالنسبة حلقوق املرأة
األدوار املناطة بإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون وجهود األمم املتحدة الرامية لتحقيق املساواة بني اجلنسني
السياسية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والعديد من كيانات وتعزيز اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وحنن ندرك مغزى
األمم املتحدة األخرى تعد أساسية أيضًا لتحقيق غاياتنا يف التواريخ املهمة يف هذا العام بالنسبة لألمم املتحدة وحتسني
املقر ويف امليدان.
وضع قضايا املساواة بني اجلنسني على جدول أعماهلا ،وهي
ختامًا ،تتعهد اململكة املتحدة بإطالع جملس األمن على حتديدًا الذكرى السنوية السبعني لتأسيس املنظمة؛ والذكرى
املستجدات فيما يتعلق بالتزاماتنا يف املناقشة السنوية بشأن السنوية اخلامسة عشرة لصدور القرار  )2000( 1325بشأن
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املرأة والسالم واألمن؛ والذكرى السنوية العشرين إلعالن كأداة ملشاركة األسرة يف عملية التنمية يف البالد ،وفقا لدستور
ومنهاج عمل بيجني؛ وإدراج املساواة بني اجلنسني يف خطة أنغوال .ومن خالل الشراكات مع منظمات املجتمع املدين،
التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة  .)1/70بذلت اجلهود من أجل تعزيز املشاركة االجتماعية للمرأة يف
نعرب عن قلقنا إزاء العدد املتزايد من الزناعات املسلحة احلياة السياسية واالقتصادية للبالد.
لقد أنشئت املنظمة غري احلكومية “جذور السالم” هبدف
وتنوع طبيعتها ،والتهديدات اجلديدة والناشئة اليت يتعرض
هلا السلم واألمن ،وتصاعد التطرف العنيف واإلرهاب ،مجع النساء من مجيع األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان
والزيادة املتسارعة للضحايا من املدنيني ،ويف مقدمتهم النساء للمشاركة يف اجلهود الرامية إىل توطيد السالم والدميقراطية.
واألطفال .وحسب التقرير األخري لألمني العام بشأن املرأة كما أن مجعية تدعى  Pro-Change Countryقد أنشئت لرفع
والسالم واألمن ،فإن عدد األشخاص الذين حيتاجون إىل مستوى الوعي بني الرجال بشأن ضرورة القضاء على مجيع
املساعدة اإلنسانية الدولية قد تضاعف ثالث مرات خالل أشكال العنف القائم على نوع اجلنس.
العقد األخري ،تضرر  50يف املائة منهم جراء الزناعات املسلحة.
وبفضل اخلربة املتراكمة لديها يف عمليات منع نشوب
وحنن ندرك أن الوقاية خري سبيل ملعاجلة حاالت الزناع
املحتملة .ونؤمن بأن املرأة تؤدي دورًا حموريًا يف منع نشوب
الزناعات ويف تسويتها ويف بناء السالم.

الزناعات وتسويتها ،تؤدي أنغوال دورًا يف احلفاظ على السالم
والدميقراطية يف أفريقيا ،وخاصة يف منطقة البحريات الكربى،
وكذلك يف تعزيز ثقافة السالم واحلوار واملصاحلة الوطنية.
وحققت البالد تقدمًا كبريًا يف وضع خطة عمل وطنية من
أجل تطبيق القرار  ،)2000( 1325يبدأ تنفيذها اعتبارًا من
عام  .2016وتتضمن تلك اخلطة سبعة أهداف استراتيجية،
إىل جانب أنشطة وأهداف ومؤشرات أداء حمددة ،إال وهي:

يف أنغوال ،كانت مشاركة املرأة يف جهود حتقيق السالم
عام ً
ال حامسًا .وجتلت جتربة ما بعد الزناع يف مشاركتها املباشرة
يف جهود بناء السالم ،وبينت أنه كان للمرأة دورها الفعال يف
تقدمي الدعم النفسي لضحايا الزناع املسلح كمستشار للسالم
واملصاحلة الوطنية والوفاق االجتماعي.

ثانيًا ،توفري التدريب وكفالة متكني مجيع النساء والفتيات
والفتيان ،إىل جانب أفراد اجليش والشرطة يف عمليات بناء
السالم ،سواء يف ما يتعلق باملساواة بني اجلنسني والعنف القائم
على نوع اجلنس ،فض ً
ال عن اجلوانب األخرى ذات الصلة من
القرارين  )2000( 1325و .)2008( 1820

وعلى مر السنني ،أثبت جملس األمن التزامه القيِّم بالنهوض
باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن من خالل اختاذ قرارات
عديدة ،مبا يف ذلك يف جمال الريادة يف منع نشوب الزناعات
وتسويتها وبناء السالم بعد الزناع .ومع ذلك ،ال تزال العراقيل
أوالً ،علينا بزيادة مشاركة املرأة وإدماج املساواة بني
والتحديات املاثلة حتول دون التنفيذ الكامل هلذه اخلطة حني
يتعلق األمر بتنفيذ الركائز األربع للقرار  ،)2000( 1325اجلنسني يف مجيع مراحل عمليات بناء السالم ،مبا يف ذلك على
مجيع مستويات صنع القرار.
وهي الوقاية واحلماية واملشاركة وبناء السالم والتعايف.

ثالثا ،ينبغي أن نعزز وحنمي احلقوق اإلنسانية للنساء
ويف هذا الصدد ،أنشأت احلكومة مراكز اإلرشاد للتوعية
باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية للمرأة والفتيات يف حاالت الزناع وما بعده ،وأن نعمل على متكينهن
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اقتصاديا واجتماعيا ،فضال عن مشاركتهن يف املجتمع املدين ،وعلى اقتطاع الوقت للتحدث إلينا اليوم .إن شجاعتهما يف
مع األخذ يف االعتبار بضرورة منع العنف والزناع اجلنسانيني زيادة متكني املرأة يف جمتمعاهتا تثري إعجابنا وتقديرنا .وينبغي
أن يلهمنا مجيعا وضوحهما يف وصف خيبة أمل الكثريين على
والقضاء عليهما إىل جانب زيادة متكني املرأة.
رابعا ،ينبغي أن نعمق ونوسع نطاق فهمنا ملوضوع املرأة مدى الـ  15عاما منذ اختاذ القرار .)2000( 1325
فقبل مخسة عشر عاما ،اختذ املجلس قرارا يسلّم بأن
والسالم واألمن ،مبا يف ذلك من خالل التدريب والتوعية
يف مجيع اإلدارات الوزارية وعلى صعيد املجتمع املدين وبني إشراك أصوات النساء يف صنع القرارات املتعلقة بالسالم
واألمن سيؤدي إىل نتائج أكثر مساواة ومرونة واستدامة.
صناع القرار السياسي.
خامسا ،ينبغي أن نشجع مشاركة املجتمع املدين يف تنفيذ وليست هذه نظرية ،بل حقيقة .وتقدم الدراسة العاملية اليت
طلبها األمني العام بشأن أثر القرار والتحديات اليت ما زلنا
القرار .)2000( 1325
نواجهها دليال دامغا على ذلك .وخلصت دراسة نوعية إىل أن
سادسا ،ينبغي أن نعزز التنمية االجتماعية واالقتصادية
عمليات السالم اليت تشارك فيها املرأة دلت على زيادة قدرها
للمجتمعات املحلية الريفية ،ونعمل على زيادة وعيها حبقوقها،
 20يف املائة يف احتمال التوصل إىل اتفاق دائم مدته عامان
عالوة على زيادة األمن الغذائي واإلسهام يف القضاء على الفقر.
على األقل .ولن يكون بوسعنا يف جملس األمن أن نعمل على
وأخريا ،ينبغي أن ندرج املنظور اجلنساين يف موازناتنا الوطنية
تعزيز السلم واألمن الدوليني حبق ما مل نبذل قصارى جهدنا
بغية الوفاء بااللتزامات املنشأة مبوجب القرار .)2000( 1325
لضمان إشراك املرأة ومتكينها يف عمليات السالم.
وأخريا ،حيدونا األمل يف أن يعيننا االستعراض الرفيع
وكما الحظ اآلخرون اليوم ،فقد شهدت السنوات الـ 15
املستوى على بلوغ عامل تستطيع فيه املرأة أن تؤدي الدور
املاضية إحراز بعض التقدم القابل للقياس .ويتضح ذلك يف التقدم
الذي تستحقه بفعالية وتتمتع فيه بكامل حقوقها .ونأمل
الذي أحرزته فرادى البلدان ،وال سيما يف جمال مشاركة املرأة.
أن تسهم اإلرادة السياسية القوية وااللتزام املطلوبني لبلوغ
وحني اعتمد القرار  )2000( 1325مل يكن بوسع املرأة يف
تلك األهداف إسهاما ملموسا يف توسيع نطاق دور املرأة
أفغانستان أن خترج من مزنهلا دون صحبة الرجل .واليوم ،هناك
ومشاركتها يف صون وبناء عامل أكثر عدال وسالما.
امرأتان أفغانيتان تتوليان منصب املحافظ ،وأربع نساء من أعضاء
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت احلكومة ،و  150امرأة يف السلك القضائي ،يف حني متثل املرأة
باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه بنسبة  28يف املائة يف الربملان .ويتضح التقدم املحرز أيضا يف زيادة
املناقشة وترؤسها اليوم .إن يف حضوركم دليال حقيقيا على مشاركة املرأة وزيادة االهتمام باملسائل اجلنسانية يف عمليات
قيادة إسبانيا ملسألة متكني املرأة .وأشكر األمني العام على السالم .ويف غضون الـ  15عاما ازدادت النسبة املئوية ملعاهدات
قيادته املستمرة يف هذا املجال .وأشكر أيضا السيدة فومزيلي السالم اليت تشري إىل املرأة مبا يقرب من الضعفني والنصف لتبلغ
مالمبو  -نغوكا على إحاطتها اإلعالمية وقيادهتا هليئة األمم  27يف املائة .وكما الحظ اآلخرون ،فقد أنشئت أثناء حمادثات
املتحدة للمرأة .وأعرب عن عميق احترامي وإعجايب إىل السالم اجلارية يف كولومبيا جلنة فرعية خمصصة لضمان األخذ
السيدة حممد والسيدة مرابط على العمل الرائع الذي تؤديانه يف االعتبار باملسائل اجلنسانية فضال عن االعتراف حبقوق املرأة.
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ويف مواجهة هذه التحديات املستمرة ،هناك جماالن
أود التشديد عليهما اليوم وينبغي أن يضطلع املجلس فيهما
بدور فعال على حنو خاص ،أوهلما حفظ السالم .وكما أبلغ
األمني العام ،فإن عدم كفاية عدد حفظة السالم من النساء
يتعارض مع املهام األساسية للبعثة كحماية املرأة ومشاركتها
يف املجتمعات املحلية .ولذلك السبب ،دعا الرئيس أوباما
أثناء مؤمتر قمة حفظ السالم املعقودة يف الشهر املاضي إىل
زيادة عدد القيادات النسائية يف األدوار اهلامة للبعثات .ولذلك
السبب فإننا سنستفيد مجيعا من الوفاء بالتعهدات اليت قدمتها
دول عديدة ،مبا يف ذلك رواندا واهلند ،باملسامهة باملزيد من
النساء يف صفوف القوات وأفراد الشرطة.

غري أن األرقام والقصص هذه تدل أيضا على بعد الشوط
الذي ينبغي أن نقطعه .فقد تضاعف عدد النساء من أعضاء
الربملان يف مجيع أحناء العامل تقريبا على مدى العقدين املاضيني،
غري أن النسبة احلالية لذلك التمثيل ما تزال  22.5يف املائة
فقط .وقد بلغت هذه النسبة يف بلدي رقما قياسيا هو جمرد
 19يف املائة .وحىت يف حالة مفاوضات السالم يف كولومبيا،
ما تزال املساواة بني اجلنسني بعيدة جدا ،يف حني أن زيادة
إشراك املرأة مل يتحقق إال نتيجة لنشاط التنظيم والضغط من
قبل القيادات النسائية .وتذكر السيدة ماري روبنسون ،الرئيسة
السابقة أليرلندا ،واملبعوثة اخلاصة احلالية لألمني العام املعنية
بتغري املناخ ،أن قائدة نسائية من قادة املجتمع املدين قد أخربهتا
ذات مرة قائلة“ :لقد رأيت أثناء عملية تقليدية للسالم رجاال
وباإلضافة إىل املزيد من النساء ذوات اخلوذ الزرق ،جيب
سيئني يصفحون عن رجال سيئني مثلهم يف الفنادق الفاخرة علينا اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة للقضاء على االستغالل
أمام الكامريات التلفزيونية” .ومل تعد مجيع جوانب هذه الصورة واالعتداء اجلنسيني من جانب حفظة السالم أنفسهم ،وهو أمر
تبدو حقيقية اليوم ،غري أهنا ما تزال مألوفة جدا إىل اآلن.
منتشر للغاية .وجيب على البلدان أن تعمل على حتسني تدريب
وعالوة على ذلك ،ما ال تزال املرأة عرضة للمضايقة حفظة السالم التابعني هلا هبدف منع االستغالل واالعتداء
واالعتداء والقتل ملجرد شجاعتها وإعالء صوهتا أو مشاركتها .اجلنسيني .وجيب عليها مساءلة أي جندي أو موظف تابع هلا
ويف العام املاضي قتلت سيدة مرموقة تدعى سلوى بوغيغيس مساءلة تامة عن ارتكابه هذه اجلرائم .وكما قال الرئيس أوباما
 وهي صديقة وزميلة للسيدة مرابط اليت استقالت من يف الشهر املاضي ،وعلى النحو الذي أوضحه األمني العام،عضوية الربملان يف ليبيا احتجاجا على ضعف إشراك املرأة  -يف فإنه جيب عدم التسامح مطلقا مع هؤالء .ومع ذلك ،كثريا
مزنهلا يف يوم التصويت .وباألمس ،قُتلت سيدة أفغانية تدعى ما يفلت اجلناة املسؤولون عن هذه اجلرائم من العقاب اليوم.
تورباكي أولفت ،وهي إحدى املدافعني عن حقوق اإلنسان
ثانيا ،جيب على املجلس أن يكفل املشاركة الكاملة
وموظفة يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ،للمرأة يف مكافحة خطر التطرف العنيف .وذلك أمر ضروري
أثناء ذهاهبا إىل العمل يف قندهار .ويف مجيع أرجاء العامل ،ليس ملجرد أن النساء والفتيات هن الضحايا يف كثري من
ما تزال العديد من النساء يتعرضن ملمارسات التحرش أو األحيان للجماعات مثل تنظيم بوكو حرام والدولة اإلسالمية
السجن من جانب حكوماهتن ال لشيء سوى التحدث باسم يف العراق والشام ،بل ألن هزمية تلك اجلماعات تقتضي القيادة
جمتمعاهتن املحلية ،مبن يف ذلك  18من  20امرأة مت تصنيفهن النسائية ومشاركتهن النشطة بوصفهن قائدات للمجتمعات
يف الشهر املاضي من قبل حكومة بلدهن مبناسبة الذكرى املحلية ،سواء كان ذلك يف املجالس القروية أو هنا يف جملس
السنوية العشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني.
األمن .وهذا ما سلّم به بعض الدبلوماسيني والقادة والدول.
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وقد عمل املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل سورية ،ستافان
دي ميستورا ،بصورة نشطة مع املجتمع املدين ومنظمات
حقوق املرأة أثناء مشاوراته ومفاوضاته .ويف أيار/مايو ،أقر
جملس الوزراء العراقي خطة لعمل الطوارئ أشارت إىل القرار
 )2000( 1325ودعت إىل اختاذ تدابري لتلبية احتياجات
النساء والفتيات يف حاالت الزناع ،فضال عن تيسري مشاركتهن
يف جهود إعادة التعمري بعد انتهاء الزناع.
وباإلضافة إىل كفالة مشاركة املجلس يف هذين املجالني
األساسيني ،هناك الكثري الذي نستطيع مجيعا عمله حنن
احلاضرين هنا .وجيب علينا أن ننظر إىل الداخل  -إىل واقعنا
املحلي  -يف مجيع األدوار اليت نضطلع هبا بوصفنا دوال أعضاء
يف األمم املتحدة وممثلني وطنيني وقادة أفرادا .وجيب علينا
 يف إطار أسرة األمم املتحدة  -أن نواصل إدماج أهدافالقرار  )2000( 1325عالوة على استمرار العمل عليها.
ويشمل ذلك دعم التزام األمني العام باإلعالء من شأن عمل
كبار املستشارين يف الشؤون اجلنسانية ،مبا يف ذلك زيادة عدد
النساء يف الوظائف العليا لألمم املتحدة .ويعين أيضا كفالة
حتمل مجيع وكاالت األمم املتحدة واهليئات العاملة يف السالم
ّ
واألمن والتنمية املسؤولية عن إشراك صوت املرأة يف عملها،
وينبغي أن يكون ذلك قابال للقياس.
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ويف إطار خطة العمل الوطنية هذه ،نقوم أيضًا مبساعدة
دول أخرى يف جهودها اليت تبذهلا ،ويسرين اليوم أن أعلن
التزامات جديدة يف هذا الصدد بقيمة إمجالية قدرها  31مليون
دوالر .وألسوق بعض األمثلة على ذلك هنا ،يشمل ذلك
أكثر من  40مليون دوالر من املبادرات الرامية إىل محاية
املرأة من العنف وتعزيز مشاركتها يف عمليات السالم وصنع
القرار ،فض ً
ال عن أكثر من  8ماليني دوالر لتنفيذ مبادرة
وزير خارجية الواليات املتحدة كريي للمساءلة يف مكافحة
اإلفالت من العقاب على العنف اجلنسي يف مجهورية أفريقيا
الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وليربيا .وخيصص مبلغ
مليون دوالر ملبادرة العدالة ومقرها يف مقاطعة كيفو اجلنوبية
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .ويسعى الربنامج إىل توعية
ختصهن وكيفية
 50 000من النساء حبقوق اإلنسان اليت ّ
استخدام اإلجراءات القضائية األساسية.

وأخريًا ،ينبغي لنا بوصفنا قادة أفرادًا أن ننظر حنو أنفسنا
لنرى ما ميكننا فعله يف مواقعنا .وبالنسبة للنساء ،ال يكفي
الدعم ملشاركة املرأة بصورة سلبية ،وخباصة من الرجال.
وسواء كان املرء يضغط على رأس ماله من أجل التقدم يف
حيث على مشاركة املرأة يف العمليات
خطة العمل الوطنية ،أو ّ
الداخلية لصنع القرار ،فيجب أن يكون كل دعمنا نشطًا
وبصفتنا ممثلني وطنيني ،فإنه جيب علينا مساءلة حكوماتنا وصرحيًا.
ويف األسبوع املاضي فقط ،منحت جائزة نوبل للسالم
نفسها .ويف الواليات املتحدة ،ما تزال احلكومة متضي قدما
يف خطة عملها الوطنية .ولنضرب مثاال واحدا على ذلك ،لقادة اللجنة الرباعية للحوار الوطين التونسي .وأحدهم امرأة:
فقد اختذت وزارة الدفاع خطوات هامة يف هذا الصدد ،مبا يف وداد بومشاوي .وهي ليست سياسية أو ناشطة على مدى
ذلك عرب إدراج األهداف املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف احلياة؛ إهنا سيدة أعمال ورئيسة االحتاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية .إن مسامهاهتا املقدمة وإجنازات
سياسات استراتيجيتها وختطيطها.
يف وزارة اخلارجية 35 ،يف املائة من رؤساء البعثات هم اللجنة الرباعية تذكري جاء يف الوقت املناسب بأنه حىت يف
اآلن من النساء  -وهذا حتسن عن مستوى الـ  10يف املائة قبل خضم األزمات الوطنية ما زال هناك ما يدعو لألمل ،وذلك يف
ّ
املقام األول عندما تكون املرأة قادرة على االنضمام إىل الرجال
 20سنة ،ولكنه ال يزال دون النصف.
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عربت عن ذلك يف األسبوع املاضي:
على طاولة احلوار .وكما ْ
“لقد فعلنا ذلك معًا” .وأود فقط أن أضيف على ذلك:
“سنفعل ذلك معًا ،وإال فإننا لن نفعل ذلك على اإلطالق”.
السيدة ماريا (شيلي) (تكلمت باإلسبانية) :نشكر
إسبانيا على عقد هذه املناقشة اهلامة .كما نشكر األمني العام
على إحاطته اإلعالمية والشهادة اليت أدىل هبا كل من مقدمي
اإلحاطات .إن املرأة والسالم واألمن من أولويات السياسة
اخلارجية املتعددة األطراف لشيلي .واتضح ذلك خالل فترة
عضويتنا بوصفنا عضوًا غري دائم يف جملس األمن ويف جمموعة
أصدقاء القرار  .)2000( 1325ويف تلك املحافل ،جددنا
التزامنا بتنفيذ هذا القرار وتعزيزه.
ونرحب باختاذ القرار  )2015( 2242صباح هذا
اليوم يف سياق االستعراض الرفيع املستوى لعام  2015للقرار
 )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن الدوليني.
وعلى وجه اخلصوص ،نؤكد العمل الذي يقوم به أعضاء
املجتمع املدين على مدى السنوات الـ  15املاضية ،وإنشاء
آليات املتابعة لتحسني وتوسيع نطاق تنفيذ اخلطة بشأن املرأة
والسالم واألمن على امتداد منظومة األمم املتحدة.
وكانت شيلي أول بلد يف أمريكا الالتينية تضع خطة
عمل يف عام  2009بشأن سالمة املرأة ومحايتها يف الزناعات
املسلحة .وجتدد التأكيد على هذا االلتزام يف خطة العمل
الوطنية الثانية اليت أعلنتها رئيسة اجلمهورية ميشيل باتشيليت يف
اليوم الدويل للمرأة يف  8آذار/مارس .وحتدد هذه اخلطة أربعة
جماالت وأهدافًا نود أن نشاطركم إياها كنوع من املمارسة
اجليدة :الوقاية ،واملشاركة ،واحلماية ،واإلغاثة واإلنعاش .وقد
مسينا مؤسسات مسؤولة عن التنفيذ
أدرجنا مؤشرات كمية و ّ
من أجل تعزيز الشفافية واملساءلة.
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والعنف يف حاالت ما بعد الزناع هلما عواقب معينة .وهلذا
السبب نعمل من منظور عاملي ومن خالل التعاون اإلقليمي
لتوسيع نطاق تنفيذ القرار  )2000( 1325من خالل تصميم
برامج التدريب وبناء القدرات للنهوض بنساء أمريكا الالتينية
يف هذا الصدد.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،شاركت شيلي يف حلقة عمل
بشأن اجلنسانية واألمن نُ ّظمت يف أسونسيون من قبل وزيري
اخلارجية والدفاع يف باراغواي .كما استضفنا أيضًا حلقة العمل
التدريبية اإلقليمية بشأن اجلنسانية واألمن وتنفيذ القرار 1325
( ،)2000تبادل فيها املشاركون جتارب بلداهنم فيما يتعلق
بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وسياسات املساواة بني اجلنسني.
ويف آب/أغسطس ،ألقت الرئيسة ميشيل باتشيليت البيان
اخلتامي يف حلقة العمل التدريبية اإلقليمية بشأن اجلنسانية
واألمن وتنفيذ القرار  )2000( 1325اليت نظمت من أجل
البلدان األعضاء يف منظومة التكامل بني دول أمريكا الوسطى
يف السلفادور .وحتت رعاية احتاد أمم أمريكا اجلنوبية ،كنا
الراعي حللقة دراسية عن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف
مؤسسات التدريب العسكري والدفاع وحلقة عمل بشأن
اعتماد املفاهيم اجلنسانية يف جملس الدفاع ألمريكا اجلنوبية.
ويف نيويورك يف نيسان/أبريل املاضي ،شاركت شيلي
مع هولندا يف حلقة عمل دولية بشأن التكامل وتنفيذ القرارين
 )2000( 1325و  )2008( 1820يف عمليات القطاعات
األمنية ،اليت نظمتها الشبكة العاملية للنساء العامالت يف جمال
بناء السالم وهي منظمة غري حكومية .وقدمت حلقة العمل
توصيات بوصفها مسامهة يف دراسة عاملية بشأن تنفيذ القرار
 ،)2000( 1325بعنوان “منع نشوب الزناعات وحتويل
العدالة وضمان السالم” واليت ستصدر رمسيًا غدًا.

نسقت هذا العام وزارة الدفاع
ونعتقد اعتقادًا راسخًا بأن حتسني وضع املرأة مسؤولية
وعلى الصعيد الوطينّ ،
مجاعية يف منطقتنا .وندرك أن زيادة حدة الزناعات املسلحة الوطين يف شيلي خمتلف األنشطة للقوات الشيلية املنتشرة يف بعثة
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األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت .وقد ُد ّربت يف جمال
القضايا اجلنسانية ،ونطاق القرار  ،)2000( 1325وحقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،واملسؤولية عن الوقاية
واحلماية من العنف اجلنساين واالعتداء اجلنسي يف عمليات
حفظ السالم ،والعنف اجلنسي والوقاية من األمراض املنقولة
باالتصال اجلنسي .وباإلضافة إىل ذلك ،ستُطلق األكادميية
الوطنية للدراسات السياسية واالستراتيجية يف شيلي برنامج
دراسات أكادميية مشتركًا مع كلية الدفاع يف األمريكيتني
اليت ستعمم مراعاة املنظور اجلنساين يف األنشطة األكادميية ويف
النشر والبحوث اليت جتريها املؤسستان.
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اإلصالح من أجل إعادة بناء السالم واألمن يف حاالت الزناع
وما بعده .إن شيلي ملتزمة بتعزيز السياسات املؤسسية لوزارة
الدفاع الوطين لشيلي من خالل تعميم املنظور اجلنساين يف
مجيع التدريبات السابقة لالنتشار يف عمليات حفظ السالم
اليت تشارك فيها شيلي.

وسنرصد املساءلة فيما يتعلق بالعنف اجلنساين بني
املوظفني العاملني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف
غضون سنتني ،وسنعني مستشارين للشؤون اجلنسانية ومركز
اتصال وطين لتنفيذ القرار  )2000( 1325يف الوزارات
واإلدارات ذات الصلة يف غضون سنة واحدة ،وكذلك لتلقي
واليوم ،متثّل خطة املرأة والسالم واألمن جهدًا كبريًا املعلومات وإرساهلا إىل البعثات .وسوف ننشئ أيضًا مرصدًا،
لتعزيز التنمية الشاملة للجميع باعتبارها استراتيجية كلّية ملنع يتألف من ممثليني عن املجتمع املدين ،لإلبالغ عن التقدم
نشوب الزناعات وحلّها وصون السالم وتوطيده يف العامل .املحرز يف تنفيذ القرار  )2000( 1325يف بلدنا.
ويتمثل اهلدف يف إحراز تقدم حاسم يف تنفيذ روح ذلك القرار
إن تنفيذ القرار  )2000( 1325ال يزال إحدى
ومضمونه ،الذي ّ
يضم مؤشرات االمتثال وآليات توسيع نطاق مسؤولياتنا الوطنية واجلماعية ،ألن من الواضح بشكل متزايد
العمل ونشر مضمونه .غري أنه ال يكفي التقيد مببادئ القرار أنه لن يكون هناك سالم وأمن ميكن حتقيقهما من دون مشاركة
وزيادة العنصر النسائي يف ّ
القوة العسكرية واملوظفني املدنيني فاعلة للمرأة يف العمليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
املنتشرين يف عمليات حفظ السالم اليت تتعاون بلداننا فيها .والثقافية اليت تشمل مجيع جمتمعاتنا.

جيب علينا أن نكون قادرين على ترمجة تلك املبادئ إىل
سياسات عامة شاملة للجميع تكفل للمرأة املمارسة الكاملة
حلقوقها يف مجيع جماالت املسعى اإلنساين .إذ كيف ميكننا
يف هناية املطاف التشجيع على زيادة مشاركة املرأة يف صنع
القرار يف العمل املتعلّق بالسالم واألمن إذا كانت يف بلداننا
ونعرب عن تقديرنا لألمني العام على التزامه الثابت
تكاد ال حتظى بتمثيل يف قاعات السلطة ،وال تشارك على قدم
بقضية املرأة ،وللمديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة على
املساواة يف سوق العمل ،وكان العنف ضدها ال يزال ميثل
العرض القوي الذي قدمته ،وللسيدة لوسانج ،والسيدة مرابط،
مشكلة اجتماعية خطرية؟
والسيدة حممد لشجاعتهن وشهاداهتن اليت حتز يف النفس .
ويعترف القرار  )2000( 1325مبشاركة املرأة ويشجعها
ترحب نيجرييا بفرصة التفكري يف التقدم الواسع النطاق
يف هيئات صنع القرار لتسوية الزناع اليت تدعو إىل تغيري ثقايف
املحرز يف تنفيذ جدول األعمال املتعلق باملرأة والسالم واألمن
عميق يعترف باملرأة بوصفها من أشخاص القانون وعناصر

السيدة أوغوو (نيجرييا) (تكلمت باإلنكليزية) :ترحب
نيجرييا بكم ،سيدي الرئيس ،يف جملس األمن وتشكر الوفد
اإلسباين على تنظيم هذه املناقشة اهلامة .وننوه حبضور الوزراء
املشاركني ونرحب هبم يف جملس األمن.
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السالم .ووفقا لبيانات األمم املتحدة ،فإن  29يف املائة من
املدنيني الدوليني البالغ عددهم  6 800العاملني يف البعثات
السياسية اخلاصة وبعثات حفظ السالم من النساء .وهو أمر
هام للغاية .بل واألكثر أمهية هو أن املرأة تقود مخس عمليات
سالم بصفتها ممثلة خاصة لألمني العام.

بعد مرور  15عاما على اختاذ القرار التارخيي .)2000( 1325
وميكن أن تساعد االستعراضات الدورية من هذا النوع يف حتفيز
العمل وحشد املوارد ملعاجلة التحديات والثغرات القائمة يف
النهوض بدور املرأة يف سياق اهليكل العاملي للسالم واألمن.
ونرحب أيضا بالتطورات اإلجيابية اليت حتققت على املستويني
االستراتيجي والتنفيذي يف مجيع ركائز املنع ،واملشاركة،
وباإلضافة إىل ذلك ،مت نشر ثالث وحدات شرطة مكونة
واحلماية ،واإلغاثة ،والتعايف لدى تنفيذ جدول األعمال املتعلق بأكملها من اإلناث يف ثالث بعثات لألمم املتحدة حول العامل.
باملرأة والسالم واألمن.
ووفقا ملا ذكرته إدارة عمليات حفظ السالم ،فإن مشاركة
وعلى الرغم مما حتقق من إجنازات هامة ،ال تزال مثة ثغرات املرأة يف حفظ السالم تضفي مزيدا من الشعور باألمن لدى
وحتديات كبرية تشمل القيادة واملشاركة السياسية للمرأة يف النساء واألطفال ،وحتسن سبل الوصول إىل النساء املحليات،
اختاذ القرارات ،وإشراك املرأة يف جهود السالم الرامية إىل منع وجتعل حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة أقرب إىل املرأة.
نشوب الزناعات وتسويتها ،وعدم كفاية املوارد واألموال ،وقلة وبالنظر إىل التحديات املذهلة اليت تواجهها املرأة يف حاالت
البيانات املصنفة ،وتفاقم التشريد القسري الناتج عن استمرار ما بعد الزناع ،فإن هذه االعتبارات تكتسي أمهية بالغة .ونثين
الزناعات املسلحة ،واستمرار املستويات غري املسبوقة من العنف على إدارة عمليات حفظ السالم على األمهية اليت أولتها حلالة
واالعتداء اجلنسيني .ويكتسي التصدي لتلك التحديات أمهية املرأة يف سياق عمليات حفظ السالم.
بالغة بالنسبة للتقدم املحرز يف اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
وتعد هيئة األمم املتحدة للمرأة واملمثلة اخلاصة لألمني
واألمن ،ويتطلب وجود هنج قائم على تعدد أصحاب املصلحة العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع من األطراف
يشمل اجلهات الفاعلة على املستوى العاملي واإلقليمي ودون الفاعلة اهلامة األخرى يف منظومة األمم املتحدة .ونغتنم هذه
اإلقليمي والوطين .كما أن املجتمعات املحلية واملجتمع املدين الفرصة لنشيد إشادة خاصة باملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة
واألفراد لديهم دور حموري يتعني عليهم القيام به.
للمرأة ،السيدة مالمبو  -نغوكا ،واملمثلة اخلاصة لألمني العام
وعلى الصعيد العاملي ،فإن جملس األمن قد وفر القيادة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع ،السيدة زينب حواء
الالزمة إلعطاء دفعة جلدول األعمال املتعلق باملرأة والسالم بانغورا ،على قيادتيهما الذكية وجهودمها اليت مل تعرف الكلل
واألمن .وبدءا من القرار  ،)2000( 1325الذي أرسى الرامية إىل النهوض باملرأة والسالم واألمن.
األساس لقرارات املجلس الالحقة اليت استخدمت هذا األساس
وعلى الصعيد اإلقليمي يف أفريقيا ،فإن االحتاد األفريقي
لوضع جدول األعمال املتعلق باملرأة والسالم واألمن ،احتل أداة ومنرب وجيهني للنهوض جبدول األعمال املتعلق باملرأة
جملس األمن موقع الصدارة يف ذلك النهج املتطور.
والسالم واألمن .ففي كانون الثاين/يناير  ،2014وقعت
كما اضطلعت إدارة عمليات حفظ السالم بدور بناء مفوضية االحتاد األفريقي على إطار التعاون بشأن منع العنف
يف النهوض جبدول األعمال املتعلق باملرأة والسالم واألمن اجلنسي املتصل بالزناعات يف أفريقيا والتصدي له ،مع مكتب
من خالل تشجيع زيادة مشاركة املرأة يف عمليات حفظ املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت
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الزناع .وينصب أساس تركيزه على منع العنف اجلنسي يف
حاالت الزناع وحاالت ما بعد انتهاء الزناع ومواجهته.
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املتعلق مبنع نشوب الزناعات وإدارهتا وحلها وحفظ السالم
واألمن ،والربوتوكول التكميلي املتعلق بالدميقراطية واحلكم
الرشيد .وقد عملت هذه اآلليات مبثابة األساس الذي يستند
إليه إطار عمل اجلماعة املعين مبنع نشوب الزناعات .ويهدف
عنصر املرأة والسالم واألمن من هذا اإلطار إىل تعزيز دور
املرأة ومشاركتها وتأثريها يف مجيع مراحل إدارة الزناع ،مبا
يف ذلك األحكام اإلنسانية ،مع تعزيز خمتلف اآلليات الوطنية
واإلقليمية حلمايتها وتشجيعها.

ويكمل هذا االتفاق اجلهود اجلارية اليت يبذهلا جملس
السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي ،الذي يعمل على
وضع مدونة لقواعد السلوك وسياسة لعدم التسامح مطلقا
حتدد بوضوح موقف االحتاد األفريقي القوي املناهض للعنف
واالستغالل اجلنسيني من جانب قوات االحتاد األفريقي.
ويعزز االتفاق التعاون وااللتزام املشترك بني االحتاد األفريقي
واألمم املتحدة ملكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز املساءلة،
وعلى الصعيد الوطين ،أطلقت نيجرييا/يف آب/أغسطس
وتنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب ،وتعزيز حتسني التنسيق
 ،2013خطة عمل وطنية من أجل التنفيذ الكامل لألحكام
والقيادة وامللكية الوطنيتني لزمام األمور ،وتيسري تقدمي
ذات الصلة من القرار  .)2000(1325وجتسد اخلطة التزام
اخلدمات املتعددة القطاعات ،والتخفيف من الصدمة ووصمة
احلكومة االحتادية بضمان أمن النساء والفتيات أثناء الزناع
العار اليت يعاين منها الضحايا.
املسلح وتعزيز مشاركتهن النشطة واملباشرة يف منع نشوب
وبالنسبة خلطة االحتاد األفريقي لعام  ،2063اليت الزناعات وبناء السالم .كما أننا ملتزمون بأحكام القرار
اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات األفريقية يف أديس أبابا  )2008( 1820املعنية بإهناء أعمال العنف اجلنسي ضد املرأة
يف كانون الثاين/يناير ،فتهدف إىل بناء قارة تنعم باملزيد من يف حاالت الزناع.
الرخاء والسالم .وتركز اخلطة بشكل خاص على مشاركة
وبالتنسيق مع جرياننا تشاد والكامريون والنيجر وبنن،
النساء والشباب يف تنمية القارة.
فإننا نتعاون يف إطار فرقة عمل متعددة اجلنسيات ملكافحة
وعلى الصعيد دون اإلقليمي يف غرب أفريقيا ،كانت مترد مجاعة بوكو حرام ،اليت تستهدف النساء والفتيات .وحنن
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا حمركا رئيسيا جلدول مصممون حبزم على هزم اإلرهابيني .ونظرا للطابع عرب الوطين
األعمال املتعلق باملرأة والسالم واألمن .ويف أيلول/سبتمرب لإلرهاب ،فإننا نغتنم هذه الفرصة لدعوة مجيع الشعوب والدول
 ،2010قامت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  -احلسنة النية إىل جتديد تعهدها بدعم الكفاح ضد هذا اخلطر.
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  -بوضع خطة
وننوه بإسهامات منظمات املجتمع املدين بوصفها
ّ
عمل متكاملة على املستوى دون اإلقليمي من أجل تنفيذ القرار
شركاء يف بناء السالم ،ومنع وقوع الزناعات ،وإدارهتا،
 .)2000( 1325حيث تشدد خطة العمل على أمهية الدور
وحلها .وسوف تواصل احلكومة النيجريية إشراكها يف العمل
الذي تضطلع به املرأة يف منع نشوب الزناعات وتسويتها ،وجهود
كأصحاب مصلحة رئيسيني وشركاء يف اخلطة املتعلقة باملرأة
الوساطة وبناء السالم ،وبناء املجتمعات بعد انتهاء الزناعات.
والسالم واألمن.
وقد وضعت اجلماعة آليات قوية للغاية فيما يتعلق بدور
وتظل نيجرييا ملتزمة التزاما كامال وراسخا بتعزيز
املرأة يف منع نشوب الزناعات وإدارهتا ،مثل الربوتوكول
حقوق النساء والفتيات ومحايتها يف حاالت الزناع وما بعد
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الزناع .وسوف نعمل بال كلل لتوطيد مشاركة املرأة يف
مبادرات السالم واألمن .وحنن عازمون على تعزيز مبادئ
القرار  )2000( 1325وتنفيذها ،والتصدي يف هذا السياق
للعوامل اليت تؤثر سلبا على حياة النساء والفتيات.
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اليت بذهلا األعضاء على نطاق واسع ،وهيئات األمم املتحدة،
واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وأحرز إجنازات رئيسية
تعزيزا لدور أكرب للمرأة يف حتقيق السالم واألمن .ومن ناحية
أخرى ،ال تزال احلالة األمنية الدولية الراهنة معقدة وخطرية.
فالزناعات اإلقليمية تقع هنا وهناك .واملرأة كثريا ما تتحمل
العبء األكرب من تفشي اإلرهاب والتطرف العنيف .وما زال
أمام املجتمع الدويل طريق طويل يف جمال محاية حقوق املرأة
يف حاالت الزناع .ويف هذا الصدد ،أود أن أؤكد على النقاط
التالية.

السيد ليو جياي (الصني) (تكلم بالصينية) :يرحب الوفد
الصيين مببادرة إسبانيا إىل عقد هذه املناقشة املفتوحة .ونرحب
برئيس الوزراء راهوي براي وترؤسه اجللسة املنعقدة يف هذا
اليوم .وأود أن أشكر األمني العام بان كي  -مون على إحاطته
االعالمية ،واملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،السيدة
أوال ،حنن حباجة إىل مضاعفة اجلهود بغية إجياد حلول
مالمبو  -نغوكا ،على إحاطتها االعالمية كذلك .واستمعت
الصني أيضا باهتمام إىل اإلحاطات االعالمية اليت قدمتها سياسية للمسائل الساخنة ،وهتيئة بيئة دولية مواتية لتنمية املرأة.
وينبغي للمجتمع الدويل أن يقف حبزم خلف قيم السالم،
ممثالت املجتمع املدين.
تتزامن هذه السنة مع الذكرى السنوية العشرين لعقد والتنمية ،والتعاون الذي يفضي إىل فوز اجلميع؛ واملضي
املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ،وأيضا مع الذكرى السنوية قدما على حنو نشط بالعملية السياسية للبلدان ذات الصلة
اخلامسة عشرة الختاذ جملس األمن للقرار  .)2000( 1325املتضررة من الزناعات ،هبدف تعزيز املصاحلة الوطنية وحل
اخلالفات عن طريق احلوار واملشاورات؛ وتوفري احلماية األمنية
يف  27أيلول/سبتمرب ،اشتركت الصني والواليات
واملساعدة اإلنسانية للنساء املتضررات من الزناع .ويف الوقت
املتحدة معا يف رعاية مؤمتر قمة عاملي حول املرأة :اجتماع
نفسه ،جيب اختاذ تدابري فعالة لكفالة أن تتمتع املرأة باحلقوق
قادة العامل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وقد
الكاملة من أجل املشاركة يف كل مرحلة من مراحل عمليات
حضر االجتماع رئيس الصني ،شي جنغ بنغ ،وممثلون عن أمثر
السالم ،واالستماع إىل صوهتا ومطالبها.
من  140بلدا ،مبن فيهم ما يزيد على  80من رؤساء الدول
ثانيا ،حنن حباجة إىل معاجلة األعراض واألسباب اجلذرية
واحلكومات .وكان مؤمتر القمة هذا األول من نوعه ،إذ مت
العهد فيه بالتزامات على مستوى قيادة الدول تتعلق باملرأة .معا ،بغية تعزيز التقدم على حنو متزامن ملختلف املسائل يف
فهو معلم آخر يف مسرية القضية العاملية للمرأة يف أعقاب مؤمتر البلدان املنكوبة بالزناعات ،مبا يف ذلك مسائل املرأة والتنمية
بيجني ،وله أمهية رائدة .والتزم زعماء البلدان مبواصلة تنفيذ االقتصادية واالجتماعية .وينبغي للمجتمع الدويل أن يساعد
نتائج مؤمتر بيجني .وهذا أمر له أمهية كبرية وبعيدة األثر يف البلدان املتضررة من الزناعات على االضطالع بنشاط يف
ينصب التركيز يف
جمال تطوير قضية املرأة على الصعيد العاملي .والقرار  2242إعادة اإلعمار بعد انتهاء الزناع ،وينبغي أن
ّ
( )2015الذي اختذ للتو ،نوه أيضا مبؤمتر القمة العاملي للمرأة .البلدان املتضررة على بناء القدرات وحتقيق التنمية االجتماعية
ّ
واالقتصادية من أجل إزالة األسباب اجلذرية للزناع ،وكفالة
ولقد أحرز املجتمع الدويل خالل السنوات األخرية
حصول النساء والسكان ككل على حصة عادلة من مكاسب
تقدما يف تنفيذ القرار  )2000( 1325بالترافق مع اجلهود
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التنمية .وينبغي للمجتمع الدويل أن يوفر املساعدة اإلمنائية
والدعم التقين للبلدان النامية يف جهودها الرامية إىل حتقيق
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،وينبغي إيالء االهتمام لتوجيه
املنظمات النسائية واملجتمع املدين حنو القيام بدور إجيايب وبنّاء.
ثالثا ،ينبغي بذل اجلهود لتحقيق ثقافة اجتماعية متجانسة
تشمل اجلميع .وينبغي للبلدان اخلارجة من الزناعات ،إذ تبذل
جهودها يف جمال إعادة اإلعمار ،تعزيز سيادة القانون والقضاء
على التمييز والتحيز وأعمال العنف ضد املرأة؛ والعمل بنشاط
على تعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وإزالة الشوائب من عقول
الناس يف سبيل حتقيق السالم والتنمية للمرأة؛ وتيسري التنمية
االجتماعية املتجانسة يف البلدان اخلارجة من الزناع ،لكي
يصبح املجتمع أكثر ديناميكية ومشوال للجميع .

13/10/2015

من خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام  .2015ثانيا ،كالتزام
باملشروع ،وخالل السنوات اخلمس املقبلة ،ستتخذ الصني
سلسلة من اإلجراءات ملساعدة البلدان النامية على التصدي
للتحديات اليت تواجهها النساء والفتيات يف جمايل الصحة
والتعليم ،وستعزز تدريب النساء املحليات .وسوف تضع
باالشتراك مع األمم املتحدة ،ويف إطار الصندوق ذي الصلة،
مشروعا لدعم بناء القدرات لدى النساء يف البلدان النامية.

إن تلك االلتزامات جتسد متاما تصميم الصني الثابت
وإجراءاهتا امللموسة من أجل تعزيز املسرية السليمة للقضية
العاملية للمرأة .وسوف تن ّفذ الصني تنفيذا كامال االلتزامات
اجلديدة اليت أعلنها الرئيس شي جينبينغ يف اجتماع القادة
العاملي املعين باملرأة ،وهي مستعدة للعمل مع مجيع األطراف
رابعا ،ينبغي متكني اآلليات القائمة التابعة لألمم املتحدة يف مواصلة جهودنا احلثيثة لتعزيز تنفيذ أهداف املرأة والسالم
متكينا كامال يف عملها ،حبيث يتسىن لكل منها أن تؤدي واألمن ،والدفع باجتاه زيادة تطوير القضية العاملية للمرأة.
السيد تشريكن (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
دورها ،وحتقق التآزر .وينبغي ملجلس األمن أن يضطلع متاما
بدوره الرئيسي يف احلفاظ على السالم واألمن ،مع التركيز امسحوا يل أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل إسبانيا على تنظيم هذه
على معاجلة مسألة املرأة والسالم واألمن بالشكل الصحيح .املناقشة املفتوحة .وحنن ممتنون لألمني العام ،واملديرة التنفيذية
وينبغي له أن يعزز التنسيق مع اجلمعية العامة ،واملجلس هليئة األمم املتحدة للمرأة ،ومجيع املتكلمني اآلخرين على
االقتصادي واالجتماعي ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،بني مسامهاهتم اجلوهرية يف املناقشة اليت جتري اليوم.
أمور أخرى ،وفقا ملسؤوليات كل منها .ويف ما يتعلق مبعاجلة
يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية اخلامسة عشرة
مسائل املرأة والسالم واألمن ،ينبغي لوكاالت األمم املتحدة للقرار  ،)2000( 1325الذي أدرج موضوع املرأة والسالم
أن تفسح املجال كامال أمام اآلليات القائمة ،وتستفيد من واألمن يف جدول أعمال املجلس.
إمكاناهتا لتحسني فعاليتها .وينبغي هلا أن تكون حذرة جتاه
ومت التأكيد مرة أخرى يف اآلونة األخرية على أمهية تنفيذ
إعداد آليات جديدة.
القرار والتزام الدول بتحقيق أهدافه يف اجتماع قادة العامل
ويف اجتماع قادة العامل املعين باملرأة الذي انعقد يف الشهر بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،الذي نظمته مؤخرا
املاضي ،أعلن الرئيس شي جينبينغ التزامات جديدة دعما للقضية يف مقر األمم املتحدة مجهورية الصني الشعبية وهيئة األمم
العاملية للمرأة .أوال ،يف ما يتعلق بالتمويل ،سوف تتربع الصني املتحدة للمرأة .وهننئ املنظمني على جناح عقد االجتماع الذي
مببلغ  10ماليني دوالر هليئة األمم املتحدة للمرأة ،بغية دعم أكد من جديد أمهية إعالن ومنهاج عمل بيجني الذي يظل
تنفيذ إعالن وبرنامج عمل بيجني ،فضال عن اهلدف ذي الصلة
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من املبادئ التوجيهية األساسية يف سياق توسيع نطاق حقوق
النساء والفرص املتاحة هلن على مدى العشرين عاما املاضية.
يف إطار إعالن ومنهاج عمل بيجني ،أكدت الدول جمددا
عزمها على اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق السالم من أجل
تعزيز النهوض باملرأة ،وأقرت بالدور الرائد الذي اضطلعت به
املرأة يف تعزيز السالم.
لقد صوتنا مؤيدين للقرار  ،)2015( 2242الذي أعدته
إسبانيا واململكة املتحدة ،ويهدف إىل تقييم  15عاما من تنفيذ
القرار  )2000( 1325ووضع املبادئ التوجيهية الرئيسية
لتبذل الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة ككل املزيد
من اجلهود يف املهمة اهلامة املتمثلة يف كفالة مشاركة املرأة يف
منع نشوب الزناعات وتسويتها .ونظرا لألمهية اخلاصة اليت
يكتسيها القرار وطابعه الشامل الذي يشمل خمتلف جماالت
أنشطة األمم املتحدة واملجتمع الدويل ككل ،ما من شك يف
أن إعداد هذه الوثيقة كان أمرا بالغ الصعوبة ومهمة طموحة.
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األخرى اجلارية حاليا يف جملس األمن بشأن املسائل املتعلقة
بعمليات حفظ السالم وبناء السالم .وال نتفق مع الرأي القائل
بأن هناك حاجة إىل إنشاء فريق خرباء غري رمسي معين باملسائل
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .ونعتقد أن إنشاء هيئات جديدة
ال يكفل فعالية أعمال املجلس .ونرى عموما أنه هنج مريب
يهدف إىل إنشاء هيئات فرعية كثرية تغطي خمتلف البنود
املدرجة يف جدول األعمال .كما أنه من غري املناسب إحالة
هذه املسألة إىل هيكل داخل جملس األمن ،نظرًا لطابعه غري
الرمسي.
ونظرا لزيادة عدد الزناعات املسلحة ،نعتقد أنه من األمهية
مبكان ملجلس األمن التركيز حتديدا على املسائل املتعلقة بصون
السلم واألمن الدوليني .ونعتقد أيضا أنه ينبغي النظر يف
انتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة
بالنساء ،يف اهليئات الدولية املتخصصة.
وبالرغم من أوجه القصور املذكورة آنفا ،حيدونا األمل
يف أن يسهم اختاذ القرار  )2015( 2242يف التنفيذ الفعال
للمهام املتعددة األوجه اليت تواجه املجتمع الدويل يف إطار
برنامج املرأة والسالم واألمن .ونظرا ألمهية وجدوى هذه
املسألة ،رأينا أنه من الضروري التصويت تأييدا ملشروع القرار.

ومن املؤسف أنه كان للتأخر يف إصدار االستعراض
العاملي لتنفيذ القرار  )2000( 1325وعدم توفر الوقت
لدراسة مجيع جوانب التوصيات املقدمة والنظر فيها بعناية أثر
على املفاوضات بشأن مشروع القرار .وعليه نعتقد أنه ،يف
عدد من احلاالت ،كان من املستحيل التوصل إىل صيغة جمربة
يشري تقرير األمني العام الذي حيدد نتائج االستعراض
وخمتربة تتوافق متاما مع خمتلف واليات وصالحيات خمتلف
العاملي لتنفيذ القرار  )2000( 1325بوضوح إىل أنه خالل
الكيانات ،مبا يف ذلك تلك التابعة ملجلس األمن املشاركة يف
السنوات اخلمس عشرة املاضية أحرز تقدم يف تعزيز مشاركة
أنشطة مكافحة اإلرهاب.
املرأة يف منع نشوب الزناعات املسلحة وتسويتها ويف إعادة
وكان موقفنا ،خالل املفاوضات ،هو أنه من األمهية مبكان اإلعمار يف مرحلة ما بعد انتهاء الزناع .ونود أن نشكر مجيع
جتنب أي اختالالت واحلفاظ على التقسيم القائم للعمل ،ألن الذين شاركوا يف إعداد هذه الوثائق كل على حدة.
عمل ما هو خالف ذلك ميكن أن يؤثر تأثريا سلبيا على عمل
وجند أنه من املشجع أن املرأة كانت يف عام  2014جزءا
مجيع تلك اهليئات.
من كل جهود الوساطة اليت بذلتها األمم املتحدة وكذلك
وال نعتقد أن ،يف إطار مناقشة القرار الذي اختذ اليوم ،أغلبية يف الوفود الوطنية ،يف تسع عمليات من عمليات السالم
هناك ما يربر احلكم مسبقا على نتائج عمليات االستعراض الـ  12اليت تشارك فيها األمم املتحدة .وازداد إىل حد كبري
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عدد اتفاقات السالم اليت تتضمن أحكاما خاصة تتعلق باملرأة .اليت ال تزال يف براثن الزناع املسلح أو يف مرحلة إعادة اإلعمار
كما زاد عدد النساء يف الربملانات واحلكومات يف البلدان بعد انتهاء الزناع .وكما أشار األمني العام ،فإن وضع خطط
اخلارجة من الزناع املسلح ،وجيب مواصلة العمل يف هذا من هذا القبيل ليس غاية يف حد ذاته؛ لكن النتائج هي ما يهم.
املجال.
فاالحتاد الروسي ،على سبيل املثال ،ليس لديه خطة من
ويف هذا السياق ،نؤيد عددا من االستنتاجات اليت خلص
إليها األمني العام ،على سبيل املثال ،ال تزال مشاركة النساء يف
حل الزناعات وعمليات إعادة اإلعمار يف مرحلة ما بعد الزناع
غري كافية بالرغم من وجود إطار معياري رمسي .ونوافق على
أن هناك حاجة إىل منع نشوب الزناعات يف مرحلة مبكرة.
ويف الوقت نفسه ،نعتقد أن منع نشوب الزناعات جيب أن
يستند إىل القانون الدويل ،مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة.

هذا القبيل .غري أننا هيأنا كافة الظروف الضرورية لتحقيق
إمكانات املرأة على حنو كامل .ومكن هذا من اجتذاب احلياة
السياسية للكثري من النساء الناهبات واملؤهالت تأهيال عاليا.
كما أن النساء الروسيات مشاركات نشطات يف املجالني
االجتماعي والسياسي .فعلى سبيل املثال ،يشكلن أكثر من
 70يف املائة من املوظفني املدنيني .وتشغل املرأة حاليا مناصب
رئيس جملس االحتاد ونائب رئيس جملس الدوما ونائب رئيس
الوزراء يف حكومة االحتاد الروسي ووزير الصحة ،ويعملن
أيضا مسؤوالت رفيعات املستوى يف اهليئات التنفيذية املحلية
يف عدد من املناطق.

اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان وجلنة وضع املرأة اليت
لكل منها والية خاصة هبا .ال ميكن أن حيل النظر يف املسائل
املتصلة مبوضوع املرأة والسالم واألمن حمل املجموعة الواسعة
النطاق من االلتزامات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة اليت تعهدت هبا كل دولة.

واليوم تواجه املرأة هتديدات جديدة ومتزايدة اخلطورة.
ففي املناطق اليت يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام أو جبهة النصرة أو بوكو حرام وغريها من املنظمات
اإلرهابية ،أصبحت النساء بشكل متزايد ضحايا للعنف املوجه
ضدهن والزواج باإلكراه واالسترقاق اجلنسي واالجتار بالبشر.
ويستخدم العنف ضد املرأة كوسيلة لتخويف السكان املحليني
وعرقلة الروابط االجتماعية القائمة.

وتعد توصية االستعراض العاملي باتباع هنج تغلب عليه
الصبغة املحلية إزاء مسألة املرأة والسالم واألمن مفيدة للغاية.
إذ يأخذ هذا بعني االعتبار السمات املحددة لكل نزاع على
وتشارك املرأة بفعالية يف أعمال املجتمع املدين يف روسيا.
حدة .وحنن نتفق على أن النهج النمطية والنهج الواحدة
املناسبة للجميع على أساس ما يسمى بأفضل املمارسات اليت وحىت اآلن ،ثلث مجيع املنظمات اليت ال هتدف إىل الربح،
ولدينا عشرات اآلالف منها ،هي منظمات نسائية ،اليت تقوم
ميكن تطبيقها على مجيع البلدان واحلاالت غري فعالة.
وما زلنا ندعو جملس األمن ،لدى النظر يف مسألة املرأة بالكثري من األعمال االجتماعية واخلريية الرامية إىل دعم النساء
والسالم واألمن ،إىل العمل على أساس التقسيم القائم للعمل واألطفال واألسر؛ منع العنف العائلي واالجتار بالبشر والعنف
داخل منظومة األمم املتحدة ،دون تكرار لدور هيئات مثل اجلنسي؛ واألنشطة األخرى اهلامة للمجتمع املحلي.

وال يزال موقفنا يتمثل يف أن خطط العمل الوطنية بشأن
تنفيذ القرار  )2000( 1325ال ميكن استخدامها كأداة
وما من شك يف أنه جيب على املجتمع الدويل وضع حد
لتقييم السياسات الوطنية الرامية إىل تعزيز وضع املرأة .ينبغي
وضع هذه اخلطط على أساس طوعي من جانب تلك الدول هلذه احلالة املروعة .جيب أن تظل مكافحة اإلرهاب وتنسيق
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املتعلقة باملرأة والسالم واألمن  -انطالقة جديدة حنو املزيد
من املساواة .ويف هذا الصدد ،أرحب باختاذ القرار 2242
( )2015باإلمجاع ،الذي سيتيح لنا متهيد السبيل لتنشيط
اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف السنوات املقبلة .وأو ّد
أن أؤكد على جانبَني إلعادة اإلطالق تلك.

اجلهود املبذولة يف هذا املجال من األولويات يف أعمال جملس
األمن والوكاالت املتخصصة األخرى التابعة ملنظومة األمم
املتحدة .وينبغي النظر يف املسائل الشاملة لعدة قطاعات ،مبا
يف ذلك املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة على أساس
الواليات املناسبة ،حىت ال نقوض فعالية عمل تلك اهليئات
بل نعززها .وال ميكننا حتقيق النتائج املرجوة إال من خالل
أوالً ،إنه تنشيط سياسي بأفضل ما تنطوي عليه هذه
أن اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
اجلهود املشتركة والتنسيق املالئم جلهود مجيع اجلهات صاحبة الكلمة من معىن .واحلقيقة هي َّ
املصلحة ،ويف املقام األول مجيع الدول األعضاء ،على أساس واألمن خطة سياسية ،وينبغي للدول واألمم املتحدة معاملتها
االمتثال الدقيق للقانون الدويل.
على هذا النحو .فعلى الدول مسؤولية ضمان تنشيط مشاركة
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود يف البداية املرأة يف العلمليات السياسية ومفاوضات السالم وحل
أن أشكر األمني العام ورئيس وزراء إسبانيا ،السيد ماريانو الزناعات وآليات منع نشوهبا .وعلى الدول مسؤولية إشراك
راخوي بري ،على جهودمها الرائعة لتعزيز جدول أعمال املنظمات النسائية يف مناقشات السياسة العامة ،ليس لسماع
املرأة والسالم واألمن ملجلس األمن .لقد أتاحت لنا جهودمها أصواهتا فحسب ،بل لتمكينها من اإلسهام يف القرارات فوق
االحتفال اليوم بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة للقرار  1325كل شيء .ومن مسؤولية الدول أيضًا تعيني املزيد من النساء
( ،)2000الذي هو يف صميم العديد من القرارات األخرى يف املناصب العليا ،مبا يشمل ما يتعلق مبنع نشوب الزناعات
وتتحمل األمم املتحدة أيضًا هذه املسؤولية السياسية.
وحلِّها.
اليت اختذها جملس األمن وأيضا يف قلب أولويات فرنسا.
َّ
وأود أن أنوه أيضًا بالعمل املتميز للمديرة التنفيذية هليئة وتعيني املزيد من النساء يف مناصب املبعوث اخلاص أو اخلبري
ِّ
ِّ
اخلاصني لألمني العام
األمم املتحدة للمرأة ،السيدة فومزيل مالمبو  -نغوكا ،اليت الرفيع املستوى ،إىل جانب املمثلني
ِّ
تقوم بدور تنسيقي أساسي متاما يف تعزيز هذه اخلطة واملساواة خطوة يف االجتاه الصحيح .وهذه القرارت املتعلقة بالسياسة
العامة جيب مضاعفتها .فاملسألة ليست مسألة رموز ،بل مسألة
بني اجلنسني يف إطار األمم املتحدة.
قيمة مضافة يف غاية األمهية للمنظمة.
أخريًا ،أود أن أشكر السيدة لوسانج والسيدة حممد
إن استعراض اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ميثِّل
َّ
والسيدة مرابط على شهاداهتن املؤثرة والتزامهن الثابت بإعالء
صوت النساء الكونغوليات والعراقيات والليبيات ومنحهن إطارًا تنفيذيًا جديدًا أيضًا .وصون السالم وتوطيده يقتضيان
موقعًا وفرصة يف جمتمعات كل منهن .إن التزامهن مصدر بشكل خاص مشاركة املزيد من النساء ،ليس يف عمليات
ّ
ّ
السالم فحسب ،بل خبصوص مجيع املسائل املتعلقة حبفظ
إعجاب وإهلام لنا مجيعًا.
السالم وبناء السالم أيضاُ .وينبغي مراعاة هذه املسائل عند
إن هذه اجللسة الرفيعة املستوى بشأن مسألة املرأة والسالم
َّ
التخطيط للعمليات وإنشاء والياهتا يف مجيع مراحل األزمة :يف
واألمن ال تقتصر على إحياء الذكرى السنوية الختاذ القرار
مراحلها املبكرة ،وذلك ملنع املخاطر؛ ويف أثناءها حلماية املرأة
 )2000( 1325قبل  15عامًا ،وال هي جمرد استعراض
من العنف؛ ويف أعقاهبا ،ملساعدة الضحايا يف إعادة البناء.
املحرز منذ عام  .2000إهنا متثِّل انطالقة جديدة للخطة
للتقدم َ
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والتعاون اجليد بني إداريت عمليات حفظ السالم والدعم
امليداين وهيئة األمم املتحدة للمرأة أمر ال غىن عنه حتقيقا لتلك
الغاية .وإنين أحيِّي جهود هاتني اإلدارتني يف أخذ حالة املرأة
يف عمليات حفظ السالم يف االعتبار بشكل أفضل.
وإنين أؤكد على مسؤولية الدول األعضاء واألمم املتحدة
عن التنفيذ يف املسائل ذات الصلة باملرأة والسالم واألمن.
وأود أن أختتم مالحظايت ب ِذ ْكر إجراءات فرنسا يف هذا
الصدد .فمنذ عام  ،2010اعتمدت احلكومة الفرنسية خطتَي
عمل وطنيتني لتنفيذ اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
وخطتا العمل الوطنيتان هاتان ختضعان للتقيي ٍم من قبل اللجنة
االستشارية الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان والربملان .وحتقيقا
خصصت فرنسا عدة ماليني يورو لدعم حنو
لتلك الغايةَّ ،
 50مشروعًا مكرسًا لتعزيز قدرات املرأة يف البلدان اليت
متر حباالت نزاع ،مثل مايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية
وللنساء السوريات اليت يعيشن الجئات يف املخيمات يف
البلدان املجاورة ،وذلك بدع ٍم من هيئة األمم املتحدة للمرأة
وعدة منظمات غري حكومية.
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باملرأة والسالم واألمن يف واليات عمليات حفظ السالم،
كما هي احلال يف بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة األمم املتحدة املتكاملة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل وبعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا
الوسطى .ويف االحتاد األورويب ،نواصل دعم إشراك املرأة يف
السياسة األوروبية املشتركة لألمن والدفاع ،ودعم محايتها يف
حاالت الزناع ويف مرحلة ما بعد انتهاء األزمات.

فإن فرنسا  -اليت تُسهِم يف
َّأما على املستوى التنفيذيَّ ،
ست عمليات حلفظ السالم من خالل نشر أكثر من  900من
ِّ
العسكريني وأفراد الشرطة  -ملتزمة بأقصى درجات اليقظة
واحلزم لضمان االلتزام باألحكام اليت أرستها األمم املتحدة
يف مكافحة االعتداء اجلنسي واحترام حقوق اإلنسان .وجتنيد
أفرادنا وتدريبهم ونشرهم يف العمليات سيتواصل وفقًا لعملية
االدعاءات
وطنية تضمن االمتثال لتلك األحكام .وخبصوص ِّ
فإن قادتنا السياسيني
عن حاالت اعتداء جنسي مؤخرًاَّ ،
ملتزمون التزامًا عميقًا بفرض أقسى اجلزاءات ،إضافة إىل اختاذ
لقد طلبتم ،سيدي ،أن يكون هذا االستعراض رفيع إجراءات قضائية عندما يوجد ما يثبت تلك احلاالت.
ُ
أخريًا ،على املستوى املايل ،يسرين أن أعلن أن فرنسا
املستوى مبثابة فرصة للدول لكي تعلن التزامات حمددة .وأود
ستُسهِم مببلغ  50 000يورو لصندوق األمم املتحدة
أن أتشارك معكم ثالثة أمثلة على التزامات فرنسا.
على املستوى السياسي ،فرنسا ملتزمة بتدعيم تعبئتها االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف
لتعزيز اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وطنيًا ودوليًا ضد املرأة .وآخر قرار من القرارات اليت تتخذها اجلمعية
وإقليميا .فعلى املستوى الوطين ،سزنيد تسليط الضوء على العامة كل سنتني بشأن مكافحة العنف ضد املرأة (القرار
خطة عملنا .وتلتزم فرنسا ،اليت يشكل النساء أكثر من  20يف  ،)147/69والذي تقوده فرنسا وهولندا منذ عام ،2006
املائة من سفرائها ،بتحقيق هدف زيادة نسبة النساء املعينات يف يدعو الدول إىل املسامهة يف الصندوق .ونأمل أن حتذو دول
َّ
مناصب دبلوماسية رفيعة إىل  40يف املائة حبلول عام  .2018أخرى حذونا .وهذه املسامهة تُك ِمل الدعم املايل البالغ حنو
 100 000يورو ،والذي ستقدمه فرنسا هليئة األمم املتحدة
وهذه العملية جارية على قدم وساق.
للمرأة لتعزيز إمكانية احتكام النساء إىل القضاء.
وعلى املستوى الدويل ،سنواصل جهودنا يف جملس األمن
لضمان التعبري بصورة جيدة عن أحكام القرارات املتعلقة
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إن هذه اجللسة الرفيعة املستوى ال متثل هناية اإلصالح  -ضمان املجتمع الدويل للمساواة بني اجلنسني اليت جعلها
َّ
الطموح لقضايا املرأة والسالم واألمن ،بل بدايته .وفرنسا هدفا له ،يف أي وقت قريب.
عازمة على دعم هذا اإلصالح من أجل املزيد من املساواة،
ويف ضوء ذلك التحدي ،قرر مؤمتر القمة الذي عقدته
بغية السماح حبدوث تغيري يف فهم ومعاجلة املسائل املتعلقة اجلمعية العامة يف إطار دورهتا السبعني ،العتماد أهداف التنمية
باملرأة يف األمم املتحدة .وكما قال الشاعر الفرنسي لوي املستدامة ،جعل املساواة بني اجلنسني ركيزة أساسية خلريطة
أراغون ذات مرة“ ،املرأة هي مستقبل الرجل” .إن املرأة هي الطريق اجلديدة للتنمية على مجيع املستويات.
مستقبل السالم أيضًا.
ال يزال يتعني فعل الكثري يف ذلك الصدد ،ابتداء باألمم
السيد شريف (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :أشكر إسبانيا املتحدة ذاهتا اليت ينبغي أن تكون قدوة مبواصلة تعزيز توظيف
على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة الرفيعة املستوى الستعراض وتعيني نساء على كفاءة لشغل خمتلف املناصب الرفيعة يف
تنفيذ القرار  )2000( 1325وتقييم نتائجه امللموسة .وأشكر املنظمة .أما جملس األمن ،من جانبه ،فينبغي له يف سياق عمله أن
أيضًا األمني العام بان كي  -مون على بيانه ،فض ً
ال عن السيدة يتمسك متسكا كامال بااللتزام الذي تعهد به يف القرار 2122
فومزيل مالمبو  -نغوكا ،املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة ( )2013بشأن التنفيذ املوحد للقرار  )2000( 1325وذلك
للمرأة ،وناشطات املجتمع املدين ،السيدة جوليني لوسانج بتفعيل استراتيجية ملتابعة عمله يف ذلك الصدد.
والسيدة ينار حممد والسيدة آالء مرابط ،على إحاطاهتن
عالوة على ذلك ،نود أن نشدد على أمهية التعاون الوثيق
اإلعالمية وشهاداهتن.
بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف حتقيق أهداف قرارات
َّ
إن وفد بلدي يؤيد البيان الذي ستُلقيه السيدة بينِتا ديوب ،جملس األمن املتعلقة بالنساء والفتيات .ويف ذلك الصدد ،أود
املبعوثة اخلاصة لالحتاد األفريقي املعنية باملرأة والسالم واألمن .أن أرحب باعتماد االحتاد األفريقي ،يف عام  ،2014لربناجمه
لقد اختذ جملس األمن القرار  )2000( 1325قبل  15املتعلق باملرأة والسالم واألمن والذي مثَّل خطوة هامة يف تعزيز
معززة حلماية اجلهود لزيادة الوعي وحتسني قدرات الدول األعضاء فيما
عامًا ،وأعقبته قرارات أخرى تدعو إىل جهود َّ
املرأة وتعزيز مشاركتها املتساوية يف عمليات املصاحلة وإعادة يتعلق بالقرار .)2000( 1325
البناء .ودراسة األمني العام العاملية بشأن هذه املسألة وآخر
ويف مواجهة التحديات اجلديدة املرتبطة بالعنف اجلنسي
تقرير له يف هذا الصدد (ِّ )S/2015/716
جيسدان التقدم الكبري والعنف القائم على أساس نوع اجلنس الذي تُشكله جمموعات
ُ
الذي أحرِز على مستويات خمتلفة يف تنفيذ القرار  1325مسلحة ،من قبيل بوكو حرام وداعش ،ترتكب أعمال خطف
(.)2000
واجتار بالنساء والفتيات ومتارس البغاء القسري ،يتعني على
لكنهما يف الوقت نفسه يُربزان وجود بعض الثغرات املجتمع الدويل برمته وفرادى الدول حشد جهودها أيضا لشن
واإلخفاقات اخلطرية .فإشراك املرأة يف منع نشوب الزناع معركة تتناسب مع حجم املخاطر القائمة.
وإدارته وتعيني النساء يف مناصب رفيعة املستوى على الص ُعد
وبينما نقر متاما بالتقدم الذي أُحرز خالل السنوات الـ
الوطنية واإلقليمية والدولية يبقيان غري كافيني .ويف ظل هذه  15املاضية ،نالحظ أنه عندما يتعلق األمر جبهود الدولة ال جند
الظروف ،سيكون من الصعب جدًا  -بل من املستحيل تقريبًا
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إال حنو  50بلدا وضعت خطط عمل ،تعرقل تنفيذها بشدة الدويل للمرأة ،جيري التركيز على متكني املرأة .وحتقيقا لتلك
احلاجة إىل التمويل .ويف العديد من البلدان النامية ،مبا يف ذلك الغاية ،وطيلة السنوات األربع املاضية مت تفعيل سياسة خاصة
تشاد ،فإن استمرار اجلوانب الثقافية السلبية والتفسريات املضللة لتوفري االئتمان البالغ الصغر النساء.
للمبادئ الدينية ال تزال متثل عقبات حقيقية أمام الطريق املفضي
يف اخلتام ،أكرر التزام تشاد بتنفيذ القرار )2000( 1325
إىل تنفيذ االلتزامات املقطوعة يف القرار  .)2000( 1325والقرارات الالحقة بشأن املسألة متاشيا مع قوانيننا الوطنية اليت
ويُمكن التغلب على تلك العقبات بل وينبغي ذلك من خالل تويل االهتمام الالزم للتوصيات اليت وردت يف الدراسة العاملية
املشاركة القوية للمجتمعات املحلية والقادة التقليديني ورجال بشأن تنفيذ ذلك القرار ،كما ورد يف تقرير الفريق الرفيع
الدين حيث جيري جتاهل دورهم الرئيسي لصاحل مؤسسات املستوى املعين بعمليات السالم وفريق اخلرباء االستشاري
الدولة واملنظمات غري احلكومية يف البحث عن حلول مالئمة .املعين باستعراض هيكل بناء السالم يف األمم املتحدة.
وجتدر مالحظة أن التصورات السائدة لدى املجتمعات املحلية
السيدة ياكوبونه (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
قد تطورت أيضا وأنه من املحتمل متاما إحداث تغيري حقيقي
أن أبدأ كلميت باإلعراب عن تقديرنا للرئاسة اإلسبانية على
باستخدام هذه املؤسسات اليت تعترب نفسها الوصية على التقاليد.
الدعوة إىل عقد هذه املناقشة املفتوحة .ونشيد بتفاين األمني
إن دمج املرأة ومشاركتها يف كل جوانب عملية اختاذ القرار
العام من أجل تعزيز قضية املرأة .وأشكر السيدة فومزيلي
العام واخلاص سيُ ِّ
مكن من استئصال القواعد االجتماعية السلبية
مالمبو  -نغوكا وأعضاء فريقها على عملهم املتفاين .كذلك
واحلد من التمييز وتعزيز املساواة بني اجلنسني.
أشكر السيدة جوليني لوسانج والسيدة ينار حممد والسيدة آالء
أما فيما يتعلق جبهود تشاد ،فعلى الرغم من التصميم مرابط على اقتسام خرباهتن مع جملس األمن اليوم.
السياسي املتجسد يف القرار  )2000( 1325مل نتمكن حىت
تؤيد ليتوانيا البيان الذي أُديل به بالنيابة عن االحتاد
اليوم من إمتام خطتنا الوطنية ،ويعود ذلك بصورة رئيسية إىل
األورويب.
جوانب القصور املؤسسية والفنية واملستوى املتدين للملكية.
تصادف هذه السنة الذكرى اخلامسة عشرة الختاذ القرار
ومع ذلك ،منذ عام  2000فإن اجلهود املستمرة اليت تقوم هبا
سلطاتنا الوطنية بدعم من وكاالت منظومة األمم املتحدة قد  )2000( 1325الذي يدعو إىل زيادة مشاركة املرأة يف
مكنت من زيادة إدماج املرأة يف مجيع جوانب املجتمع وعلى عمليات السالم وتوفري محاية أكرب من انتهاكات حقوق
الصعد .وباإلضافة إىل تعزيز وجود املرأة يف احلكومة اإلنسان للمرأة ،وحتسني حصوهلا على العدالة والتدابري اليت
سائر ُ
والربملان ،جيري تشجيع النساء على االنضمام إىل اخلدمات تعاجل التمييز .واليوم يتعني علينا أن نعيد تقييم ما ال يزال يتعني
األمنية املحلية ،وال سيما االخنراط يف قوات الدرك واحلرس القيام به جلعل التزاماتنا حقيقية.
الوطين .وختصص شرطتنا الوطنية منذ بعض الوقت حصة
لقد حتقق عدد من املنجزات امللموسة يف السنوات الـ 15
نسبتها  30يف املائة للمرأة يف مسابقات التوظيف ،وبذلك املاضية .وبفضل أداة االستجابة السريعة يف جمال العدالة ،يوجد
تساهم يف تعزيز املساواة بني اجلنسني .وعالوة على ذلك ،ويف املزيد من املحققني املدربني يف جمال العنف اجلنسي والعنف
هذا العام ،مبناسبة األسبوع الوطين للمرأة واالحتفال باليوم القائم على أساس نوع اجلنس .إن الزيادة يف اعتماد خطط عمل
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املصاحل املعنيني إىل عدد من النتائج امللموسة .فمعدل تعليم
املرأة لدينا يصل إىل  90يف املائة .وتشغل امرأة حاليا اثنني من
أعلى املناصب يف البلد ،أي منصب الرئيس ورئيس الربملان.
ويبلغ عدد املوظفني من اإلناث  70يف املائة من موظفي
اإلدارة احلكومية.

وطنية تُبني زيادة التزام الدول األعضاء بتنفيذ اخلطة املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن .فخمس من بعثات حفظ السالم الـ 16
تقودها نساء ،ومجيع عمليات حفظ السالم املتعددة األبعاد
لديها وحدات خمتصة بالشؤون اجلنسانية .ومهما يكن من أمر،
ال يزال يتعني فعل املزيد ،إذ أن االلتزام احلقيقي باخلطة املتعلقة
باملرأة والسلم واألمن ال تزال يوجد به فجوات يف التنفيذ.
وستظل حكومتنا نصريا قويا لتمثيل املرأة على مجيع
وأود أن أشدد على بعض من تلك الفجوات.
مستويات احلكم ،وال سيما يف البلدان اليت تتعاىف حاليا
أوال ،يف أحيان كثرية جدا ،تظل عمليات الوساطة من نزاعات .وترحب ليتوانيا بالتزام األمني العام بتخصيص
وإحالل السالم حتت هيمنة الذكور .وبينما تتأثر النساء ما ال يقل عن  15يف املائة من نفقات عمليات بناء السالم يف
بصورة غري متناسبة جراء الزناعات ،وكثريا ما يتم جتاهل األمم املتحدة للربامج اليت تزيد من تعزيز متكني املرأة واملساواة
دورها احليوي يف التفاوض وحفظ السالم وبناء السالم يف بني اجلنسني.
جمتمعاهتن .ففي سورية ،ال يزال صوت املرأة أقلية يف املساعي
ثانيا ،يترك تفشي اإلرهاب والتطرف العنيف أثرا مروعا
الرامية إىل إجراء حمادثات سالم .ويف مايل ،مل يكن هناك على حياة النساء والفتيات .وبينما تستحوذ صور وقصص
سوى مخس سيدات من بني كل مائة مشارك يف املفاوضات النساء اإليزيديات اللوايت تقوم داعش باسترقاقهن أو الفتيات
اليت أدت إىل اتفاق السالم واملصاحلة.
اللوايت يُرغمهن تنظيم بوكو حرام على أن يصبحن مفجرات
فما الذي يُمكن عمله؟ إن التعليم جوهري يف تسليح املرأة انتحاريات على عواطفنا ،علينا أن نتجاوز النظرة إىل املرأة
باملعرفة واملهارات والثقة بالنفس .ومن سوء الطالع ،أنه يف بوصفها ضحية لإلرهاب .فمن احليوي تصور املرأة بوصفها
العديد من الزناعات تشكل اهلجمات على املدارس واالعتداء قوة دفع يف مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.
على حرية الفكر واقعا سائدا .وعالوة على ذلك ،يُمكن يف
يف أيلول/سبتمرب ،عقدت جلنة جملس األمن املنشأة عمال
بعض احلاالت أن توفر نُظم املحاصصة قوة دفع إجيابية لزيادة بالقرار  )2001( 1373بشأن مكافحة اإلرهاب ،برئاسة
مشاركة املرأة .إن إشراك املرأة يف مؤمتر احلوار الوطين يف اليمن ليتوانيا ،أول جلسة إحاطة مفتوحة بشأن املوضوع مع
كان أساسيا يف االتفاق على التزام بتخصيص  30يف املائة من ممارسني من امليدان .وعالوة على ذلك ،وكما تشري الدراسة
مقاعد الربملان للمرأة .ويف أفغانستان ،كفل نظام املحاصصة العاملية فإن البلدان اليت توجد هبا مساواة بني اجلنسني بشكل
أن تشغل النساء  28يف املائة من املقاعد يف الربملان .وذلك نسيب ،هي أقل عرضة للتطرف العنيف من تلك اليت تكون
يعطيهن الفرصة للتأثري يف القرارات السياسية الرئيسية.
فيها حقوق اإلنسان للمرأة غري حممية .وبالتايل ،جيب ربط
لقد اعتمدت ليتوانيا تدابري لزيادة مشاركة املرأة يف مجيع
مستويات اإلدارة احلكومية .وأدى التنفيذ املتسق واملنهجي يف
األجل الطويل لسياسات املساواة بني اجلنسني واختاذ تدابري
حمددة وتنسيق األعمال وإجياد أوجه تآزر بني مجيع أصحاب
1530984

مجيع استراتيجيات األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بتقدمي
املساعدة املدنية وبرامج حقوق اإلنسان الرامية إىل تشكيل بيئة
اجتماعية خمتلفة ،وجتنب الغلو والتطرف ،ومعاجلة األسباب
اجلذرية لإلرهاب.
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وال ميكن أن يكون هناك سالم إذا كان نصف سكان
العامل متخلفني عن الركب .وغالبا ما تكون املرأة يف طليعة
التغيري اإلجيايب .وعل املجلس التزام بالعمل من أجل التأكد من
عدم إهدار هذه اإلمكانات النفيسة .ويف هذا الصدد ،نرحب
باختاذ القرار ( 2242 )2015باإلمجاع ،األمر الذي سيؤدي
إىل حتسني تنفيذ خطة املرأة والسالم واألمن يف امليدان.

ثالثا ،ما زال االنتهاك اجلنسي يلقي بظالل مشينة على
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم على الرغم من مجيع
اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة والدول األعضاء .وجيب أن
نعمل باستمرار من أجل تنفيذ سياسة عدم التسامح املطلق مع
التركيز بشكل خاص على الوقاية ،مبا يف ذلك التدريب السابق
للنشر املوظفني وإدماج املنظور اجلنساين يف مجيع بعثات األمم
املتحدة حلفظ السالم .ومن شأن عملية فرز كافية لألفراد أن
السيدة قعوار (األردن) :يف البداية ،أود أن أشكركم
حتول دون أن ينضم إىل اخلدمة األفراد الذين لديهم سجل من على عقدكم هذا االجتماع اهلام ،وأتقدم بالشكر إىل األمني
السلوك التعسفي أو االستغالل اجلنسي.
العام لألمم املتحدة السيد بان كي  -مون ،واملديرة التنفيذية
ليتوانيا تكفل أن مجيع األفراد الذين تنشرهم يف بعثات هليئة األمم املتحدة للمرأة باإلضافة إىل املديرة التنفيذية ملؤسسة
حفظ السالم يتلقون تدريبا إلزاميا على تعميم مراعاة املنظور التضامن النسائي من أجل السالم والتنمية املتكاملة ،والسيدة
اجلنساين والوقاية .وحنن ملتزمون أيضا بكفالة االستجابة لوسانج والسيدة عال مرابط والسيدة ينار حممد.
بصورة مناسبة إن وقع استغالل جنسي أو اعتداء جنسي ،أي
إن أمهية حوار اليوم بشأن استعراض قرار جملس األمن
حماسبة مرتكبيه .وسوف نواصل توسيع نطاق مشاركة املرأة  )2000( 1325من األقوال إىل نتائج فعالة ،تكمن يف أن القرار
يف عمليات السالم يف كل من املجالني املدين والعسكري.
وبعد مرور  15من اصداره أصبح يشكل يف الواقع عالمة بارزة
وأخريا وليس آخرا ،وكما أكد التقرير األخري لألمني
العام ( ،)S/2015/716فإن إمكانية وصول املرأة إىل العدالة تظل
حتديا كبريا .ولن حنقق متكني املرأة أو املساواة بني اجلنسني
إذ استمر مرتكبو العنف ضد النساء والفتيات يف اإلفالت من
العقاب .وجيب تعزيز القدرات الوطنية ملعاجلة حاالت العنف
ضد املرأة ،مبا يف ذلك العنف اجلنسي واالغتصاب .إن على
املجتمع الدويل دعم بناء قدرات الدول األعضاء ،إذ تسعى إىل
بناء مؤسسات قانونية قوية ومستقلة وحمايدة.

يف اجلهود العاملية حلماية املرأة من العنف ،وتعزيز دور املرأة يف
منع الزناعات وحلها وبناء املجتمعات العادلة واملستقرة .ساهم
هذا القرار خالل السنوات املاضية يف خلق وعي حلماية النساء
والفتيات ،وإدراك ألمهية مشاركة املرأة ومحايتها ،ولعب دورا
حموريا يف متكني املرأة ومشاركتها بشكل فعال جنبا إىل جنب
مع الرجل يف اهليئات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية،
خاصة يف جمال حفظ وبناء السالم ،ومنع الزناعات وإدارهتا
وحلها ومعاجلة آثارها واحلد من خماطرها على اإلنسانية.

وما زالت ليتوانيا ملتزمة بدعم آليات املساءلة الوطنية
والدولية للتحقيق يف العنف اجلنسي واجلنساين وضمان توفري
الدعم الكايف للضحايا واجلرب للضرر الذي حلق هبم .وما زالت
املحكمة اجلنائية الدولية أداة هامة يف مكافحة العنف اجلنسي
واجلنساين يف حاالت الزناع وينبغي أن تستخدم بنشاط من
أجل حتقيق املساءلة.

كما ساعد يف تطوير املعايري واألطر القانونية اخلاصة خبطة
أعمال املرأة والسالم واألمن حيث أصبحت  90باملائة من
قرارات جملس األمن املتعلقة بإنشاء أو جتديد واليات بعثات
حفظ السالم ،تتضمن إشارة إىل خطة املرأة والسالم واألمن.
كما جيري حاليا استخدام القرار  )2000( 1325كإطار
معياري يف العديد من اهليئات اإلقليمية .كما دفع القرار إىل
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تضمني العديد من اتفاقيات السالم املوقعة خالل السنوات حيتاج إليها مجيع األطراف ذات العالقة بتنفيذ القرار 1325
( )2000لتمكينهم من مواكبة التغريات ومواجهة التحديات
املاضية أحكاما حمددة بشأن املسائل املتعلقة بنوع اجلنس.
إال أنه على الرغم من كافة اجلهود املبذولة ملواصلة تعزيز املرتبطة بتنفيذ هذا القرار.
امسحوا يل أن أسلط الضوء على بعض اإلجراءات
التنفيذ الفعال للقرار  )2000( 1325وبعد كل هذه الفترة
على صدوره ،ال تزال هناك حتديات مجة تواجه خطة املرأة على املستوى الوطين ،فقد قام األردن بالتوقيع على اإلعالن
والسالم واألمن ،وذلك ألن مفهوم السالم واألمن أصبح السياسي املعنون“ :املساواة بني اجلنسني حبلول :2030
خيتلف عما كان عليه قبل مخسة عشر عاما .كما أن شكل لنحث اخلطى” الشهر املاضي والذي تضمن التزاما بتسريع
التهديدات اليت تؤثر على املرأة والفتيات قد دخل عليها اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار .)2000( 1325
مستجدات جديدة ،مثل تغيري املناخ وصعود التطرف العنيف وبناء على ذلك ،بدأ األردن بعملية هتدف إىل إعادة تقييم
حول العامل والزيادة غري املسبوقة يف أعداد النازحني والالجئني مدى فعالية مسودة خطة العمل احلالية لتتواكب مع أهداف
من النساء والفتيات حول العامل ،وال سيما يف منطقتنا ،منطقة التنمية املستدامة لعام  ،2030ومع التأثريات اإلقليمية الرئيسية
الشرق األوسط .كما تغريت طبيعة وشكل الزناعات واحلروب يف منطقتنا ،واليت من أبرزها تدفق الالجئني السوريني على
وأطرافها ،واليت أصبح أهم مساهتا انتهاك أبسط حقوق النساء األردن حيث ما يزال األردن يبذل أقصى جهوده لتوفري
مستويات عليا من احلماية واخلدمات لالجئات السوريات
والفتيات.
وعند احلديث عن حقوق النساء والفتيات يف ظل القرار على أراضيه ،مما يتوافق مع خطة املرأة والسالم واألمن.

الدور الذي ميكن أن تضطلع به املرأة يف مكافحة الفكر
 ،)2000( 1325جيب علينا أال ننسى أن هذا القرار ليس
جمرد وسيلة لضمان دور املرأة يف عملية التفاوض قبل الزناع املتطرف ،والتأثري بشكل إجيايب على أطفاهلا من أجل احلفاظ
وأثنائه وبعده ،وإمنا أيضا حول توفري احلماية للمرأة يف ظل على السلم واألمن ومنع جتنيدهم من قبل اجلماعات املتطرفة.
الزناعات .وهنا علينا إبداء حتية إىل النساء العربيات يف فلسطني
كما يزال األردن ملتزما بتعزيز دور املرأة يف عمليات
وسوريا واليمن والعراق وليبيا ،اللوايت ما زلن يعانني من حفظ السالم ومشاركة املرأة يف صنع القرار يف عمليات حل
عواقب الزناعات املسلحة واإلضطهاد .لذا ،فإنه ال بد من الزناعات ،حيث حرصت قيادات القوات املسلحة األردنية
اختاذ خطوات فعالة لتنفيذ القرار  )2000( 1325للتخفيف على النهوض بدور املرأة العسكري ،ليصبح أكثر فعالية من
من معاناهتن.
خالل إشراكها يف قوات حفظ السالم واملهام اإلنسانية اخلاصة
منذ العام  .2007إضافة إىل تعزيز دور النساء يف اخلدمات
الطبية امللكية عرب املشاركة باملستشفيات امليدانية خارج حدود
الوطن ،وقد لعبت املرأة العسكرية األردنية دورا كبريا يف
عمليات استقبال ومحاية ورعاية الالجئني السوريني.

يرحب األردن بالتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام
( ،)S/2015/716مثل رفع مستوى مشاركة ومتثيل النساء يف
املواقع القيادية يف اجلهات العاملة يف إطار السالم واألمن،
وتطوير املساواة ما بني اجلنسني على كافة املستويات يف األمم
املتحدة ،وتوفري التمويل الالزم خلطة املرأة والسالم واألمن،
ويف إطار التعاون الدويل جيري العمل حاليا على مشروع
حيث أن تنفيذ هذه التوصيات سيمثل النقلة النوعية اليت تقييم واقع النوع اإلجتماعي يف املؤسسات األمنية هبدف
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وضع استراتيجية لزيادة مشاركة املرأة األردنية يف القوات
املسلحة وإدارة األمن العام وقوات الدرك ومديرية الدفاع
املدين ،وذلك بالتعاون مع حلف مشال األطلسي (الناتو).
وختاما ،امسحو يل يف أن أؤكد لكم أن األردن سيستمر
يف تعزيز وضمان ومحاية واحترام حقوق النساء والفتيات يف
القانون ،ومتكني املرأة من املشاركة يف مواقع صنع القرار،
باإلضافة إىل محاية وصون حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
من مجيع أشكال العنف ،ورفع الوعي املجتمعي وبناء القدرات
والشراكات وتعزيز وتطويرالتعاون والتنسيق بني املنظمات
احلكومية وغري احلكومية املعنية بتفعيل القرار .)2000( 1325
السيد رامرييز كارينيو (مجهورية فزنويال البوليفارية)
(تكلم باإلسبانية) :نرحب بوجود دولة السيد ماريانو راخوي
بري ،رئيس حكومة إسبانيا ،ونشكر الوفد اإلسباين على
مبادرته بعقد هذه املناقشة اهلامة .كما نود أن نشيد مبقدمي
اإلحاطتني اإلعالميتني ،ومها األمني العام بان كي  -مون،
ووكيلة األمني العام فومزيليه مالمبو  -نغوكا ،اليت هننئها على
أعماهلا الدؤوبة والناجحة بصفتها املديرة التنفيذية هليئة األمم
املتحدة للمرأة .ونود أيضا أن نشكر السيدة جوليني لوسانج،
والسيدة ينار حممد ،والسيد آالء مرابط على إحاطاهتن
اإلعالمية اهلامة.
إن عدم املساواة بني اجلنسني وأشكال العنف املختلفة
املرتبكة ضد النساء والفتيات نامجة عن ظواهر شىت تدعمها
جذور دينية وسياسية واجتماعية  -ثقافية عميقة سادت طوال
التاريخ يف العديد من البلدان وسببت انتهاكات واسعة النطاق
ومستمرة حلقوق اإلنسان للنساء والفتيات .وتلك حالة
ال ميكن قبوهلا.
ولن يؤدي االستبعاد وعدم املساواة وأشكال العنف
اجلنسي املختلفة اليت ترتكب ضد النساء والفتيات يف أوقات
الزناع سوى إىل جتسيد وتفاقم حاالت التفاوت وعدم املساواة
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اليت تعاين منها النساء يف غري فترات الزناع .وتلك األوجه لعدم
املساواة هتيئ الظروف لضعف حمدد يتطلب اهتماما عاجال
وأعلى درجة لاللتزام السياسي .وإذا مل نعاجل ذلك اإلجحاف
يف أوقات السالم ،فإننا سنكون أقل قدرة على القيام بذلك يف
أوقات الزناع املسلح.
إننا حنتفل بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذ القرار
 ،)2000( 1325الذي أقر باآلثار غري املتناسبة والفريدة
للزناع املسلح على النساء والفتيات ،وبالدور الرئيسي الذي
تضطلع به النساء يف منع نشوب الزناعات وتسويتها وأيضا يف
بناء السالم وتوطيد السالم .حنن نرحب بذلك.
وأُحرز تقدم هام يف امليدان املعياري يف األعوام الـ 15
املاضية .وبالرغم من ذلك ،ال يزال هناك حتديات كبرية وشعور
باإلحباط ،نظرا ألن النساء يف حاالت الزناع ما زلن يعانني
بشكل غري متناسب من اآلثار الوحشية لتلك الزناعات .وال تزال
النساء أهدافا ألعمال العنف املتكررة واملنهجية واالعتداء
اجلنسي .ولألسف ،تلك احلالة مرتبطة باألهداف االستراتيجية
واأليديولوجية واملالية للجماعات املتطرفة واإلرهابية ،ومن بينها
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املعلن ذاتيا ،وجبهة
النصرة وجيش الفتح ومجاعة بوكو حرام ،ضمن تنظيمات أخرى.
وإضافة إىل ذلك ،فإن النساء غري ممثالت يف املحافل
املكرسة لبناء السالم ومنع نشوب الزناعات وتسويتها.
وتشكل احلالة دليال واضحا على أنه ،طوال األعوام األخرية،
هناك افتقارا إىل االلتزام السياسي احلقيقي حنو املسألة.
وحنن على اقتناع بأن مشاركة النساء وإسهامهن على مجيع
املستويات ويف مجيع املراحل واملجاالت املتصلة بإدارة الزناع
أمران ضروريان من أجل منع نشوب الزناعات وإحالل السالم
الدائم .وال ميكن إحالل السالم واألمن الدوليني ملا مل نشمل
نصف سكان العامل ،وهم حتديدا النساء والفتيات ،أو نوليهن
االعتبار الواجب وندجمهن.
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ضد النساء والفتيات ،وبدحض مفهوم اعتبار النساء أدوات
جنسية يف جمتمع استهالكي أو اعتبارهن غنائم للحرب يف
أيدي املتطرفني .وعلى هذا العامل ،الذي تعصف به أعمال
العنف والتطرف ،أن يكون أكثر حسما ،وعلى زعمائه أن
يعملوا بعزم سياسي أكرب ملواجهة اإلجحاف.

إن فزنويال أرض للسالم .وال توجد لدينا مناطق للزناع
املسلح يف أرضنا ،وال نشارك يف أي نزاع .ولذلك السبب
تقف ثورتنا البوليفارية يف صدارة كفالة املساواة بني اجلنسني
ومتكني النساء لكي تتاح هلن إمكانية اخلدمة بوصفهن قائدات
يف جمتمعنا .ومعركتنا الرئيسية ضد الفقر واإلقصاء .وندرك
بوضوح أن النساء يضطلعن بدور رائد يف ذلك املسعى اإلمنائي
ونرحب باإلشارة الواردة يف القرار ،)2015( 2242
األساسي ،ألن النساء جيسدن وميثلن األساس الروحي ملجتمعنا املتخذ اليوم ،إىل أمهية اخنراط الرجال والفتيان معا يف تعزيز
واحلبل السري لثقافتنا ومستقبلنا.
مشاركة املرأة يف منع نشوب الزناعات املسلحة وتسويتها ويف
ويف ظل إهلام الرئيس الراحل هوغو شافيز فرياس وكجزء بناء السالم ويف حاالت بعد انتهاء الزناع .وينبغي أن تعمل
من عمليتنا الدستورية لعام  ،1999يكفل الدستور البوليفاري محلة “ ”HeforSheاليت أطلقتها هيئة األمم املتحدة للمرأة،
أوسع نطاق حلقوق اإلنسان لشعبنا ويرسخ املساواة بني اليت حنن أعضاء يف جملسها التنفيذي ،ونشيد هبا ،بوصفها
اجلنسني ،ويف الوقت نفسه حيظر أي نوع من أنواع التمييز التزاما ومرشدا ألعمال اجلميع ،وليس للنساء فقط يف أوقات
ضد النساء ،سواء كان على أسس دينية أو عنصرية أو عرقية .الزناع املسلح ،بل أيضا يف أوقات السالم.
وحنن ال نتسامح مع أي نوع من أنواع اإلقصاء أو أعمال
إن منع نشوب الزناعات وتسويتها بالوسائل السلمية
العنف ضد املرأة.
يشكل دائما أفضل وأنسب أداة ملنع اآلثار الضارة واملدمرة اليت
وخالل األعوام الـ  16املاضية ،عملت النساء ،وفقا
لدستورنا ،رئيسات للجمعية الوطنية وقائدات يف هيئاتنا
القضائية واالنتخابية؛ كما عملن قائدات معنويات .وقمنا
بإصالح قانوننا للعقوبات على وجه التحديد بتجرمي ارتكاب
أعمال العنف ضد النساء .ويف التشكيل الوزاري حلكومة
بلدنا ،تشغل النساء أغلبية املناصب .ويف انتخاباتنا التشريعية،
جيب أن تكون نسبة  50يف املائة من املرشحني من النساء وفقا
للقانون االنتخايب اجلديد.

حتدثها الزناعات املسلحة على السكان املدنيني ،ال سيما النساء
واألطفال .ولذلك ،من الضروري وقف تدريب األطراف
من غري الدول واملتطرفني وتزويدهم باملعدات ودعمهم ،وهم
يستخدمون كأدوات لزعزعة االستقرار السياسي واالطاحة
باحلكومات ،ويعملون يف خدمة الطموحات اجلغرافية
السياسية للجهات الفاعلة األجنبية ،ويف معظم احلاالت ،هم
ليس سوى حمرضني على ارتكاب الفظائع ،ويقومون باألعمال
ضد النساء واألطفال بال عقاب .وتلك اجلماعات أغرقت
أفريقيا والشرق األوسط يف حبر من الدماء .وهي مدفوعة
باأليديولوجيات املتطرفة اليت تستهدف النساء والفتيات بأكثر
الطرق املروعة وغري املقبولة.

لقد أنشأنا وزارة للسلطة الشعبية للمرأة ،وتتوىل النساء
رئاسة املجالس املجتمعية ،يف أغلبيتها الساحقة ،اليت من خالهلا
يقمن بإدارة املوارد واملشاريع املباشرة اهلادفة إىل حتقيق فوائد
ومتاشيا مع القانون الدويل ،فقد احترمنا احتراما كامال
للمجتمعات املحلية .واليوم ،توجه النساء يف بلدنا اجلوانب
األساسية ملجتمعنا على قدم املساواة مع الرجال .ولذلك نتمتع احلظر املفروض على تزويد اجلماعات املتطرفة باألسلحة
بالسلطة املعنوية الكاملة للمطالبة بوضع حد للتمييز والعنف والدعم املايل وتقيدنا هبذا احلظر ،سيكون هناك اخنفاض كبري
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يف القدرات التشغيلية لتلك األطراف الفاعلة ،ومن مث تقليص اإلعالميتة .وأود أن أثين على وجه اخلصوص على السيدة
اآلثار الضارة ويصعب تداركها اليت حتدثها الزناعات املسلحة لوسنغ ،والسيدة حممد والسيدة مرابط على رسائلهن املباشرة
والتحديات اليت عربن عنها أمام املجلس.
على السكان املدنيني ،ال سيما النساء واألطفال.
ونرحب بالدعوة اليت وجهت اليوم يف القرار الذي اختذ
من فوره إىل مواصلة حتسني تدريب مجيع املوظفني املنتشرين
يف امليدان بغية تعزيز وجود اخلرباء واملستشارين اجلنسانيني
املعنيني حبماية النساء ضمن موظفي بعثات األمم املتحدة
املختلفة حلفظ السالم.

إننا نشكر وهننئ إسبانيا واململكة املتحدة على مبادرهتما
لعقد هذه املناقشة ،وتوجيهنا من خالل اعتماد القرار 2242
( )2015هذا الصباح .ومن الصواب أن نلقي نظرة جديدة
على حالة النساء والفتيات يف سياق السالم واألمن العامليني،
وكما أشار إىل ذلك الكثريون ،فقد مر  15عاما على اعتماد
القرار .)2000( 1325

وتؤكد مجهورية فزنويال البوليفارية جمددا على دعمها
ميكن أن نشعر ببعض االرتياح ألننا حققنا على مدى
لسياسة عدم التسامح إطالقا فيما يتعلق حبوادث العنف
واالعتداء اجلنسي اليت وقعت أو ستقع يف العمليات اليت السنوات الـ  15املاضية تقدما يف ضمان مراعاة خطة املرأة
والسالم واألمن ،للجهود الدولية املبذولة ملنع نشوب الزناعات
تضطلع هبا األمم املتحدة.
ينبغي للمنظمة إظهار العزم والتماسك فيما يتعلق بأمهية وحلها .وهذا يف حد ذاته ليس باإلجناز اهلني .ومع ذلك،
مساءلة أي فرد يرتكب مثل هذه اجلرائم .ومن الضروري أيضا فإن العبارات الواردة يف القرارات والوثائق األخرى ،حىت
بالنسبة للمجتمع الدويل أن يكون حازما يف إدانة البلدان اليت يف صياغة الواليات ،مل توصلنا إال إىل أين حنن اآلن .وكما
يرتكب مواطنوها هذا النوع من اجلرائم ،وتشجيعها على اختاذ مسعنا اليوم ،فإننا حباجة إىل التركيز على اخلطوات العملية
التدابري الالزمة ملعاقبة املسؤولني عن أعمال االعتداء واالستغالل لتحسني وضع املرأة يف امليدان ،وليس جمرد الكالم .إن املسألة
اجلنسي ،التيترتكبتها القوات األجنبية غري املنتسبة إىل األمم ليست جديدة ،ولكن املشهد ال يزال يتغري ،ولألسف ،فإنه
يزداد سوءا .وقد أثر تصاعد أعمال التطرف العنيف ،وزيادة
املتحدة ،حبيث ال متر تلك األعمال املشينة بدون عقاب.
أعداد الالجئني واملشردين داخليا ،واملقاتلني الذين ال يراعون
ويف اخلتام ،نأمل أن متكننا هذه املناقشة املثمرة والواسعة
حالة املدنيني املوجودين بينهم ،على مجيع النساء والفتيات
النطاق من التصرف واملضي قدما من أجل حل هذه املسألة
بشكل غري متناسب .إن استخدام اجلماعات اإلرهابية مثل
حال ملموسا .وكما ذكرنا ،مل يعد باإلمكان اعتبار النساء
تنظيم داعش ،ومجاعة بوكو حرام ،املحدد األهداف ،للعنفني
والفتيات والفتيان غنائم حرب أو أن يتعرضو للظلم والعنف
اجلنسي واجلنساين ،كجزء من استراتيجيتهما املتعمدة ،هو
يف أي جمتمع حتت أي ظرف من الظروف .من شأن ذلك أن
تطور بشع جديد.
ميثل إهانة لنا كبشر.
وجيعل ذلك من امللح بشكل أكرب ضرورة التعامل مع
السيد فان بومهن (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :حنن
التهديدات اليت تشكلها هذه اجلماعات واألسباب الكامنة
أيضا نود أن نشكر األمني العام ،واملديرة التنفيذية هليئة
اليت تؤدي إىل اإلرهاب .وهبذا املعىن األوسع ،فإن مكافحة
األمم املتحدة للمرأة ،وممثالت املجتمع املدين على إحاطاهتن
اإلرهاب والتطرف العنيف تتم بغض النظر عن نوع اجلنس
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املساعدات .وحنن ندرك أيضا أمهية متكني املرأة على مستوى
املحلي ،وضمان املساواة يف الوصول إىل العدالة .وساعدت
نيوزيلندا خالل مشاركتنا اليت استمرت لسبع سنوات يف
أفغانستان ،على إنشاء جلنة املرأة ألول مرة يف الشرطة الوطنية
األفغانية ،يف مقر شرطة والية باميان .وتتمثل األغراض الرئيسية
للجنة يف الدفاع عن الشرطيات ودعمهن ،وتطوير وتنفيذ
سياسات عدم التمييز والتحرش ،جلميع العاملني يف الشرطة،
من أجل تشجيع توظيف الشرطيات واالحتفاظ هبن يف عملهن.

والسن ،ولكن جيب علينا مواجهة حقيقة أن النساء واألطفال
ّ
يعانون بشكل مفرط .وهذا واقع جيب على املجلس مواجهته،
من خالل اجلمعية العامة والدول األعضاء .وال أحد منا يستطيع
أن يقول إن ذلك أمر خيص شخصا غريه .إهنا مشكلة جيب أن
نتصدى هلا مجيعا .ويف أحد املستويات ،فإننا حباجة ملخاطبة
الناس يف أوطاهنم ،أيا كان بلدهم أو معتقدهم الديين أو عرقهم،
والقول هلم بأن إساءة معاملة النساء واألطفال ،سواء كان ذلك
استراتيجية متعمدة أو عرضية نتيجة للزناع ،هو أمر غري مقبول
متاما .ولن يتم التسامح معه أو قبوله .كما أن التسلط والتحكم
ويتمثل اجلانب احليوي اآلخر يف خطة املرأة والسالم واألمن
والقهر ،أيا كانت املصطلحات املستخدمة ،هي تصرفات تثري بالنسبة للمنظمة ،على وجه اخلصوص ،يف التصدي بشكل فعال
االمشئزاز .وينبغي أن يوصف أولئك الذين يقومون مبثل هذه مع مزاعم االستغالل اجلنسي وسوء املعاملة من قبل أفرادنا .ومن
السلوكيات بأهنم جبناء ،وجيب مساءلتهم.
العار فيما خيص عمل األمم املتحدة واملجلس أن يستمر تواتر
وعلى صعيد آخر ،فإننا حباجة إىل جتاوز النهج القائم على االدعاءات مبواصلة قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة هنج
األمن يف حل الزناعات .وجيب أن يكون االعتراف حبقوق هذا السلوك ،وعدم رفض ذلك بشكل بديهي .لقد شعرنا ببعض
املرأة ووجهات نظرها جزءا من مجيع الربامج والسياسات االرتياح بعد التصرحيات القوية لألمني العام بأنه لن يتم القبول
هبذا السلوك ،وبأنه ستتم مساءلة اجلناة جنائيا .إننا نتفق بأنه جيب
الرامية لتسوية الزناعات ،وحتقيق التنمية يف مرحلة ما بعد
أن تكون مثة وسائل للتأكد من ممارسة البلدان املسامهة بقوات
الزناع .وجيب أن تكون املرأة قادرة على االضطالع بدور
وأفراد شرطة ،واليتها القضائية اجلنائية على مواطنيها املشاركني
مفيد وأساسي يف عمليات حل الزناع ونتائجها .ماذا يعين
يف عمليات األمم املتحدة عند ظهور مثل هذه االدعاءات .وحنن
ذلك عمليا؟ إن ذلك يعين أن املرأة جيب أن تكون مستشارة
نتفق أيضا مع الفريق االستشاري الرفيع املستوى ،بضرورة عدم
ومفاوضة ،وصانعة قرار ومنفذة ،ومستقبلة لعملية السالم ،إذا السماح للدول اليت ال تستجيب لذلك ،باملشاركة يف عمليات
أردنا توفري فرصة جمدية لتحقيق النجاح.
حفظ السالم يف املستقبل .واألهم من ذلك كله ،فإننا نصر على
لقد سعت نيوزيلندا بطريقتنا املتواضعة إىل القيام بدورها .ضرورة اختاذ إجراءات فعالة .وهذا أيضا مشكل جيب علينا مجيعا
فقد كان لدينا نساء اضطلعن بأدوار يف اخلطوط األمامية التصدي له ،إذا أردنا التعامل معه بفعالية.
لعمليات حفظ السالم منذ عام  .2000وحنن نعمل على
يف اخلتام ،أود أن أؤكد أن نيوزيلندا ،اليت كانت أول بلد
ضمان إشراك املرأة يف املزيد من املناصب العليا يف عمليات يعترف حبق املرأة يف االقتراع ،على الصعيد الوطين ،ال تزال
حفظ السالم يف املستقبل .وتركز خطة عملنا الوطنية على ملتزمة بتحقيق الواقع الذي تقوم فيه املرأة بدور مماثل وعلى
حتسني معدالت االنتشار الدولية لكبار املوظفني من النساء قدم املساواة ،يف اجلهود الرامية إىل حتقيق أي سالم دائم.
يف قوة الدفاع النيوزيلندية ،والشرطة النيوزيلندية لزيادة عدد
السيد إبراهيم (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
النساء يف مستويات صنع القرار ،يف بعثات حفظ السالم وتقدمي سيدي ،على عقد املناقشة املفتوحة اهلامة اليوم ورئاستكم هلا،
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وعلى قيادة إسبانيا فيما خيص خطة املرأة والسالم واألمن.
كما يود وفد بلدي أن يشكر األمني العام بان كي  -مون
على مالحظاته ،والسيدة فومزيلي مالمبو  -نغوكا ،املديرة
التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،على إحاطتها اإلعالمية
املتعمقة والثاقبة.
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علينا أن نعترف مبلكيتنا اجلماعية للخطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن بغية حتقيق التنفيذ الكامل للقرار 1325
( .)2000وكل أصحاب الشأن  -الدول األعضاء واألمم
املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملجتمع املدين واألفراد  -ميكن
أن يكون هلم دور يف ذلك.

إن أصوات املجتمع املدين أساسية خلطة املرأة والسالم
وإننا نثين على األمني العام ملبادراته املتجددة لتعزيز متثيل
واألمن ،وبالتايل ،فإننا نشيد حبرارة بالسيدة جوليني لوسنغ،
املرأة يف القيادة العليا لألمم املتحدة وأفرقة الوساطة وبعثات
والسيدة ينار حممد ،والسيدة آالء مرابط على إطالعنا على
حفظ السالم ،وكذلك لتحسني التنسيق بني كيانات األمم
جتارهبن ووجهات نظرهن.
املتحدة يف تعميم قضية املرأة والسالم واألمن.
إن ماليزيا تؤيد البيان الذي أدىل به ممثل فييت نام باسم
ويف إطار تنفيذ هذه اخلطة الفوري ويف املدى القصري،
رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
تعتزم ماليزيا التركيز على بناء القدرات يف جمايل احلماية ومنع
لقد أثار اختاذ القرار  )2000( 1325موجة من التغيريات نشوب الزناع .وإن ذوي اخلوذ الزرق التابعني لألمم املتحدة
يف الطريقة اليت ننظر هبا إىل مشاركة املرأة يف السعي لتحقيق يضطلعون جبانب أساسي من جهود احلماية يف حاالت الزناع
السالم واألمن .وبعد مرور مخسة عشر عاما وصدور سبعة وما بعد الزناع .وحنن نؤيد متامًا تنفيذ تدريبات إلزامية قبل
قرارات ،يظل إمياننا بدور املرأة األساسي يف إهناء الزناعات النشر لقوات حفظ السالم على منع العنف اجلنسي واالستغالل
ومنع نشوهبا ،ثابتا .لكن النتائج امليدانية ،مل تكن مرضية مبا فيه واإليذاء اجلنسيني.
الكفاية .ويف إطار االحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة
وبغية النهوض باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن،
العتماد القرار  ،)2000( 1325تتيح هذه اجللسة ،فرصة
ذهبية إلحراز تقدم ملموس يف ضمان احلماية ،واملشاركة يسرين أن أعلن أن ماليزيا تلتزم مبواصلة التدريب لبناء القدرات
لقوات حفظ السالم ،مبا يف ذلك ما يتعلق حبماية املدنيني
والتمثيل ،ومتكني النساء والفتيات يف حاالت الزناع.
والشؤون اجلنسانية والتنوع الثقايف ،وذلك من خالل املركز
باإلضافة إىل ذلك ،يوفر تزامن ثالثة استعراضات رفيعة
املاليزي حلفظ السالم.
املستوى بشأن املرأة والسالم واألمن ،وعمليات حفظ
أما بالنسبة حلفظ السالم بعد الزناع ،فإن ماليزيا تبذل يف
السالم وبناء السالم ،موارد غنية ملواصلة عملنا وإجراءاتنا.
ونغتنم هذه الفرصة لنشكر املؤلفة الرئيسية ،السيدة راديكا الوقت احلايل جهودا ترمي إىل تقدمي املساعدة الفنية والتعاون
كوماراسوامي ،وأعضاء الفريق االستشاري الرفيع املستوى للنساء يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقال والبلدان اخلارجة من
املعين هبيئة األمم املتحدة للمرأة ،على الدراسة العاملية املتعلقة الزناع حديثًا ،برعاية الربنامج املاليزي للتعاون الفين .وسيجري
مراجعة تلك االلتزامات من وقت آلخر ،على أن يتم تعديلها
بتنفيذ القرار .)2000( 1325
وفقًا لذلك ،مع مراعاة احتياجات ومتطلبات كل من املتلقني
ونعتقد أن هذه البحوث والتوصيات تستحق النظر
واجلهات املاحنة.
والفحص الكاملني من جانب الدول األعضاء واألمم املتحدة
ومجيع أصحاب الشأن ذوي الصلة.
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إن القرار  )2015( 2242ميثل معلمًا هامًا يف النهوض تقديره للدعوة اليت وجهتموها ،سيدي الرئيس ،إليه للمشاركة يف
باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وهو يدلل على التزام هذا النقاش .بيد أنه فوضين يف متثيله نظرًا الضطالعه مبسؤوليات
جملس األمن بتعزيز إدماج الشواغل ذات الصلة باملرأة والسالم أخرى للدولة ال تقل أمهية ،متمنيًا النجاح هلذه املداوالت.
واألمن يف جممل أعماله من خالل نُ ُهج إبداعية وتعزيز تبادل
وناميبيا تؤيد القرار  ،)2015( 2242الذي اختذ للتو،
املعلومات.
ونرى أنه أحد األدوات اليت ستمكن من تنفيذ القرار 1325
وإنين أشكر وفدي إسبانيا واململكة املتحدة على هذه ( )2000بشأن املرأة والسالم واألمن بالكامل .ويف نفس
املبادرة املهمة ،مع التشديد على ضرورة بناء الثقة والتعاون السياق ،نود أن نشكر إسبانيا على تنظيم هذه املناقشة اليوم.
الشامل داخل املجلس لدعم تلك اخلطة.
قبل  15عامًا ،وحتديدًا يف  31تشرين األول/أكتوبر
مهمتنا خالل السنوات اخلمس عشرة القادمة هي التأكد من
 ،2000وحتت رئاسة ناميبيا ،اختذ جملس األمن القرار 1325
أنه ميكن لكل امرأة أن تنجح ،وخاصة النساء والفتيات يف حاالت
( ،)2000ذلك القرار الذي يعترف بالدور احلاسم األمهية
الزناع وما بعد الزناع ،ال أن تقف يف ظل الرجال فحسب .ويف
الذي تقوم به املرأة يف منع نشوب الزناعات وتسويتها ويؤكد
هذا الصدد ،أود أن أؤكد لكم ،سيدي الرئيس ،التزام ماليزيا
عليه ،فض ً
ال عن دورها يف إعادة اإلعمار بعد الزناع .ومناقشة
الثابت هبذه النتيجة داخل املجلس وخارجه على السواء.
اليوم مهمة جدًا ،ألهنا تتيح لنا فرصة الستعراض التقدم املحرز
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أود أن أذكر مجيع املتكلمني منذ عام  .2000وال شك أنه قد أحرز تقدم ملحوظ على
أال تتجاوز مدة بياناهتم أربع دقائق من أجل متكني املجلس من
الصعيدين الوطين والعاملي .ومع ذلك ،ال يزال هناك عمل كثري.
إجناز عمله بسرعة .ويرجى من الوفود اليت لديها بيانات طويلة
وأعتقد أننا كدول لدينا الكثري لتشاطره فيما يتصل
أن تقوم بتعميم نصوصها املكتوبة واإلدالء بنسخة خمتصرة
عندما تأخذ الكلمة يف القاعة .وأود أيضًا مناشدة املتكلمني بالقرار  .)2000( 1325فمع أن القرار معروف بـأنه يتعلق
أن يدلوا ببياناهتم بالسرعة االعتيادية حىت يتسىن تقدمي الترمجة باملرأة والسالم واألمن ،فإن العنصر الرئيسي هو أمهية السالم
العاملي .ولذلك ،فإن املشاركة الكاملة واملتساوية للنساء على
الشفوية على حنو سليم.
أود أن أبلغ مجيع املعنيني بأننا سنواصل هذه املناقشة مجيع مستويات صنع السالم وبناء السالم أمر أساسي للسالم
املفتوحة خالل ساعة الغداء ،ألن لدينا عدد كبري جدًا من العاملي املستدام وللتنمية املستدامة اليت يتعني حتقيقها .وحنن،
كنساء ،ال نريد املشاركة فحسب ،ولكن نريد أن نعيش يف
املتكلمني.
عامل يسوده السالم.
أعطي الكلمة اآلن لنائبة رئيس الوزراء وزيرة العالقات
إن جناحات ذلك القرار التارخيي قد أثارت الوعي الدويل
الدولية والتعاون يف ناميبيا .ويسرين أن أفعل ذلك بصفة خاصة
ألن ناميبيا هي البلد الذي كان يترأس جملس األمن عندما اختذ بشأن القضايا الفريدة واخلطرية اليت تواجهها الفتيات والنساء
أثناء الزناع وبعده.
القرار .)2000( 1325
يف ناميبيا ،نعي دائمًا الصلة بني السالم واملساواة بني
السيدة ناندي  -نديتواه (ناميبيا) (تكلمت باإلنكليزية):
يعرب فخامة السيد هاغ غينغوب ،رئيس مجهورية ناميبيا ،عن اجلنسني .وهذا ما تعلمناه من سنوات طويلة من النضال من أجل
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ومنذ إنشائها ،ما زالت تواصل االتصال باملرأة يف مناطق
التحرر واالستقالل ،واليت شاركت فيها املرأة ،وأنا شخصيًا،
مشاركة كاملة .وقبل عودته من املنفى ،ويف آخر خطاب عام الزناعات يف أفريقيا ومساعدهتا يف اختاذ أفضل السبل اليت
له إىل الناميبيني يف املنفى ،يف عام  1989يف أنغوال ،فإن رئيسنا متكنها من اإلسهام يف حتقيق السالم يف بلداهنا.
املؤسس وأبو األمة الناميبية ،الرفيق سام جنوما الذي كان حينئذ
ويف هذا العام فإن الذكرى السنوية اخلامسة عشرة
رئيس منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا ،دعا املرأة الناميبية العتماد القرار  )2000( 1325متثل حدثا تارخييا هاما ينبغي
للتأهب وعدم السماح بالعبث بالبلد بعد حتقيق االستقالل .أن يوحدنا يف العمل على اختاذ إجراءات ملموسة ،وحشد
ولذلك ،فإننا مقتنعون ،وحمقون يف ذلك ،أن املرأة أدت ،وما اجلهود الدولية املتضافرة الرامية إىل تعزيز السلم الدويل بطرق
زالت تؤدي ،دورًا يف حتقيق وصون السالم الذي نتمتع به منذ تكفل مشاركة املرأة على مجيع املستويات .وعشية اإلعالن
استقالل ناميبيا قبل  25عامًا.
عن انطالق الدراسة العاملية بشأن تنفيذ القرار ،تتاح لنا الفرصة

وناميبيا تعلق أمهية كبرية على التنفيذ الكامل للقرار
 ،)2000( 1325وستواصل القيام بدورها .وهي من أوائل
بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي اليت صدقت على
بروتوكوهلا املعين بالشؤون اجلنسانية والتنمية .ويدعو ذلك
الربوتوكول الدول األعضاء إىل وضع تدابري تضمن متثيل
النساء ومشاركتهن على قدم املساواة يف املواقع الرئيسية لصنع
القرار وعمليات بناء السالم.
وأود أيضا أن أبلغ األعضاء أننا استعرضنا مؤخرًا سياستنا
الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني وأدرجنا املرأة والسالم
واألمن باعتبارها واحدة من شواغلنا األساسية .وهذا يفسر
ملاذا كانت ناميبيا من أكرب الدول املسامهة بعناصر الشرطة
النسائية يف العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة
يف دارفور ،السودان .ويف واقع األمر ،فقد نشرنا خالل عام
 2010أول وحدة كاملة من اإلناث تضم  31عنصرًا يف
دارفور .واملرأة الناميبية يف بعثات حفظ السالم أبدت التزامًا
رائعًا وكفاءة عالية وقدرة على االبتكار.

لتقييم النجاح الذي حتقق فضال عما ينبغي تعزيزه .ويف جوهر
األمر ،إذ نستطيع التلسيم بأن مثة حتسينات قد حدثت ،فإننا
ال نزال نالحظ نقصا يف مشاركة املرأة يف عمليات السالم يف
مجيع أحناء العامل .وينطبق هذا حتديدا على مرحلة ما بعد حل
الزناع .وعليه ،تشدد ناميبيا على ضرورة تعيني األمم املتحدة
املزيد من النساء يف املستويات العليا لصنع القرار وعمليات
السالم ،مبا يف ذلك املبعوثني اخلاصني واملمثلني اخلاصني
وحفظة السالم والوسطاء واملفاوضني .وحنث املرأة على
مواصلة العمل لشغل املناصب القيادية يف مجيع أحناء املنظمة.

ونرى أن ضمان وجود حفظة السالم من النساء يف
حاالت الزناع وما بعد الزناع ميثل ميزة إضافية يف هتيئة حيز
أكثر أمانا للفتيات والنساء الاليت عانني من العنف اجلنسي.
وقد أظهرت الدراسات اليت أجرهتا األمم املتحدة دعما
للقرار  ،)2000( 1325استنادا إىل خربات يف العمليات
يف كمبوديا وكوسوفو وتيمور  -ليشيت وأفغانستان وليربيا
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،أيضا أن اجلنديات ال يواجهن
واخلطوة اليت اختذها رئيس مفوضية االحتاد األفريقي املعوقات الثقافية نفسها عند التعامل مع النساء واألطفال،
بإنشاء مكتب املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي املعين باملرأة مثلما يواجهها نظراؤهن من الذكور ،وبالتايل فهن يف وضع
أفضل ميكنهن من احلصول على املعلومات من كلتا الفئتني
والسالم واألمن جديرة بالثناء متامًا.
االجتماعيتني .وجيب األخذ بتلك القدرة على كسب ثقة
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السكان املحليني على أهنا عنصر حيوي يف أي من عمليات
حفظ السالم .وعالوة على ذلك ،تشري األدلة إىل أن من
شأن وجود املرأة أن حيدث تغيريا يف الثقافات املؤسسية اليت
يهيمن عليها الذكور ،فضال عن تعزيز حقوق املرأة داخل
أجهزة األمن .وما دام بوسع مشاركة املرأة أن جتمع خمتلف
املهارات والكفاءات ،فإن زيادة مشاركتها قد تساعد على
إنشاء أجهزة أمنية مشروعة وتتمتع باملزيد من الثقة.
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وإذ نعمل على توطيد دور املرأة يف عمليات السالم ،فإنه
جيب علينا أيضا أن نعاجل األسباب اجلذرية للزناعات .وجيب
أال يصبح الزناع أمرا عاديا يف هذا القرن ،بل جيب علينا
إسكات املدافع .وبوصفنا بشرا ،فإن علينا أن ندرك أن تصنيع
املنتجات كاألسلحة والذخائر يبدو حافزا لنا على العمل ضد
فلم ال ُ
ف عن إنتاج األسلحة ونشرع يف
نك ّ
مصلحتنا الذاتيةَ .
املزيد من الصناعات الصديقة للبشر اليت قد تساعدنا على إجياد
الوظائف والثروة الالزمتني للتنمية املستدامة؟ وينبغي أال نغلّب
مصاحلنا الفردية على مصلحة حتقيق السلم واالستقرار واألمن
على الصعيد الدويل .وتواصل ناميبيا االلتزام بتحقيق ذلك.
ونرى أنه ال شك يف أن مشاركة املرأة ستمكننا من النجاح يف
إجياد العامل الذي نصبو إليه  -عامل يسوده السالم وميكن فيه
تسوية الزناعات بالوسائل السلمية بدال من الزناعات املسلحة.

وينبغي أن تلتزم اجلهات املكلفة بقيادة ودعم عمليات
السالم ،وخاصة إدارة عمليات حفظ السالم واهليئات
اإلقليمية ،بإشراك النساء املوهوبات يف مفاوضات السالم
وتوقيع اتفاقات السالم وتنفيذها .ومن الضروري أن ميضي
جملس األمن قدما جبدول األعمال من جمرد الدعوة العامة
إىل توجيهات ملموسة بشأن الكيفية اليت ميكن أن تعزز هبا
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
تلك الكيانات العاملة يف ميدان حفظ السالم مشاركة املرأة
من بني املبعوثني اخلاصني واملمثلني اخلاصني وأفراد حفظة اخلارجية يف مصر.
السالم والوسطاء واملفاوضني .وأرى أن بوسع القرار 2242
السيد سليم (مصر) :أود يف البداية أن أعرب عن جزيل
( ،)2015الذي اُعتمد اليوم ،أن يؤدي بنا يف ذلك االجتاه .الشكر للمملكة اإلسبانية ،وللسيد رئيس الوزراء اإلسباين،
وأخريا ،ترحب ناميبيا باالستعراض الرفيع املستوى لعام على املبادرة بعقد هذه اجللسة اليوم حول املرأة والسالم
 2015وبتقرير األمني العام عن الدراسة العاملية ( )S/2015/716واألمن تزامنا مع مرور مخسة عشر عاما على صدور قرار
واستعراض التقدم املحرز على الصعد الوطنية واإلقليمية جملس األمن  ،)2000( 1325وعلى دعوتنا للمشاركة يف
والعاملية يف تنفيذ القرار  .)2000( 1325وتساعد الدراسة هذه اجللسة.
العاملية اليت ستطلق غدا على وضع الرؤية واالستراتيجيات
وأود أن أتوجه أيضا بالشكر للسيد األمني العام لألمم
العاملية .ومن الضروري أن جنعل من القرار  )2000( 1325املتحدة ،على اجلهود اليت بذلت لتسليط األضواء على هذه
أداة قوية لصون السالم واألمن .وينبغي أن تساعد الدراسة املسألة اهلامة ،مبا يف ذلك من خالل تقريره األخري عن تنفيذ
على وضع برامج حمددة ذات منحى عملي وهلا أهداف القرار ( )S/2015/716وهو التقرير الذي يويل اهتماما خاصا
ومؤشرات قابلة للقياس بغرض توجيه عملية تنفيذ القرار يف مبعاجلة أزميت نقص التمويل واالنتقائية غري املنصفة يف ختصيص
املستقبل .ومن شأهنا أن ّ
حتسن اآلفاق املؤدية إىل عاملي سلمي املوارد املالية ،وكذلك بالنسبة للروابط املباشرة بني قضايا
إذا ما استخدمت الدول األعضاء خمططا بغرض الدراسة اجلادة التنمية ،مبا تشمله من ضرورة دعم اجلهود الوطنية لتحقيق
لسياساهتا الوطنية ،فضال عن تعلُّم كيفية االستفادة منها.
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تطلعات الشعوب وتوفري احلماية الالزمة للمرأة خالل
الزناعات املسلحة وما يعقبها.
كماتؤيد مصر دعوة األمني العام إىل تعزيز دور املرأة
يف إطار عمليات حفظ السالم ويف جهودها للوساطة وتسوية
الزناعات.
إننا ملسنا  -خالل تناول املواضيع املرتبطة بالقرار 1325
( -)2000غياب االهتمام بقضايا رئيسية تتعلق هبذا القرار،
كمعاناة املرأة حتت وطأة االحتالل األجنيب ،فضال عن املبالغة
يف ربط القانون الدويل حلقوق اإلنسان بالقانون الدويل
اإلنساين يف إضعاف نظم احلماية املتوفرة يف حاليت السالم
واحلرب .وملسنا تسيسا للمواقف يف تناول القضايا املرتبطة
باملنظومتني القانونيتني ،وكذلك جتاهال العتبارات السيادة
الوطنية واحترام التشريعات الوطنية واألولويات املتعلقة
بالسياسات والربامج التنفيذية ،مع االعتماد على بيانات
ودراسات غري رمسية قد جتانبها الدقة يف تقييم مدى حتقيق
األهداف املرتبطة باملرأة والسالم واألمن.
إن اإلرهاب يهدد السالم واألمن ،مثله مثل الزناعات
املسلحة اليت تعاين منها دول ومناطق خمتلفة حول العامل ،بل
أصبح يف كثري من األحيان جزءا من تلك الزناعات ،وهو
هتديد بات يواجه جمتمعاتنا املحلية بشكل متزايد يف اآلونة
األخرية ،وميثّل عائقا أمام قدرة الدول على حتقيق ما تطمح
إليه من منو ورخاء.
فاإلرهاب ،وإن كان يهدد املجتمع ككل ،إال أن املرأة
متثّل إحدى الفئات األكثر عرضة خلطر هتديداته .وهي قضية
سنعمل على إيالئها اهتمامًا كبريًا .ويف هذا السياق ،تبنت
مصر القرار الذي اختذه املجلس اليوم.
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الذي ينبثق من اجلهود اليت تبذهلا مصر لدعم وتعزيز وضع
املرأة يف املجاالت املختلفة .ويتسق هذا مع الرؤية املصرية
األكثر مشوالً لتمكني املرأة على كافة األصعدة .ولقد دعمت
مصر أهداف ومنطلقات قرار جملس األمن )2000( 1325
منذ اختاذه يف عام  2000ملا ّ
شكله هذا القرار وما تاله من
مكملة ألمهيته بالنسبة لقضايا املرأة خالل وما بعد
قرارات ّ
الزناعات املسلّحة ،وهو الدعم الذي أخذ شك ً
ال وصورًا ع ّدة
على املستويني اإلقليمي والدويل.
كما قام املجلس القومي للمرأة يف مصر بصياغة وتطوير
خطة وطنية ملتابعة وتنفيذ قرار جملس األمن )2000( 1325
يف إطار الدور النشط الذي تضطلع به يف جمال تسوية الزناعات
الدولية ،لتصبح مصر واحدة ضمن  17دولة أفريقية قامت
بصياغة خطة وطنية مماثلة .وقد قامت مصر على مدار 15
عامًا منذ اختاذ القرار بتنظيم عدد من الفعاليات ذات الصلة،
منها ورشتا عمل إقليميتان بالتعاون مع األمم املتحدة وجامعة
الدول العربية.
وأولت مصر أمهية خاصة ملواضيع التدريب وبناء
القدارت ،إذ قام مركز القاهرة اإلقليمي للتدريب على تسوية
الزناعات وحفظ السالم يف أفريقيا بتنظيم سبع دورات تدريبية
ودوريت تدريب للمدربني وورشة عمل ،خصصت مجيعها
إلعداد الكوادر وتبادل اخلربات حول تنفيذ القرار 1325
( )2000حتت عنوان ‘‘إدماج النوع االجتماعي يف جمال
حفظ وبناء السالم’’ خالل الفترة من  2013إىل ،2015
تُستكمل بعقد مخس دورات تدريبية إضافية يف ذات املجال
حىت حزيران/يونيه .2016

يف النهاية ،أعرب عن امتناين جمددًا للدعوة إىل عقد هذه
اجللسة اهلامة اليت حرصنا على املشاركة فيها يف إطار دعم
إن مصر تويل أمهية كبرية ملواضيع املرأة ودورها كعنصر
مصر جلهود األمم املتحدة  -وجملس األمن بصفة خاصة -
فاعل وحموري يف صنع وحفظ وبناء السالم .وهو االهتمام
لتعزيز دور ومكانة املرأة ،وستحرص مصر على متابعة تلك
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اجلهود إقليميًا ودوليًا يف إطار جهودها احلثيثة إلقرار السالم الوطنية ،فض ً
ال عن املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ،من
أجل منع نشوب الزناعات وإدارهتا وحلها.
واألمن الدوليني.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
خارجية السلفادور.

ويف عام  ،2014ق ّدمت آلية تعزيز مكانة النساء بوصفهن
أعضاء يف اللجنة الوطنية مشروع الوثيقة املعنونة “ذاكرة
حل ِ
اُ
باحب” ،اليت أُعدت بدعم من النساء الناجيات وأفراد أسر
ضحايا املجازر اليت وقعت يف كانون األول/ديسمرب .1981
وقد أجرى ذلك املشروع حتقيقًا أنثروبولوجيًا جلمع شهادات
النساء ومساعدهتن نفسيا واجتماعيا يف أماكن آمنة حيث
هلن التحدث عن جتارهبن.
تسىن ّ

قرارات ملجلس األمن.

وعالوة على ذلك ،يف آب/أغسطس ّ ،2015
نظمت
السلفادور أول حلقة عمل إقليمية بشأن التدريب على القرار
 ،)2000( 1325مع البلدان األعضاء يف منظومة التكامل
بني دول أمريكا الوسطى .وكان اهلدف هو التشجيع على
وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار  )2000( 1325يف
بلدان أخرى يف املنطقة .وافتتحت حلقة العمل واختتمتها
رئيسة شيلي ،السيدة ميشيل باشيليت ،ورئيس السلفادور،
السيد سلفادور سانشيز سريين .وحاليًا ،فإن بلدنا يف طليعة
وضع خريطة طريق ستجعل من املمكن ضمان متابعة القرار
 )2000( 1325والقرارات الالحقة.

السيد مارتينيث بونيا (السلفادور) (تكلم باإلسبانية):
يسر السلفادور املشاركة يف هذه املناقشة الرفيعة املستوى
ّ
بشأن املرأة والسالم واألمن بوصفنا بلدًا عاىن من حرب
أهلية طويلة ودامية انتهت بتوقيع اتفاقات السالم اليت وضعت
نقر بالدور اهلام الذي
األساس إلرساء الدميقراطية .ولذلك ّ
قاد ذلك إىل نشر كتاب وفيديو بعنوان “ذاكرة
تؤديه املرأة يف منع نشوب الزناعات وحلّها ،وكذلك بناء
حل ِ
اُ
باحب” ،وهو عمل هندف من خالله إىل إعادة تشكيل
السالم ،على النحو املبني يف القرار .)2000( 1325
وبناء على هذا اإلقرار ،فإننا نؤمن كبلد بأن العمل من املعرفة مبا حدث خالل املذابح من منظور جتارهبن احلياتية
أجل زيادة مشاركة املرأة يف خمتلف عمليات حفظ السالم الفعلية واحلفاظ أيضًا على الذاكرة الشفوية .وهندف بذلك إىل
هو إحدى األولويات .وتبذل السلفادور جهودًا للتمكن من تعزيز عملية التعويض ،ليس بأخذ التعويض املدين يف االعتبار
تعزيز مشاركة املرأة يف بعثات حفظ السالم الست اليت نشارك وحسب بل أيضًا بتسليط مزيد من الضوء على جتارب أولئك
ّ
فيها ،وفقًا ملا نص عليه القرار  )2000( 1325وما تبعه من النسوة.
ونظرًا لألمهية اليت يعلقها بلدي على االمتثال هلذا القرار،
يسرين أن أبلغ أعضاء املجلس بأن السلفادور قد بذلت جهودًا
على الصعيد احلكومي ،بدعم من البلدان الصديقة واملنظمات
الدولية ،إلنشاء جلنة وطنية لتنفيذ القرار )2000( 1325
والقرارات الالحقة .وقد تقلّد أعضاء اللجنة مناصبهم بعد
حلف اليمني يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014وتضم
اللجنة يف تشكيلتها  17من املنظمات احلكومية والوزارات
العامة واألوساط األكادميية واملجتمع املدين .ويتمثل هدفها
الرئيسي يف اقتراح سياسات ومعايري تكفل االمتثال ألحكام
وتعرب السلفادور عن تأييدها جلميع املبادرات اليت من
القرارات وضمان أن نواصل تعزيز متثيل املرأة يف مجيع
مستويات عمليات صنع القرار يف املؤسسات واآلليات شأهنا أن تكفل مشاركة املرأة يف خمتلف وحدات حفظ السالم،
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متشيًا مع القرار  )2000( 1325وما تبعه من قرارات ملجلس السالم ،باإلضافة إىل زيادة تفاقم هذا الظلم ،ينطوي على
خطر غرس بذور جتدد الزناع يف املستقبل.
األمن.
ويف اخلتام ،أود أن أنوه بالعمل اهلام الذي قامت به
إسبانيا بصفتها رئيس جملس األمن .وباملثل ،أود أن أشكر هيئة
األمم املتحدة للمرأة على دعمها ورعايتها التقنية والسياسية
واملالية للجهود اليت نبذهلا يف جلنتنا الوطنية .ويف نفس الوقت،
أود أن أطلب استمرار هذا الدعم.

وقد أدى تنفيذ هذا اإلطار الربناجمي والتنفيذي  -مدعوما
بقرارات أخرى  -إىل أن يأخذ املجلس يف االعتبار مسألة
املرأة والسالم واألمن يف  7اتفاقات من أصل  13اتفاقا أبرم
يف عام  2013ويف  14قرارا من أصل  20قرارا بإنشاء
واليات حفظ السالم أو توسيعها .وأود أن أثين على مشاركة
املرأة يف مجيع جهود الوساطة إلرساء السالم حتت قيادة األمم
املتحدة يف عام .2013

وحيدونا األمل يف أنه كلما زادت معرفة الناس بتجربتنا،
فإن البلدان األخرى يف املنطقة سيتم تشجيعها على مواصلة
ومع ذلك ،فعلى الرغم من أن هذه اجلهود مشجعة للغاية،
العمل يف ما يتعلق بالسالم واألمن الدوليني ،وال سيما من
منظور مشول اجلميع الذي ُحدد يف القرار  .)2000( 1325ال تزال النساء والفتيات عرضة خلطر خروج أمراء احلرب على
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير القانون .وهلذا السبب نرى من األمهية مبكان ،وحنن منضي
يف بذل جهودنا يف إطار القرار  )2000( 1325والنصوص
اخلارجية واملغتربني يف السنغال.
املوضوعية األخرى ،أن نعتمد هنجا متكامال وشامال يعطي
السيد ندياي (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية،
األولوية للمناظري السياسية والتنموية واملتعلقة حبقوق اإلنسان
أود أن أثين على الرئاسة اإلسبانية ملجلس األمن وأن أرحب
من أجل حتسني املحافظة على السالم ،وكسر حلقة اإلفالت
برئيس احلكومة اإلسبانية يف هذه املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن
من العقاب ،وكفالة حتقيق املصاحلة واإلدماج االجتماعي
املرأة والسالم واألمن .وأود أيضًا أن أثين على جودة تقرير
للضحايا وجالديهم السابقني.
األمني العام ( ،)S/2015/716فض ً
ال عن الترحيب باإلحاطات
ويقودين هذا إىل مسألة متكني املرأة  -ال سيما التمكني
اإلعالمية اليت قدمتها املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة
واآلخرون الذين تكلموا بعدها .وبوصفه معلمًا تارخييًا ،فإن االقتصادي  -أثناء الزناعات وبعد انتهائها حيث إهنا تشارك يف
القرار  )2000( 1325يسهم يف سد الفجوة القائمة على جهود اإلنعاش اليت تثمنها جلنة بناء السالم .ويف هذا الصدد،
صعيد البحث عن السالم الدائم وحتقيق املصاحلة بني الناس أود أن أشدد على اإلسهامات اهلامة اليت ميكن أن تقدمها
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،بل وجيب أن تقدمها،
وضمان إقامة العدل.
من أجل تنفيذ تلك اخلطة .ويف ضوء ذلك ،أؤكد من جديد
إن العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس بوصفه جزءا
على أن السنغال  -بصفتها سابع أكرب البلدان املسامهة بقوات
ال يتجزأ من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ،واإلبادة اجلماعية،
واملرشحة للعضوية غري الدائمة يف جملس األمن للفترة -2016
وجرائم احلرب ،ينتهك العقد االجتماعي الذي يربط بني
 ،2017تواصل إيالء أولوية لربنامج املرأة والسالم واألمن.
املدنيني وقوات األمن ويقوض أسس السالم ويدمر اجلهود
وقد جتلت تلك األولوية بالفعل يف مشاركة  60امرأة
اإلمنائية .وعالوة على ذلك ،فإن التمييز ضد املرأة يف جهود
سنغالية يف بعثات األمم املتحدة ويف إسهام السنغال حنو جعل
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فكرة إنشاء غرفة عمليات مفهوما مألوفا .وبرزت ثقة السنغال
يف قيادة املرأة من خالل اختيار الرئيس ماكي سال املشاركة
يف إطالق محلة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي.
وأخريا ،أود أن أشيد أميا إشادة باختاذ القرار 2242
( ،)2015الذي شاركت السنغال يف تقدمي مشروعه.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
اخلارجية والفرنكوفونية والتكامل اإلقليميفي غابون.
السيد إيسوزي  -نغوندي (غابون) (تكلم بالفرنسية):
أود أن أبدأ بتهنئتكم ،سيدي الرئيس ،وأن أعرب  -بالنيابة
عن فخامة السيد علي بونغو أوندميبا ،رئيس اجلمهورية
ورئيس الدولة يف مجهورية غابون  -عن بالغ االمتنان لدعوتنا
للمشاركة يف مناقشة اليوم بشأن املوضوع البالغ األمهية
املتعلق باملرأة والسالم واألمن .كما أشيد حبضور عدد من
الشخصيات الرفيعة املستوى ،واألمني العام بان كي  -مون،
والسيدة فومزيلي مالمبو  -نغوكا ،املديرة التنفيذية هليئة األمم
املتحدة للمرأة.
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االعتراف بأن الفظائع اليت أصابت النساء والفتيات مل تكن
أبدا مروعة كما هي اليوم .وكما هو مؤكد حبق يف تقرير
األمني العام ( ،)S/2015/716فإننا يف الواقع نشهد زيادة غري
مسبوقة يف عدد النساء املشردات وجرائم العنف اجلنسي وغريه
من أشكال االستغالل .وقد تفاقم ذلك نتيجة اخلطر املرتبط
بالتهديدات اجلديدة مثل تغري املناخ ،والكوارث الطبيعية،
واإلرهاب ،والتكنولوجيات اجلديدة يف احلرب .وفيما يتعلق
بالعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات يف الزناع املسلح على
وجه اخلصوص ،جتدر اإلشارة إىل أن هؤالء الضحايا قد يصنب
بالصدمة عندما يفتقرن إىل إمكانية احلصول على الرعاية الطبية
أو الدعم النفسي واالجتماعي.
ويؤكد القرار  ،)2011( 1983الذي اعتمده جملس
األمن يف حزيران/يونيه  2011بناء على مبادرة من غابون،
على أن العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات يف الزناع املسلح
ميكن أن يشكل يف بعض احلاالت عامال من عوامل اخلطر يف
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وانتشاره.

وترحب غابون بإدراج القرار  )2000( 1325ضمن
إن اعتماد املجلس يف  31تشرين األول/أكتوبر 2000
أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمية ملا بعد عام ،2015
للقرار  )2000( 1325كان نقطة حتول تارخيية يف اجلهود اليت
وال سيما اهلدف  5املتعلق باملساواة بني اجلنسني.
يبذهلا املجتمع الدويل من أجل ضمان توفري مزيد من احلماية
وتكتسي املشاركة الكاملة للمرأة يف مفاوضات السالم
للنساء والفتيات يف حاالت الزناع املسلح .كما ساعدنا القرار
 )2000( 1325على إدراك الدور احليوي الذي جيب أن أمهية أكرب حيث أهنا تكفل إدراج شواغلها يف اتفاقات السالم.
تضطلع به املرأة يف خمتلف مراحل عملية السالم ،وهي :منع وباملثل ،فإن مشاركتها يف منع العنف وحفظ السالم وبنائه
نشوب الزناعات ،وتسويتها ،وبناء السالم .وتشكل مناقشة تشكل ضرورة من أجل حل الزناعات .وفيما يتعلق بإصالح
اليوم فرصة للنظر مبوضوعية يف التقدم املحرز يف تنفيذ القرار عمليات حفظ السالم اجلاري حاليا ،جيب إشراك املزيد من
 )2000( 1325يف ضوء االحتفال بالذكرى العشرين النساء يف مسارح العمليات ،ويف جمال الوساطة وجهود
الدبلوماسية الوقائية ،ويف إسداء املشورة الالزمة إلعادة تأهيل
للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ،املعقود يف بيجني.
ضحايا العنف وإدماجهن يف املجتمع.
وعلى الرغم من جهودنا الرامية إىل مكافحة العنف
وجيب أن يزداد عدد املوظفات املنتشرات يف وحدات
اجلنسي ضد النساء والفتيات يف الزناعات املسلحة ،جيب
حفظ السالم ،وذلك من أجل ضمان اتباع هنج شامل إزاء
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األوضاع على أرض الواقع .ويف الواقع ،فإن وجود املزيد من التزامنا بالتنفيذ الكامل يف الوقت املناسب وبشكل فعال للقرار
النساء يف هذه العمليات ميكن أن يساعد على ختفيف حدة  )2000( 1325حول املرأة والسالم واألمن.
التوترات وهتيئة بيئة من الثقة وتوسيع واليات البعثات يف
لقد قال زميلي وزير خارجية إسبانيا ،غارسيا مارغاللو،
امليدان .وحنن نثين على اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لترقية يف بيانه خالل املناقشة العامة احلالية للجمعية العامة
املرأة لتويل املناصب العليا داخل منظومة األمم املتحدة بوجه (انظر  ،)A/70/PV.21إن القرن احلادي والعشرين سيكون
عام ويف عمليات حفظ السالم على وجه اخلصوص .وخري قرن املرأة ،وأنا أوافقه هذا الكالم .كما أعتقد أن عام 2015
دليل على ذلك هو تعيني نساء على رأس بعثة األمم املتحدة يف هو عام حموري لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
جنوب السودان منذ إنشائها يف عام  .2011ويشجعه بلدي وحنن اتفقنا على إدراج هدف منفصل بشأن اجلنسانية يف
على مواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية.
أهداف التنمية املستدامة ،وتعميم املنظور اجلنساين يف كل

وأؤكد جمددا على التزام بلدي بالنهوض بقضية املرأة أجزاء اخلطة .وحنتفل هذا العام بالذكرى السنوية اخلامسة
والسالم واألمن .وما فتئت غابون تشكل مالذا لالجئني عشرة الختاذ القرار  ،)2000( 1325وبالذكرى السنوية
واألشخاص املشردين من بلدان املنطقة دون اإلقليمية اليت تعاين العشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني.
من حاالت نزاع .ومن املؤسف أن تشكل النساء واألطفال (تكلم باإلنكليزية)
معظم هؤالء الالجئني واملشردين ،وميثل بعضهم ضحايا للعنف
ويصادف هذا العام مرور مخسة عشر عاما على اختاذ
وسوء املعاملة .وما برحت غابون تعمل لتقدمي الدعم املناسب
القرار التارخيي الذي وضع األساس للخطة املتعلقة باملرأة
هلؤالء النساء الضحايا عن طريق إنشاء اهلياكل األساسية
والسالم واألمن ،والذي يدعو إىل توفري احلماية اخلاصة للمرأة،
للرعاية الصحية من أجل املشردين أو الالجئني من النساء ،مبن
ومشاركتها الكاملة واملتساوية يف مجيع جهود منع نشوب
فيهن املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .وباملثل،
الزناعات ،وتسويتها ،وبناء السالم بعد انتهاء الزناع .ويواصل
فإن برامج اإلدماج والتمكني اليت بدأهتا حكومة غابون قد
القرار  ،)2000( 1325وأيضا القرارات الستة األخرى ذات
أدت إىل تيسري توافر األراضي الصاحلة للزراعة.
الصلة اليت اتُخذت من عام  2008إىل عام  ،2013توفري املبادئ
وتعد املتابعة الدقيقة للجهود املبذولة لتنفيذ القرار  1325التوجيهية الرئيسية واإلطار احلقيقي للدول األعضاء يف وضع
( )2000أمرا مفيدا .وتؤكد غابون من جديد على استعدادها السياسات واختاذ التدابري املتعلقة باملجاالت املذكورة أعاله،
للحفاظ على ذلك الزخم .ويف اخلتام ،تشيد غابون باختاذ وكذلك يف ميدان التقليل من أثر الزناعات على النساء والفتيات.
القرار  ،)2015( 2242وتتعهد بضمان تنفيذه.
وهبذا املعىن ،نرحب بقرار جملس األمن )2015( 2242
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير الذي ق ّدمته إسبانيا ،بوصفه أداة هامة إلظهار التغيريات اليت
خارجية أوكرانيا.
حدثت منذ عام  ،2000وإدراج منظور جديد وهام يف اخلطة
السيد كليمكني (أوكرانيا) (تكلم باإلسبانية) :يف املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .والواقع أن املرأة تعاين املزيد
البداية ،أود أن أشكر الرئاسة اإلسبانية ملجلس األمن على من الصعوبات كنتيجة مباشرة للعواقب االقتصادية اليت تنجم
عقد هذه املناقشة اهلامة جدا ،اليت تتيح لنا تكرار وجتديد عن الزناعات ،وهي معرضة خلطر متزايد بسبب االجتار بالبشر
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إن حكومة أوكرانيا تعكف على اختاذ عدد من اخلطوات
وإجبارها على العمل يف جمال اجلنس ،ومواجهة اآلثار احلادة
للنظم الصحية الضعيفة .أ ّما العنف القائم على نوع اجلنس ،مبا اليت تستهدف التصدي للتحديات اليت يسببها العدوان األجنيب
يف ذلك استخدام االغتصاب بشكل منهجي ،وتزايد العنف اجلاري للنساء يف أوكرانيا.
املزنيل ،فهي أمور يُعترف على نطاق واسع بأهنا متفشية يف
وتدرك السلطات األوكرانية إدراكا تاما االحتياجات
حاالت الزناع.
اخلاصة ألسر املشردين داخليا ،وال سيما النساء .والقانون الذي

وتؤكد أوكرانيا من جديد دعمها لسياسة عدم التسامح
إطالقا اليت تنتهجها األمم املتحدة بشأن مجيع أشكال االستغالل
واالعتداء اجلنسيني من جانب حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة ،مبن فيهم مجيع املوظفني املدنيني املنتشرين يف عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم .فالسلوك واالنضباط على النحو
السليم من قبل مجيع األفراد املنتشرين يف عمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم مها أمران حيويان بالنسبة إىل فعاليتها .وأوكرانيا،
بوصفها مسامهة هامة يف عمليات حفظ السالم ،ترحب حبقيقة
أن االستعراضات الشاملة هليكل حفظ السالم وبناء السالم يف
األمم املتحدة جتري بالتزامن والتفاعل مع استعراض اخلطة
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وبطبيعة احلال ،حنن نؤيد بقوة
اجلهود الدولية الرامية إىل التصدي للمجموعة الكاملة من
االنتهاكات واالعتداءات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تواجهها
املرأة يف حاالت الزناع املسلح وحاالت ما بعد الزناع.

سنّته أوكرانيا بشأن املشردين داخليا يف عام  2014حظي
بالترحيب من املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك مكتب مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني .ويهدف هذا القانون إىل
كفالة حقوق املشردين داخليا وحرياهتم ،مبن فيهم النساء ،وإىل
معاجلة املسائل الرئيسية يف هذا املجال ،من خالل تيسري تقدمي
املساعدة اإلنسانية ،يف مجلة أمور أخرى .ويف  5آذار/مارس ،مت
تعديل قانوننا املتعلق باملشردين داخليا ،بغية تعزيز توفري احلماية
االجتماعية هلم ،مبا يف ذلك عن طريق معاجلة مسألة البطالة.

واالستفادة الكاملة من املعارف واملهارات واخلربات اليت
تتحلى هبا املرأة األوكرانية أمر حيوي بغية التوصل إىل حل
لألزمة احلالية يف أوكرانيا وحوهلا .وبوسعنا أن نذكر عددا من
األمثلة على مشاركة املرأة .فهي تع ّد وجتمع وتوزع األغذية،
واملالبس ،والكثري من األمور األخرى يف سياق توفري املساعدات
اإلنسانية .ومثة مثال آخر هو العضوة يف الربملان ،السيدة ايرينا
وتدرك أوكرانيا إدراكا مباشرا مدى التأثري غري املتناسب غرياشينكو ،اليت جرى تعيينها يف العام املاضي مبعوثة خاصة
للزناعات املسلحة على النساء .وبسبب العدوان الروسي على لرئيس أوكرانيا بشأن التسوية السلمية للحالة يف دونباس.
أوكرانيا ،فإن املسائل املشمولة بالقرار )2000( 1325
ونود أن نكرر بصفة خاصة التزامنا بكفالة إدراج
تتصف بأمهية خاصة لبلدنا .والغالبية العظمى من املشردين االلتزامات العاملية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن اليت تتضمنها
داخليا هم نساء ،حيث تصبح الكثريات منهن قائمات اخلطة يف سياساتنا وقوانيننا الداخلية ،من أجل املسامهة يف
لوحدهن على رعاية األطفال واألقرباء كبار السن .وهناك متكني املرأة ،واالرتقاء مبشاركة املرأة وقيادهتا اهلامة يف مجيع
حىت اليوم أكثر من  1,5مليون شخص من املشردين داخليا جوانب السالم واألمن ،فضال عن حتقيق االنتعاش وإعادة
أُجربوا على مغادرة ديارهم نتيجة
اإلعمار بعد الزناع.
احتالل روسيا لشبه جزيرة القرم والعدوان يف دونباس.
وتؤكد أوكرانيا إرادهتا السياسية واستعدادها لالضطالع
ومثة قرابة ثلثي املشردين داخليا هم من النساء.
بااللتزامات والتعهدات التالية اليت تتماشى مع األهداف
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الرئيسية هلذه املناقشة املفتوحة :أوال ،تعزيز مشاركة املرأة يف
احلياة السياسية وصنع القرارات العامة؛ ثانيا ،زيادة دور املرأة
يف كفالة السلم واألمن؛ وثالثا ،وضع وتنفيذ الربامج املعنية
مبساعدة النساء من الفئات الضعيفة والنساء اللوايت يعانني من
العنف املزنيل.
إن الوثيقة الرئيسية اليت سوف ّ
متكننا من تنفيذ هذه
التعهدات هي خطة العمل الوطنية املعنية بتنفيذ القرار 1325
( .)2000فلقد وضعت احلكومة بالفعل مشروع هذه
الوثيقة بالتشاور والتفاعل الوثيقني مع وكاالت األمم املتحدة
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،فضال عن املجتمع املدين.
وهتدف خطة العمل إىل تعزيز مشاركة أكرب للمرأة يف احلياة
العسكرية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،وعملية
السالم ،وعملية االنتعاش ،ومنع أعمال العنف القائم على
نوع اجلنس ومكافحتها ،وإعادة إدماج األشخاص املتضررين
من آثار العدوان األجنيب اجلاري ضد بلدي.
والوثيقة اهلامة األخرى هي االستراتيجية الوطنية حلقوق
اإلنسان اليت وافق عليها رئيس أوكرانيا يف آب/أغسطس .ووفقا
لالستراتيجية ،فإن كفالة احلقوق املتساوية للمرأة والرجل؛
ومكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس واالجتار بالبشر
والرق ومكافحة العنف العائلي تعد األهداف الرئيسية لسياسة
حقوق اإلنسان يف أوكرانيا على مدى السنوات القادمة .ومن
بني اخلطوات اليت اختذت مؤخرا ،ميكنين أن أشري أيضا إىل
قانون االنتخابات املحلية الذي وقع يف آب/أغسطس .وينص
القانون على أنه يف الدوائر االنتخابية ذات الوالية املتعددة على
الصعيدين املحلي واإلقليمي جيب أن ميثل النساء أو الرجال ما
ال يقل عن  30يف املائة من كل قائمة حزبية.
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ملجلس أوروبا ،ما زالت رهن االحتجاز من جانب االحتاد
الروسي دون أسسس قانونية وبالرغم من أنه يف إطار ترتيبات
مينسك ال بد من إطالق سراح مجيع الرهائن واألشخاص
املحتجزين بصورة غري قانونية .أود أن أكرر ندائي إىل املجتمع
الدويل مواصلة ضغوطه السياسية والدبلوماسية على االحتاد
الروسي لوقف ممارسته لقمع حقوق اإلنسان وأن يفرج فورا
عن ناديا سافتشينكو والسجناء السياسيني األوكرانيني اآلخرين.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر وزير خارجية أوكرانيا
على التحدث باللغة اإلسبانية يف بداية بيانه .إن اللغة اإلسبانية
هي اللغة مشتركة بني العديد من أعضاء املنظمة ،واحتفلنا
باألمس بيوم اللغة اإلسبانية هنا يف األمم املتحدة.
أعطى الكلمة اآلن لوزيرة املساواة االجتماعية يف إسرائيل.
السيدة غمليئيل (إسرائيل) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
أن أشكركم ،السيد الرئيس ،على إتاحة الفرصة يل ملخاطبة
املجلس بشأن هذا املوضوع اهلام .غري أنين أجدين مضطرة
أن أبدأ باملجاهرة برفض محلة اإلرهاب اليت تشن ضد شعب
بلدي بال هوادة .ففي األسابيع األخرية هزت إسرائيل موجة من
اهلجمات العنيفة وعمليات الطعن والسيارات املفخخة والقنابل
احلارقة .واستهدف الرجال والنساء واألطفال وحىت الرضع أثناء
سريهم يف الشوارع أو يف طريق عودهتم من الصالة.
كنا نتوقع االستماع إىل إدانة مدوية لذلك العنف ،ولكن
عندما يتعلق األمر باهلجمات اإلرهابية ضد اإلسرائيليني،
تبدو أصوات املجتمع الدويل وجملس األمن خافتة .وحىت هذا
الصباح استمعت إىل زمالئي القادة يف هذه القاعة يتحدثون
عن اإلرهاب يف حني مل يذكروا كلمة عن اإلرهاب يف
إسرائيل ،حيث ندفن اليوم آخر ضحاياه.

ويف اخلتام ،أود أن أوجه االنتباه اخلاص إىل قضية السيدة
ولألسف تواجه إسرائيل جيال من النساء واملراهقني
ناديا سافتشينكو اليت متثل الوجه األنثوي ملا حيدث يف أوكرانيا.
وحىت األطفال الصغار حيرض على الكراهية واالستشهاد وقتل
إن ناديا سافتشينكو سجينة سياسية وعضو اجلمعية الربملانية
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األبرياء ال على السالم والتعايش .ويأيت صيب عمره  13عامًا،
بدالً من اخلروج للعب ،للقتل بعد أن جرى له غسل دماغ.
وتأيت طالبة أمامها حياهتا كلها للقتل .أعتقد كمرأة وأم أن
التعليم هو املفتاح لتنشئة جيل من الشباب ملتزم بالتفاهم
والتسامح .يف إسرائيل ،الكلمات األوىل اليت يتعلمها أطفالنا
يف املدارس هي شالوم وسالم  -السالم.
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الالزمة حىت يتمكن من شغل مناصب عليا يف املجتمع .والتزام
إسرائيل باملشاركة الكاملة أمر مدرك هنا يف األمم املتحدة.
تعتز إسرائيل بانضمامها مؤخرا إىل  48من الدول األعضاء
يف جمموعة أصدقاء املرأة والسالم واألمن .وسنعمل معا على
تعزيز التقدم على الصعيد العاملي يف حتقيق متكني املرأة.
فالسالم والرخاء يف املستقبل يتوقف على املسار الذي
نطرقه اليوم .واملساواة بني اجلنسني واملشاركة املتساوية هي
اخلطوات األوىل على طريق تسوية الزناعات وبناء السالم
وحفظ السالم .وتعتز إسرائيل باالنضمام إىل الشركاء يف
الطريق حنو عهد جديد تقف فيه املرأة إىل جانب الرجل
وتتوىل زمام القيادة حنو األهداف النبيلة املتمثلة يف حتقيق
السالم واألمن.

أحضر هنا اليوم بصفيت وزيرة املساواة االجتماعية يف
إسرائيل  -وهي وزارة أنشئت للمرة األوىل يف تاريخ إسرائيل
للتعامل مع قضايا األقليات واملتعلقة بنوع اجلنس ولتعزيز
جهود إسرائيل الرامية إىل مكافحة التعصب ومكافحة عدم
املساواة االجتماعية .ومنذ إنشائها ،ظلت إسرائيل ملتزمة
برؤية جمتمع املساواة يف الفرص .إن إعالن استقاللنايكفل
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزيرة
املساواة يف احلقوق جلميع املواطنني ،بغض النظر عن اجلنس
شؤون املرأة يف اجلمهورية الدومينيكية.
أو العرق أو الدين.
السيدة غرمان (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلمت
ونعتقد أن املرأة ينبغي أن تكون حرة يف اختيار مسارها
يف احلياة ،دون أن تعوقها احلواجز والتحيز .متهد هذه احلرية باإلسبانية) :بالنيابة عن اجلمهورية الدومينيكية ،أود أن أشكر
املجلس على تنظيم مناقشة اليوم .إن هذا االجتماع الرفيع
السبيل حنو جمتمع أفضل وأكثر استقرارا للجميع .ويف إطار
املستوى هلو دليل واضح على االهتمام الكبري الذي يبديه
جهودنا الرامية إىل حتقيق السلم واألمن ،تؤمن إسرائيل بأن
جملس األمن ،وحتديدا مملكة إسبانيا ،بتعزيز حقوق املرأة
النساء يشكلن عامال قويا لالعتدال ،وال سيما يف مواجهة
ودورها يف جمال السالم واألمن الدوليني.
التطرف .وكقائدة وصانعة القرار ميكن أن تكون املرأة قوة
وهلذه املواضيع أمهية أساسية يف عالَم من املهم فيه مواصلة
لتحقيق االستقرار .إن املرأة وحتديدا يف منطقتنا من العامل هي
النهوض بثقافة محاية النساء واملراهقني والفتيات والتضامن
إمكانيات غري مستغلة لتحقيق جمتمعات أكثر سلما.
معهم.
وكجزء من التزامنا بتحقيق املساواة بني اجلنسني ،سنت
ومنذ اختاذ القرار  )2000(1325يف  31تشرين األول/
إسرائيل تشريعات عام  2005تكفل مشاركة املرأة املتساوية
يف عملية صنع القرار العام وبناء السالم واملصاحلة ومتثيل أكتوبر ،2000 ،شهدنا تقدمًا حقيقيًا يف محاية النساء يف حاالت
املضي حنو مشاركتهن الكاملة والشاملة يف ظروف
املرأة يف مجيع املسائل املتعلقة بالسياسات الوطنية .إن إدراج الزناع ،ويف ِّ
املرأة هو احلل لفتح األبواب أمام السالم املستدام .وما فتئت متساوية يف عمليات السالم واألمن الدوليني .وإننا نرحب بالتقدم
ماشاف  -وكالة التنمية الدولية إلسرائيل  -تضطلع بنشاط الذي أُحرِز يف تنفيذ القرار  ،)2000(1325لكننا ندرك أنه
بتدريب النساء يف مجيع أحناء العامل لتزويدهن مبهارات القيادة يتعني علينا تنسيق العمل يف تنفيذه ،بغية حتقيق هنج أكثر مشولية.
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وملنظومة األمم املتحدة دور أساسي تؤديه لتلك الغاية.
وعلينا تعزيز اإلجراءات الفعالة حقًا ،اليت ستتيح للنساء أن
يُصبحن أطرافًا فاعلة رئيسية يف تنفيذ القرار ،وال يعتمدن على
قرارات اآلخرين .وتركيز االهتمام على حالة النساء يصبح
رهن األكثر تضررًا من
وأس ّ
أكثر إحلاحًا حني نالحظ أنَّ َّ
هن َ
فهن أهداف عمليات االختطاف ،وميألن
احلروب األهليةَّ .
القوارب البدائية الصنع اليت تعرب مياه البحر األبيض املتوسط،
يفر أزواجهن من االضطهاد
ويبقني يف مناطق الزناع ،بينما ُّ
والقمع.
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اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .ونعتقد أنَّه جيب تنشيط
تنشط بدورها
اللجنة الدائمة املعنية باملرأة والسالم واألمن ،وأن ِّ
أعمال األمم املتحدة ضد العنف اجلنسي يف حاالت الزناع،
مبا يشمل العنف اجلنسي ،املساءلة وتقدمي املساعدة للضحايا.
وينبغي أن يكون لدى إدارة عمليات حفظ السالم أيضًا خطة
أن اخلطة
استراتيجية لتعزيز قيادة املرأة ومشاركتها .وحنن ندرك َّ
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن جيب أن تصبح جزءًا كام ً
ال من
االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب ،يف ضوء الدور الذي
تؤديه النساء بصفتهن ضحايا ،ودوافع وعناصر للتغيري.
بأن الدراسة الشاملة بشأن
إن اجلمهورية الدومينيكية تثق َّ
َّ
تنفيذ القرار  )2000(1325ستكون فرصة فريدة لصياغة
خطة للسياسات الشاملة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن،
على املستويات السياسية والتنفيذية ،حبيث ميكننا العمل معًا،
ِّ
مركزين على اإلجراء الذي جيعل من املمكن إعادة التصميم
للمضي هبذه اخلطة ق ُدمًا.
ممولة
بصورة مالئمة الستراتيجيات َّ
ّ

للتو خطة عام 2030
املهم استذكار أننا اعتمدنا ّ
ومن ّ
للتنمية املستدامة (قرار اجلمعية العامة  .)1/70وإننا يف
هذا العام نُحيي الذكرى السنوية السبعني لألمم املتحدة،
والذكرى السنوية العشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني،
اللذين أرسيا األساس للخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
وحنتفل أيضًا بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذ القرار
 ،)2000(1325الذي يؤكد أمهية العمل من أجل مشاركة
ومن ُح ْسن احلظ أنه ليس لدى اجلمهورية الدومينيكية
أن رئيس اجلمهورية يعمل من أجل
املرأة يف منع نشوب الزناعات وإدارهتا وإعادة التأهيل بعد نزاعات مسلحة .غري َّ
انتهائها.
املساواة بني اجلنسني ومن أجل متكني املرأة ،بغية ضمان
إن لدينا فرصة تارخيية ملواصلة تعزيز إعداد خطة ُم َّ
ركزة استقاللية النساء االقتصادية واملادية والسياسية .ولتلك الغاية،
َّ
حمركة لتحقيق قررنا أنه يتعيَّن على مجيع اخلطط واملشاريع قيد التفكري ،يف
تعطي األولوية لقيمة مشاركة املرأة بصفتها قوة ِّ
السالم واألمن املستدا َمني .والدور الرئيسي الذي تؤديه املرأة إطار استراتيجية التنمية الوطنية حىت عام  ،2030أن تشمل
يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف جمتمعاتنا جيعل املساواة بني اجلنسني .وقد اعتمدنا أيضًا برناجمًا لضمان
احلقوق االقتصادية والسياسية املتساوية بني الرجال والنساء أن تشمل ميزانيات مجيع املؤسسات احلكومية ،اعتبارًا من
خمصصة لتحقيق املساواة بني اجلنسني
منطقية وصحيحة ،ال سيما يف ما يتعلق مبنع نشوب الزناعات عام  ،2016موارد َّ
الدولية وحلها .ونعتقد أنه إذا أتيحت الفرص للنساء ،وعدم التمييز ضد املرأة .ويف هذه السنة ،اعتمدت اجلمهورية
فبإمكاهنن املسامهة يف كل مرحلة من أية عملية سلمية ،مبا الدومينيكية قانونًا جديدًا ِ
يوجد نظامًا شام ً
ال لضمان املنع،
َّ
واالستكشاف ،والرعاية الشاملة ،واملقاضاة ،واملعاقبة واملتابعة
يشمل بناء السالم.
وإننا ندعم تسمية األمني العام رمسيًا هيئة األمم املتحدة يف ما يتعلق جبميع أشكال العنف ضد املرأة.
للمرأة مبثابة الكيان التنسيقي يف إطار األمانة العامة ،لتنفيذ
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بأن مناقشة اليوم ستفضي إىل التزامات حمددة
لذا ،نثق َّ
بصفتهن أولوية
حترمن بصورة شاملة،
لضمان َّ
ّ
أن النساء سيُ َ
دائمة يف صون السلم واألمن الدوليني وتعزيزمها ،وهو
ما تدعمه اجلمهورية الدومينيكية دعمًا كامالً.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزيرة
الصحة والشؤون االجتماعية والعمل يف أندورا.
السيدة فريير (أندورا) (تكلمت باإلسبانية) :ال يسعين
يف البداية إالَّ أن أهنِّئ إسبانيا على العمل املتميز الذي قامت
به يف جملس األمن ،ويف قيادة املبادرة بعقد هذه املناقشة
الرفيعة املستوى ،اليت ستتيح لنا إحراز تقدم يف تنفيذ القرار
 .)2000(1325وإنين أغتنم هذه الفرصة ألمتنَّى لكم،
سيدي ،كل جناح يف ترؤس جملس األمن هلذا الشهر.
وأشكر أيضًا األمني العام ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة
وممثالت املجتمع املدين احلاضرات هنا على مسامهاهتم وقيادهتم
يف هذا املجال.
يصادف هذا العام مرور  15سنة على اختاذ القرار
اإلمجاعي التارخيي  )2000(1325من قِبَل جملس األمن.
ومنذ ذلك احلني ،شهدنا تقدمًا ملحوظًا لصاحل املرأة ،مثل
إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام  ،2010واالعتراف
الدويل بالعنف اجلنسي بصفته هتديدًا للسلم واألمن الدوليني.
وأندورا ،كما يعلم اجلميع ،ليست لديها قوات مسلحة،
لكنها مع ذلك واصلت دعم عمليات حفظ السالم التابعة
لألمم املتحدة وجمموعة من املبادرات املختلفة للمنظمة .وال
يفوتين أن أذكر مشاركتنا يف تقدمي القرار )2015(2225
املؤرخ يف  18حزيران/يونيه  ،2015واملتعلق باألطفال يف
حاالت الزناع املسلح ،والذي له بعض التأثري على مناقشة
اليوم ،ويؤكد القلق حيال العنف اجلنسي ضد الفتيات ويشجع
الدول على مواصلة تنفيذ سياسة األمني العام املتمثلة يف عدم
التسامح بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيني.
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حيث أيضًا الدول األعضاء
َّ
إن القرار ّ )2000(1325
على إشراك املرأة يف عمليات صنع القرارات .ويف هذا الصدد،
أود أن أسلِّط الضوء على جتربة أندورا ،اليت َّ
شكلت برملانًا
متوازنًا جنسانيًا ،بدون اختاذ تدابري تشريعية ،وإمنا نتيجة جمتمع
استطاع أن يتطور على صعيد املساواة .والسلطة التشريعية
احلساسة جتاه خطة العمل جعلت من املمكن القيام بأنشطة
َّ
هامة متعلقة باملساواة بني اجلنسني .فعلى سبيل املثال ،كانت
صدقت على اتفاقية جملس أوروبا
أندورا الدولة العاشرة اليت َّ
بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املزنيل ،متيحة
بذلك إنفاذ االتفاقية .ويف  15كانون الثاين/يناير ،اعتمدنا
جيرم العنف القائم على اجلنسانية والعنف املزنيل.
أيضًا قانونًا ِّ
والقانون يدعو إىل إنشاء جلنة وطنية ملنع هذا العنف .وقد
تعهدت أندورا بالتزا ٍم ،كما فعلت أثناء الدورة الثانية من
َّ
االستعراض الدوري العاملي ،لتزويد تلك اهليئة باملوارد الالزمة
لتحقيق تلك األهداف بفعالية.
ويف  15كانون الثاين/يناير أيضًا ،اعتمدت كل
املجموعات املمثَّلة يف الربملان اتفاقًا لتعزيز املساواة بني اجلنسني
يف املجلس العام .ويدعو االتفاق إىل إعداد كتاب أبيض بشأن
املساواة وتنفيذ التوصيات الواردة يف خطة العمل للربملانات
املراعية لالعتبارات اجلنسانية ،والتابعة لالحتاد الربملاين الدويل.
إن ما تكون لدينا من خربة يف السنوات القليلة املاضية
يبني لنا مرة أخرى فعالية إدراج املرأة يف عملية اختاذ القرار.
وبوسعي أن أؤكد أن التزام أندورا من أجل املساواة بني
اجلنسني ما برح قويا.
قامت مؤخرا حكومة أندورا بإنشاء دائرة تُ ْعىن بسياسات
املساواة حتت رئاسة وزير الدولة للشؤون االجتماعية ،وهي
يف حد ذاهتا وزارة الصحة ،والشؤون االجتماعية والعمل.
إهنا هيئة حكومية مسؤولة عن تنسيق سياسات املساواة على
الصعيد الوطين .وهكذا قطعت أندورا التزاما بأن تسن قريبا
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قانونا شامال يتعلق باملساواة بني اجلنسني سيُمكن من تعزيز النسائية على الصعيد العاملي بعد املؤمتر العاملي الرابع للمرأة
اإلطار التشريعي احلايل .كذلك فيما يتعلق هبذا القانون املقبل ،املعقود يف بيجني عام  ،1995والتصميم القوي الذي ابداه
تدعو احلكومة إىل اعتماد خطة وطنية بشأن املساواة بني القادة السياسيون آنذاك.
اجلنسني ،وسوف تضمن هذه اخلطة مشاركة املجتمع املدين.
ولكن على الرغم من جهود املجتمع الدويل إلرساء

تكرر أندورا التزامها من أجل املرأة عندما يتعلق األمر
بصون السلم واألمن الدوليني .ومما ال شك فيه ،أن تنفيذ
القرار  )2000( 1325ورصده ومشول املرأة يف عملية صنع
القرار سوف متكن من إحراز تقدم يف جمال حقوق اإلنسان،
وسوف متكن أيضا من حتسني حالة السلم واألمن يف العامل.
انطالقا من هذه القناعة ،يشرفين أن بوسعي أن أعلن يف هذه
القاعة املوقرة قرار أندورا باملشاركة يف تقدمي مشروع القرار
 )2015( 2242والذي تولت مكان الصدارة يف العمل عليه
إسبانيا واململكة املتحدة .وهو قرار اتُخذ اليوم يف هذا املجلس.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن إىل وزيرة
التضامن الوطين واألسرة وشؤون املرأة يف اجلزائر.
السيدة مسلم سي عامر (اجلزائر) :سيدي الرئيس،
امسحوا يل يف البداية أن أتوجه لكم بأحر التهاين مبناسبة تويل
بلدكم اململكة اإلسبانية رئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،كما
نشكركم على تنظيم هذا النقاش املفتوح البالغ األمهية.
أتوجه بالشكر أيضا إىل األمني العام واملديرة التنفيذية
هليئة األمم املتحدة للمرأة ،وكذلك ممثلي املجتمع املدين على
إحاطاهتم القيمة .أنقل أليكم أيضا أحر حتيات فخامة رئيس
اجلمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،الذي كلّفين بإلقاء
هذه الكلمة نيابة عنه.

األطر القانونية واملعيارية ،مبا فيها قرارات جملس األمن املتتالية،
ما انفك العنف اجلنسي يف الزناعات متزايدا ،وآخذا يف
التعقيد .فال يزال العنف اجلنسي يُستخدم كأسلوب وسالح
حرب من أجل إذالل اخلصوم يف الزناع ،ومع ظهور تنظيم
داعش ومجاعة بوكو حرام ،فإن عمليات االغتصاب اجلماعي
العلين ،واالسترقاق اجلنسي ،وبيع النساء ،والفتيات دون سن
املراهقة ،واحلمل ،واإلجهاض قسرا كلها أضحت مسات عصر
الترهيب واجلور.

إن االستعراض الرفيع املستوى احلايل لتطبيق القرار
 )2000( 1325والدراسة العاملية اليت سيستند إليها ،يتيحان
فرصة قيمة للغاية للوقوف على احلالة الراهنة فيما يتعلق
بتطبيق خطة املرأة والسالم واألمن ،وللتعهد بالتزامات حمددة
وطموحة لتحقيقها بالكامل .يف هذا اإلطار ،أود أن أشدد
على النقاط الثالث التالية .أوال ،جيب علينا تعزيز مشاركة
املرأة وتعميم املنظور اجلنساين يف تسوية الزناعات وعمليات
السالم .ويتعني يف هذا املجال ،توفري التدريب املالئم للوسطاء
واملبعوثني املشاركني يف عمليات الوساطة ،ووقف إطالق النار
والسالم والدبلوماسية الوقائية ،وكفالة أن تتضمن اتفاقيات
السالم أحكاما حمددة تتعلق بتعزيز دور املرأة يف الزناعات
املسلحة ،يف ضوء اتفاق اجلزائر من أجل السالم واملصاحلة
يف مايل.

قبل حنو مخس عشرة سنة ،اختذ جملس األمن القرار
ثانيا ،إن كسر جدار الصمت ورفع مستوى الوعي أمران
 )2000( 1325الذي كان يرمي إىل دق ناقوس اخلطر
ضروريان ملنع العنف اجلنسي ومحاية الضحايا من اإلقصاء،
حول آثار الزناعات املسلحة على النساء والفتيات .وقد أتى
وإتاحة الفرصة هلن إلعادة االندماج يف جمتمعاهتن املحلية،
هذا القرار نتيجة التعبئة الفعالة اليت قامت هبا املجموعات
مع العمل على تقوية الترسانة القانونية بتدابري حتصن الضحايا
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وتعاقب املتسببني يف هذا العنف ،إىل جانب تشجيع املجتمع
املدين على العمل على تغيري طرق التفكري ،وحتسني الظروف
االقتصادية واالجتماعية اليت تساهم يف تنامي العنف اجلنسي.
ثالثا ،ينبغي تكثيف أنشطة مكافحة اإلرهاب على
األصعدة كافة .فاجلماعات اإلرهابية واملتطرفة ال تزال
ترتكب أعمال العنف اجلنسي الوحشية مع توسيع يف صفوف
ضحاياها واليت متس حبقوق اإلنسان بشكل عام ،وحقوق
الفئات الضعيفة بشكل خاص .هذا باإلضافة إىل ضرورة دعم
مبادرات احلوار وحماربة التطرف العنيف ،كما تأكد ذلك يف
املؤمتر الدويل للقضاء على التطرف الذي انعقد يف اجلزائر يف
شهر متوز/يوليه .2015
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القانونية ومراجعة قوانني محاية املرأة والنهوض بقضيتها على
مجيع األصعدة ،إميانا منها بدور املرأة الفعال يف استتباب
األمن والنهوض بتقدم املجتمع وحماربة مجيع أشكال العنف
والالمساواة.
و بفضل هذا ،حققت املراة اجلزائرية تقدما ملحوظا
داخل املجتمع اجلزائري بتمتعها مبكانة مهمة يف املشاركة يف
صنع القرار واملشاركة السياسية على وجه خاص ،حيث متثل
املراة اجلزائرية اآلن  30باملائة من مقاعد الربملان ،أكثر من
 40باملائة من مناصب القضاة ،مع التذكري أن منصب رئيس
جملس الدولة تشغله إمراة ،وكذا كثري من املناصب العليا يف
األمن والدفاع الوطين.
للتذكري ،لقد كان للمرأة اجلزائرية دور هام وفعال
يف مكافحة االستعمار وإمخاد نار الفتنة اليت ميزت حقبة
التسعينات ،ونسميها حنن يف اجلزائر “العشرية السوداء” ،من
خالل جتندها إلجناح مسار السلم واملصاحلة الوطنية ،كما
كانت هلا الفرصة أن تترك بصمتها على تنفيذ اإلجنازات
التنموية للبالد.

يف عدد كبري جدا من البلدان ،ال تتوفر لضحايا العنف
اجلنسي إال ُسبل قانونية حمدودة جدا وضعيفة ،هذا إن وجدت
أصال .وإىل أن يتغري ذلك ،لن يُردع املعتدون وسيتردد الضحايا
يف اإلبالغ ،وستظل العدالة بعيدة املنال .يف هذا الصدد ،نؤكد
مرة أخرى أمهية دور اإلبالغ والوقاية واحلماية وإعادة اإلدماج
الذي يؤديه املجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات النسائية
وقادة املجتمع والزعماء الدينيون ووسائط اإلعالم والناشطون
كما تؤيد اجلزائر إدراج منع العنف اجلنسي املرتبط بالزناع
يف جمال حقوق اإلنسان .وندعم جهود املنظومة األممية من ومتابعته بشكل منهجي يف واليات البعثات السياسية اخلاصة
أجل بناء قدرات تلك املجموعات.
وبعثات حفظ السالم .وينبغي لتلك البعثات وجلان التحقيق
إن التصميم على التصدي للعنف اجلنسي يف حاالت وغريها من اآلليات ذات الصلة النظر ىف أن تضم مستشارين
الزناع ال يقتصر على األمم املتحدة ،فعلى الصعيد اإلقليمي حلماية النساء .ونتطلع أيضا إىل إمكانية إدراج هذه املسألة يف
عقدت مبادرة التضامن األفريقي حتت رعاية االحتاد األفريقي عمل اهليئات املعنية برصد جزاءات جملس األمن ذات الصلة.
عملية تشاور ضمن أطر دولية لتطبيق القرار )2000( 1325
ويف ختام بياين ،ال بد يل من التأكيد على أن الكفاح
وبروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا ،وبروتوكول منع العنف املستمر من أجل إحالل السالم واألمن وصوال إىل بناء مستقبل
اجلنسي ضد النساء واألطفال وقمعه.
أفضل للعامل ال ميكن أن حيقق أهدافه إال بعد القضاء على مجيع
أما على الصعيد الوطين ،فكما تعلمون ما فتئت اجلزائر ،أشكال العنف والتمييز ضد املرأة بوجه عام ،والعنف اجلنسي
حتت القيادة الرشيدة لرئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز يف حاالت الزناع بشكل خاص .وبالتايل جيدر التذكري ،حنن
بوتفليقة ،وتنفيذا لربناجمه ،تعمل جاهدة على تعزيز املنظومة املجتمع الدويل ،أنه ال بد علينا أال نتجاهل أن اجلهل والفقر
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عامالن يغذيان التطرف واإلرهاب ،وعلينا القضاء عليهما
بكل الطرق واجلهود وذلك بتمكني املرأة وترقيتها.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أود أن أذكر املتكلمني بأنه
ينبغي هلم قصر مدة بياناهتم على أربع دقائق ،وإال فسنقضي
الليلة بأكملها ورمبا حىت الصباح.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل الفلبني.
السيدة كينتوس  -ديليس (الفلبني) (تكلمت باإلنكليزية):
يقصر التاريخ يف تذكرينا بندوب احلرب وجراحها ،العميقة
مل ّ
جدا يف روح البشرية  -مع ما ختلفه احلرب من أثار دماء تقود
دائما إىل عتبة امرأة تزنف وكابوس طفل ٍ
باك .لقد حان الوقت
ألن تضمن مجيع احلكومات إعطاء املرأة دورا أكرب يف منع
نشوب الزناعات املسلحة أو ،بعد نشوهبا ،يف حلها وكفالة
حتقيق مكاسب السالم الدائمة والشاملة للجميع.
ويف الفلبني ،حنن نكافح لتحقيق كليهما .وتستمد مساعينا
احلايل سياقها من عقود طويلة من الزناع املسلح الداخلي،
الذي ينطوي على جبهات مسلحة خمتلفة ،وتتضمن خطتنا
احلالية للسالم مخسة مشاريع قوانني تتعلق بإحالل السالم .إن
توقيع احلكومة الفلبينية االتفاق الشامل بشأن بانغسامورو مع
جبهة مورو اإلسالمية للتحرير يف  27آذار/مارس ،2014
تارخيي ليس فقط ألنه كان مؤشرا على انتهاء حرب طال
أمدها يف جنوب الفلبني ،بل أيضا ألنه أول اتفاق من نوعه يف
العامل حيمل توقيع ما جمموعه ثالث نساء ،ميثلن نصف فريق
التفاوض احلكومي ،وحنو ربع العدد اإلمجايل للموقعني عليه.
وهو أول اتفاق من هذا القبيل حيمل توقيع امرأة بصفتها كبرية
املفاوضني ،السيدة مرييام كورونيل  -فريير.
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عمرمها أقل من  35و  30سنة على التوايل .وقد التزم الفريق
احلكومي بإنفاذ حق املرأة “باملشاركة السياسية احلقيقة
وباحلماية من مجيع أشكال العنف” يف وثيقته املرجعية واتفاقه
اإلطاري ،وأمثر عن بنود ملموسة تراعي االعتبارات اجلنسانية
يف مرفقاته األربعة ،وكذلك يف مشروع قانون بانغاسامورو
األساسي الذي ينتظر اآلن موافقة الكونغرس لدينا .واليوم،
النائبات يف الكونغرس هن من بني أقوى املدافعني عن القانون
املقترح ،ويف الوقت نفسه ،ومن جانب الفرع التنفيذي ،فإن
امرأة تشارك يف رئاسة جلنة التطبيع املشتركة اليت تشرف
على أنشطة متعددة يف جمايل األمن والعدالة االنتقالية واملجال
االجتماعي  -االقتصادي ،هتدف إىل كفالة استدامة السالم -
ليس فقط يف القانون ،ولكن على أرض الواقع.
ويف عام  ،2010اعتمدت حكومة الفلبني خطة العمل
الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن الدوليني ،وأصبحت أول
بلد يف آسيا يقوم بذلك .إن خطة عمل الفلبني الوطنية اليت
بدأها املجتمع املدين ومنظمات السالم وحقوق املرأة تقوم
على أربع ركائز .وهناك نتيجتان مستهدفتان حمددتان بإجياز
بوصفهما احلماية والوقاية ،والتمكني واملشاركة؛ وعمليتا
دعم شاملتان ،أي التعزيز والتعميم ،والرصد والتقييم.

وقد يكون أفضل ما يصف قصة خطة العمل الوطنية
الفلبينية هو استخدام استعارة النسج ،وعلى وجه التحديد،
نسج ا ُ
حل ُصر ،وهو أمر شائع يف البلدان اآلسيوية ،وكما أن
النسج ال يتم تعلمة بني عشية وضحاها ،ولكنه يعود ألجيال
خلت  -فإن خطة العمل الوطنية الفلبينية تستفيد من عقود
من زيادة الوعي وتنظيم املرأة والسالم ،واملدافعني عن حقوق
اإلنسان .ولذلك ،فإن خطة العمل الوطنية الفلبينية ختتصر
وعالوة على ذلك ،متثل النساء  69يف املائة من األمانة الزمن .ولكن ،مثل احلصرية اجليدة حيث ُشدت مجيع اخليوط
العامة لفريق احلكومة ،مبن فيهم رئيسه ،و  60يف املائة من بقوة معا ،فإهنا ختتصر احليز أيضا .إهنا تستفيد من حكمة
الفريق القانوين ،مبن فيهم رئيسه .ورئيستا هاتني اهليئتني املجتمع املدين وطاقاته وخربته .إهنا تراهن على أن احلكومة
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وأدواهتا  -باختصار ،البريوقراطية  -هم من سيحلون لواء
محلة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
واليوم ،فإن خطة العمل الوطنية الفلبينية قد اكتملت
ووفرت األساس القانونيمن خالل قانون الفلبني ويف الطليعة
امليثاق بشأن املرأة والتشريعات اليت سنت مؤخرا واعتمدت
معايري حقوق اإلنسان واملعايري اإلنسانية الدولية .ولدينا أيضا
تشريع سابق يطلب من مجيع الوكاالت احلكومية ووحدات
احلكومة املحلية ختصيص ما ال يقل عن  5يف املائة من ميزانياهتا
املخصصة لصندوق نوع اجلنس والتنمية ،وبالتايل ضمان توافر
األموال لتلبية االحتياجات عند البدء الفوري واحلشد.
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حتقيقها بالفعل هي زيادة حضور املرأة يف مفاوضات السالم
وتنفيذ اتفاقات السالم ،وإنشاء أماكن مالئمة للمرأة توفر التدابري
الالزمة إلفساح جمال خاص وآمن للنساء والفتيات املشردات
داخليا يف مراكز اإلجالء ،واعتماد سياسات وآليات واضحة
للمساواة بني اجلنسني بوصفها جزءا ال يتجزأ من إدارة القوات
املسلحة الفلبينية ،وبرامج للنساء املسلمات لعالج الصدمات
النفسية اليت تراعي اجلوانب الثقافية ،ودمج قضايا املرأة والسالم
واألمن يف الربامج التدريبية ملوظفي السلك الدبلوماسي ،واخلطة
الرامية إىل إنشاء فريق متخصص من املدعني العامني حلاالت
العنف اجلنسي واجلنساين يف املناطق املتضررة من الزناع.
وباإلضافة إىل ذلك ،مت توفري الوسائل للوحدات احلكومية املحلية
من إجل إصدار خطة العمل الوطنية باللغات املحلية ،األمر الذي
يكمل دعما متويليا رئيسيا من مواردها اخلاصة .وقبل أسبوعني
حتديدا ،بدأن أول دورة تنفيذية حكومية بشأن املرأة والسالم
واألمن ،باالشتراك مع إحدى اجلامعات الوطنية الرائدة.

ومل يترك األمر لوكالة واحدة لتنفيذ خطة العمل الوطنية،
بل جمموعة مسارات من البريوقراطية احلكومية املندجمة يف
إنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية ،اليت تألفت يف أول األمر من
تسعة رؤساء وكاالت حكومية أضيف إليهم مثاين وكاالت
أخرى .وتشارك يف تنفيذ الربنامج احلكومي ( )PAMANAأو
أتاحت لنا األعوام اخلمسة املاضية من صياغة جمموعة
“املجتمعات املساملة واملزدهرة” ،الذي يوفر أنشطة يف جماالت
التنمية واحلكم الرشيد يف املناطق املتضررة من الزناع .وإمجاال ،دقيقة لألطر القانونية وهياكل التنفيذ والواليات املؤسسية،
يعمل برنامج ( )PAMANAيف أكثر من نصف املقاطعات .وبالطبع ،كما هو احلال دائما ،تشكيل محاساتنا الشخصية
والنوايا املشتركة بني األجيال والشاملة للجميع .وعلينا كفالة
ومنذ البداية ،مل نرد أن ينتهي األمر خبطة العمل الوطنية
أن تضمن خطة العمل الوطنية اليت شرعنا يف صياغتها االنتقال
كمجرد وثيقة أخرى قد تكون جيدة للقراءة أو العرض على
املقبل إىل إدارة جديدة يف عام  .2016وجيب تعزيز عناصر
رفوف الكتب ولكن غري قابلة للتنفيذ أو التطبيق .وكما هو
اخلطة ،الناشئة من الربامج االستراتيجية لوكاالت التنفيذ
األمر يف حالة ا ُ
حل ُصر املنسوجة اليت هلا تاريخ طويل حيث
الوطنية واملحلية ،والنهوض هبا حلماية النساء ومتكينهن على
تستخدم استخداما شاقا وخبشونة يف بعض األحيان يف بيوت
السواء ،هبدف وضع حد جلميع الزناعات املسلحة الداخلية يف
الفلبينيني ،فنحن عازمون على جعل خطة العمل الوطنية أمرا
الفلبني بصورة سلمية وعادلة ودائمة .وينبغي أن تكون خطة
ملموسا حيدث تغيريا يف حياة املرأة.
العمل الوطنية مفيدة .وينبغي أن تكون دائمة .وينبغي أن
إن تنفيذ خطة العمل الوطنية الفلبينية عملية مضنية ،ألننا حتدث فرقا ميكن أن يشعر به املرء يف قرارة نفسه.
نريد أن نغطي مجيع األسس ،مبا يف ذلك السياسات والتخطيط
ونشاطر الدعوة العاجلة جلميع الدول األعضاء يف األمم
والتنفيذ ،وآليات الرصد ،فضال عن اعتبارات امليزانية .وجيري
املتحدة إىل اعتماد خطة عمل وطنية وصياغتها بصورة حمكمة
اإلبالغ عن نتائج أولية متواضعة .ومن بني النتائج اليت جيري
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وبقوة بغية إحداث فرق حقيقي يف حياة النساء واألطفال
املحاصرين يف خضم أشد الزناعات عنفا يف الوقت احلايل.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
السيدة لورينا كروز  -سانشيز ،رئيسة املعهد الوطين للمرأة
يف املكسيك.

13/10/2015

تركيز جنساين على عمليات حفظ السالم يعين ببساطة نشر
عدد أكرب من النساء على أرض الواقع أو زيادة عدد النساء يف
القوات املسلحة .ومع أن هذا ال يزال إحدى األولويات ،فإن
اعتماد مفهوم واسع للمساواة بني اجلنسني ميكننا يف الوقت
احلايل من إدراك أن مجيع األنشطة يف أية عملية معينة  -مبا
يف ذلك الدوريات وبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة
اإلدماج ،وإصالح قطاع األمن ،وتعزيز سيادة القانون،
والتمتع الفعال حبقوق اإلنسان  -ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار
االحتياجات املحددة للنساء وينبغي أن تقر بأمهية مشاركتهن
يف التفاعل مع املجتمعات املحلية.

السيدة كروز  -سانشيز (املكسيك) (تكلمت
باإلسبانية) :بالنيابة عن الرئيس إنريكي بينيا نييتو ،أشكر
الرئيس ماريانو راخوي بري وحكومة إسبانيا على عقد
هذه املناقشة اهلامة يف سياق الذكرى السنوية اخلامسة عشرة
الختاذ القرار  .)2000( 1325كما أود أن أعرب عن أحر
ومن األمهية البالغة مبكان املحافظة على زخم مشاركة
التحيات للسيدة مزيليه مالمبو  -نغوكا ،املديرة التنفيذية هليئة
النساء يف عمليات الوساطة ويف املفاوضات بشأن اتفاقات
األمم املتحدة للمرأة.
السالم بغية وقف أعمال القتال لتشجيع حتقيق املصاحلة
إن مشاركة النساء الكاملة يف مجيع ميادين احلياة العامة
الوطنية القائمة على أساس احترام وتطبيق احلقوق اإلنسانية
أمر أساسي لتحقيق السالم والتنمية الشاملة للجميع .وعززت
واالجتماعية واملدنية ألشد قطاعات السكان ضعفا ،بدعم من
املكسيك بفعالية اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
املجتمع املدين.
وباعتبارنا عضوا غري دائم يف املجلس يف عامي 2009
وينبغي أن نضع يف االعتبار أن كل حالة من حاالت
و  ،2010خالل الذكرى السنوية العاشرة للقرار 1325
( ،)2000أسهمنا يف تعزيز اإلطار القانوين ملجلس األمن يف الزناع تتطلب حتليال خمتلفا آلثارها على النساء واألطفال،
هذا املجال بتأييد اختاذ القرارين  )2009( 1888و  1889وأن على مجيع أفراد حفظ السالم إدماج منظور جنساين يف
اجلوانب املختلفة لعملياهتم من اللحظة اليت يبدأ يف ختطيط
( .)2009ونرحب باختاذ القرار .)2015( 2242
هذه العمليات .هذا العام ،حني نناقش تنقيح القرار 1325
واليوم ،بعد  15عاما ،يتوفر لدينا أُطر مؤسسية أكثر
( )2000وتوصيات إلصالح عمليات حفظ السالم ،ينبغي أن
قوة لضمان دور النساء بوصفهن أطرافا فاعلة رئيسية لتحقيق
نسعى إلقامة عالقات التآزر ونشجعها ولوضع خرائط طريق
االستقرار والسالم ،وكذلك آليات ملنع العنف اجلنسي يف
واضحة من أجل الشروع يف تنفيذ توصيات األمني العام.
الزناع املسلح .وينبغي ملجلس األمن أال يقيد نفسه مبعاجلة
ويتعلق أحد اجلوانب اهلامة األخرى هلذه املناقشة بضرورة
هذه املسألة بطريقة معزولة أو خمصصة .ونرى أنه ينبغي إدماج
منظور جنساين بطريقة شاملة وثابتة يف مجيع قرارات املجلس .ختصيص املوارد البشرية واملالية الوافية للربامج اليت أثبتت
جناحها .ولذلك السبب ،يرى وفد بلدي أن من الضروري
وتشكل عمليات حفظ السالم وجهود املنع والوساطة
ضمان نشر مستشارين متخصصني يف الشؤون اجلنسانية يف
منوذجني ملموسني .ويف املاضي ،رمبا نكون قد رأينا أن تطبيق
عمليات حفظ السالم ويف البعثات السياسة اخلاصة .وستتطلب
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منا تلك االستراتيجية تعزيز مجيع أنشطتنا بالتنسيق املناسب
مع األجهزة األخرى يف منظومة األمم املتحدة بغية حتاشي
االزدواجية واحترام اختصاصات كل جهاز مستقل.
لقد أبلغت املكسيك اجلمعية العامة باخلطوات املحددة
اليت اختذهتا إلعادة املسامهة تدرجييا يف عمليات حفظ السالم.
وكجزء من التزاماتنا ،أود أن أشري إىل أننا سزنيد بناء القدرات
والتدريب املتخصص للضباط املكسيكيني ،ال سيما أفراد
القوات املسلحة املكسيكية ،على أساس املعايري اليت أرساها
القرار  )2000( 1325والقرارات ذات الصلة الالحقة.
وحتقيقا لتلك الغاية ،أنشأنا بالفعل آليات مع عدد من البلدان
ستمكننا من تعزيز أنشطتنا املحددة يف جمال بناء القدرات.
فعلى سبيل املثال ،يف األسبوع املاضي ،عقدت حكومة
املكسيك إحدى تلك الدورات التدريبية املتخصصة يف مركز
الدراسات البحرية املتقدمة يف املكسيك ،بالتعاون مع حكوميت
إسبانيا وهولندا.

S/PV.7533

العمليات .لذلك ملاذا إذن ال تزال النساء يف أغلب األحيان
غائبات عن طاولة املفاوضات؟ وملا ال تسمع أصواهتن حىت
حينما يكن حاضرات؟ وبالرغم من حدوث زيادة مستمرة
يف عدد الوسطاء من النساء واخلبريات يف الشؤون اجلنسانية،
ال يزال أمامنا شوط طويل لنقطعه.
وقد تعملنا أن بوسع توفر اإلرادة السياسية وبنود امليزانية
أن تضع املساواة بني اجلنسني يف جدول األعمال ،حىت يف
أوقات احلرب .ولذلك السبب خصصت النرويج أمواال لتنفيذ
اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن على أرض الواقع .ولعدة
سنوات ،خصصنا مبلغ  4ماليني دوالر تقريبا ألعمال منظمات
املجتمع املدين .ومن املقرر أن ختصص للمرأة والسالم واألمن
نسبة عشرة يف املائة من املوارد اليت تنفق على جهود السالم
واملصاحلة يف البلدان حمور التركيز .وخصص مبلغ  3,6مليون
دوالر تقريبا على وجه التحديد إلدماج املنظور اجلنساين يف
املساعدة اإلنسانية اليت نقدمها يف عام .2015

و حنتفل اليوم بالتقدم املحرز ،وحنن حمقون يف ذلك.
ويف ذلك اإلطار ،نتعهد جبعل اخلطة املتعلقة باملرأة واألمن
والسالم عنصرا أساسيا إلعادة مسامهتنا التدرجيية يف عمليات ولكن هذا أيضا يوم لنفاذ الصرب .فقبل أسبوعني ،التزمنا مجيعا
بتعزيز املجتمعات السلمية والشاملة للجميع من أجل حتقيق
حفظ السالم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة التنمية املستدامة .كما التزمنا بتحقيق املساواة بني اجلنسني
ومتكني مجيع النساء والفتيات .ومن الواضح أن علينا أن نعلم
النرويج.
اآلن أنه ال ميكن حتقيق أحد األمرين بدون اآلخر.
السيدة سكوغن (النرويج) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
وأشعر بالفخر إذ أقول إن مجيع جهود السالم واألمن
أن أبدأ بياين بتقدمي الشكر ملمثلي النساء واملجتمع املدين الذين
اليت تنخرط فيها النرويج ،من املقرر أن تأخذ بعني االعتبار
خاطبونا صباح هذا اليوم.
احتياجات النساء والرجال وأولوياهتم وحقوقهم .وينبغي
حينما اختذ قرار جملس األمن  )2000( 1325قبل 15
مكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الزناع .وتشترط القيادة
عاما ،كنا نرى أنه سينجم عنه املزيد من السالم املستدام واملزيد
الوطنية النروجيية املشتركة اإلملام بالقرار )2000( 1325
من األمن .واليوم نعلم أننا كنا على حق .وتبني البحوث
باعتباره مطلبا أساسيا من مجيع النروجييني املقرر نشرهم يف
األخرية أن من املرجح أن تؤدي عمليات السالم اليت تدمج
العمليات الدولية .ويشكل املنظور اجلنساين جزءا ال جتزأ من
النساء بشكل حقيقي إىل اتفاق ومن املرجح أن تدوم هذه
التدريب النروجيي قبل االنتشار.
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بعد مرور  15عاما على اختاذ القرار ،)2000( 1325
ونعتز بالدور الذي اضطلعنا به بوصفنا ميسرين يف
عملية كولومبيا ،حيث جتلس النساء على طاولة املفاوضات ال تزال سويسرا تلتزم التزاما قويا بدفع أهدافه قدما .وهلذا
ويسمعن أصواهتن .وهتدف النرويج إىل زيادة مشاركة النساء السبب ،يسرين أن أعلن أننا قدمنا االلتزامات التالية.
يف عمليات السالم .واستلهاما لنموذج شبكة الوسطاء من
يف الشهر املاضي ،قررت احلكومة السويسرية دعم هيئة
النساء األفريقيات ،نقوم اآلن بإنشاء شبكة للوسطاء من نساء األمم املتحدة للمرأة مببلغ  50مليون دوالر تقريبا خالل
الشمال األورويب.
السنوات الثالث القادمة .وعلى الرغم من حمدودية امليزانية

وتوفر النرويج أيضا التمويل للتحالف العاملي للمرأة يف الوقت الراهن ،فقد زادت احلكومة مع ذلك تربعاهتا بنسبة
ملواجهة التطرف وتعزيز السالم واحلقوق والتعددية ألننا  25يف املائة ،وهو ما يسلط الضوء على األمهية اليت توليها
ندرك احلاجة إىل إشراك النساء إذا أردنا أن ننجح يف مكافحة سويسرا هلذه املسألة.
التطرف العنيف.
إن املشاركة املوضوعية للمرأة متثل شرطا مسبقا جلودة

وللمنظمات اإلقليمية دور رئيسي يف هذا الشأن .ومنظمة
حلف مشال األطلسي (الناتو) تعمل اآلن على إدماج اخلطة
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف مجيع أنشطتها وعملياهتا.
وسنواصل العمل مع الناتو .وقد وقعت النرويج مؤخرا اتفاقا
بشأن تقدمي الدعم ملكتب املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي
املعين باملرأة والسالم واألمن.

اتفاقات السالم واستدامتها .وسواء كانت هذه املشاركة على
طاولة املفاوضات أو من خالل قنوات أخرى ،فإن النساء
يطرحن مقترحات جديدة يف عمليات السالم ،وهو أمر ال غىن
عنه لكفالة السالم الدائم .وجيب أن ميثل ذلك أولوية ،حيث
أن سجلنا حىت اآلن غري جيد بالقدر الكايف .ويف هذا الصدد،
تؤيد سويسرا الشبكات النسائية على مجيع املستويات ،وال
سيما يف عمليات السالم يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا
وميامنار ،وسنواصل هذا الدعم.

قبل  15عاما ،شرع جملس األمن واألمم املتحدة يف عمل
كبري .وحنن نعتمد على استمرار قيادهتما .وستواصل النرويج
وتنفق سويسرا حاليا ما يقرب من  15مليون دوالر
إثارة جدول أعمال القرار  1325يف أي مناقشات بشأن
السالم واألمن ألننا نريد السالم ،وحنن نريد سالما يستمر .سنويا على الربامج الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال العنف
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير اجلنسي .وجيري تنفيذ معظمها يف حاالت طوارئ ،وال سيما
يف سياقات ما بعد الزناع كما هو احلال يف مجهورية الكونغو
الدولة للشؤون اخلارجية يف االحتاد السويسري.
الدميقراطية وأفغانستان وسورية ولبنان ونيبال وطاجيكستان
السيد روسييه (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :السيد
وغرب البلقان وبوليفيا.
الرئيس ،أود أن أشكركم على تنظيم هذه املناقشة .كما نشكر
وبالنسبة لسويسرا ،سيظل التصدي جلميع أشكال العنف
األمني العام على إحاطته اإلعالمية وممثلي املجتمع املدين على
بياناهتم .ترحب سويسرا باختاذ القرار  ،)2015( 2242اجلنسي إحدى األولويات يف السنوات القادمة .وسنواصل
زيادة التزامنا من خالل أنشطتنا اإلنسانية واإلمنائية وكذلك
الذي شاركنا يف تقدمي مشروعه.
من خالل تشجيع الربامج الرامية إىل تعزيز السالم وطي صفحة
املاضي .وحنن ندعم ،يف مجلة أمور ،مبادرة االستجابة السريعة
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ويف اخلتام ،فإن موقف سويسرا واضح جدا .لقد حان
يف جمال العدالة التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة .وهتدف
املبادرة ،ومقرها جنيف ،إىل التمكني من إجراء حتقيقات الوقت أخريا لتنفيذ القرار  )2000( 1325بصورة شاملة.
وعلى حد تعبري أجنيلينا جويل عندما تكلمت يف هذه القاعة،
سريعة وشاملة يف االهتامات بالعنف اجلنسي.
كما يتطلب األمر اختاذ إجراءات عاجلة ملنع أعمال فإننا مجيعا نضع املعايري.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
االعتداء اجلنسي من قبل أفراد األمم املتحدة العاملني يف
عمليات حفظ السالم ومعاقبة مرتكبيها .وتشاطر سويسرا وزير خارجية كولومبيا.
األمني العام شعوره بالسخط إزاء هذه اجلرائم .وندعو إىل
السيد إتشفريي الرا (كولومبيا) (تكلم باإلسبانية):
عدم التسامح مطلقا ونرحب بالتدابري اليت أعلن عنها.
بالنيابة عن حكومة كولومبيا ،أود أن أتوجه بالشكر إىل

لقد أقر جملس األمن مرارا باحلاجة إىل متكني املرأة وزيادة
مشاركتها بوصفها من عوامل ختفيف انتشار التطرف العنيف.
وسويسرا داعم قوي للصندوق العاملي إلشراك املجتمعات
املحلية وتعزيز قدرهتا على التكيف ،وهو أول جهد عاملي
يهدف إىل دعم املبادرات املحلية الرامية إىل تعزيز القدرة على
مواجهة التطرف العنيف.

احلكومة اإلسبانية على قيادهتا بعقد هذه املناقشة يف الذكرى
السنوية اخلامسة عشرة الختاذ القرار  )2000( 1325بشأن
املرأة والسالم واألمن ،كما نرحب حبضور رئيس وزراء إسبانيا
راخوي بري هنا اليوم .وأود أيضا أن أشكر كل الوفود اليت
تكلمت قبلي على ما أعربت عنه من دعم لعملية السالم يف
كولومبيا ،واليت نأمل يف التوقيع على اتفاق يف سياقها قريبا.

وسيكون تعزيز دور املرأة من بني املسائل الرئيسية اليت
يتعني أن يعاجلها الصندوق ،الذي ستقدم له سويسرا  4ماليني
دوالر على مدى السنوات األربع املقبلة .وعالوة على ذلك،
نرحب بإدراج اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف خطة
عمل األمم املتحدة بشأن منع التطرف العنيف املقرر تقدميها
يف أوائل عام  .2016وسندعم بنشاط تنفيذها.

وأود أيضا أن أشكر املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة
للمرأة واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف
حاالت الزناع على عملهما والتزامهما حيال هذه املسألة،
وهو أمر ذو أمهية خاصة .كما أود أن أعرب عن امتناننا
ملمثالت املنظمات النسائية احلاضرات معنا اليوم على إحاطاهتن
اإلعالمية وإسهاماهتن.
لقد كان القرار  ،)2000( 1325بشأن املرأة والسالم
واألمن ،معلما هاما يف االعتراف بدور املرأة يف عمليات حفظ
السالم وبناء السالم وأكد جمددا على أمهية مشاركتها فيها.
وأدت القرارات الستة التالية اليت اختذها املجلس بشأن هذه
املسألة إىل إثراء جدول األعمال هذا.

خالل األعوام ال  15املاضية ،حققنا تقدما جيدا جدا
يف إنشاء إطار معياري للخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
وعلينا اآلن أن نضمن إنشاء آلية فعالة للتنفيذ والرصد واملساءلة.
وستدعم سويسرا تعزيز دور آليات حقوق اإلنسان ،وال سيما
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ،من أجل تعزيز املساءلة يف
تنفيذ االلتزامات املتعلقة باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
ومع ذلك ،وكما هو مشار إليه يف املذكرة املفاهيمية
ويف هذا الصدد ،نرى أن اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع ( ،S/2015/749املرفق) وكما يتبني من الدراسة العاملية بشأن
أشكال التمييز ضد املرأة متثل ،يف ضوء قيمتها املضافة ،األداة تنفيذ القرار  ،)2000( 1325فإننا وإن كنا قد قطعنا خطوات
املناسبة للقيام بذلك.
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كبرية يف تنفيذ جدول األعمال هذا ،ال يزال من الضروري
مواصلة التنفيذ من أجل توسيع نطاق دور املرأة يف منع نشوب
الزناعات وحلها ويف بناء السالم ،وضمان املشاركة املتكافئة
هلا يف جهود حفظ السالم وكذلك يف تعزيز السالم واألمن.
تتفق الدراسة العاملية مع تقرير األمني العام عن مستقبل
عمليات السالم وتقرير فريق اخلرباء االستشاري عن استعراض
هيكل بناء السالم التابع لألمم املتحدة لعام  .2015وهذه
التقارير الثالثة تدعو إىل تعزيز دور املرأة يف عمليات حفظ
السالم وبناء السالم ،ليس بوصفها طرفا متضررا من احلرب
فحسب ،ولكن أيضا بوصفها جهة فاعلة أساسية يف منع
نشوب الزناعات وإدارهتا وحلها ويف حتقيق السالم الدائم.
وتكتسي مشاركة املرأة يف خمتلف مراحل ما بعد الزناع أيضا
أمهية خاصة يف هذا الصدد.
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وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت منتديات يف مناطق خمتلفة
من البلد ،وأتيح لعدة وفود من الضحايا فرصة للسفر ملخاطبة
أعضاء فريق التفاوض .وتشكل النساء أكثر من  60يف املائة من
تلك الوفود .ومت تشكيل جلنة فرعية معنية بالشؤون اجلنسانية
حتديدا بغرض ضمان إدراج حقوق املرأة يف االتفاقات النهائية.

لقد شاركت كولومبيا ،مبا يف ذلك خالل القرن املاضي،
يف خمتلف البعثات وسامهت بأفراد من الشرطة واجليش،
ال سيما عن طريق إرسال مراقبني وخرباء .وتلقينا لسنوات
عديدة الدعم من جانب املجتمع الدويل .وحنن اآلن على
استعداد إلعادة تأكيد استعدادنا للتعاون بشأن األمن .ويف
هذا الصدد ،سنستمر يف تقدمي املشورة خبصوص بناء قدرات
الشرطيات ،كما دأبنا على القيام بذلك يف العديد من البلدان،
مبا يف ذلك هاييت .وأود أيضا أن أبلغ املجلس بأن كولومبيا
وأود اليوم أن أؤكد جمددا على التزام بلدي بقضية املرأة وقعت يف كانون الثاين/يناير ،تعبريا عن رغبتها يف دعم وتعزيز
والسالم واألمن .وأود أن أسلط الضوء على عدة جوانب السلم واألمن الدوليني ،على اتفاق إطاري مع األمم املتحدة
بشأن اإلسهام يف الترتيبات االحتياطية حلفظ السالم.
نعتقد أهنا قد تكون مفيدة.
إن كولومبيا على وشك حتقيق السالم ،كما أكد الرئيس
خوان مانويل سانتوس كالديرون يف قاعة اجلمعية العامة قبل
بضعة أسابيع (انظر  .)A/70/PV.4وحيدونا األمل يف أن تكون
الدروس اليت تعلمناها خالل سنوات الزناع الداخلي الطويلة
والتقدم الذي حنققه على طريق إحالل السالم مبثابة أمثلة يف
سياق التصدي للزناعات املسلحة يف أحناء أخرى من العامل.

يف خضم عملية احلوار اجلارية اليوم مع مقاتلي القوات
املسلحة الثورية لكولومبيا ،جنحت احلكومة يف ضمان التمثيل
الفعال للمرأة وأن يكون هلا صوت على طاولة املفاوضات.
وتشارك حاليا وزيرة اخلارجية ومديرة دائرة حقوق اإلنسان
يف وزارة الداخلية يف فريق املفاوضني املفوضني ،وهو هيئة
استشارية تشكل فيها النساء أغلبية كبرية.
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ويشكل بذل الدول جهدا مجاعيا أفضل وسيلة لتحقيق
مبادئ القرار  .)2000( 1325وتلك هي روح مناقشة
اليوم .وميكن للمجلس التعويل على كولومبيا يف هذا املسعى
ملواجهة التحديات املستمرة يف أحناء العامل واليت تعوق حتقيق
تقدم فيما يتعلق باخلطة ،املنصوص عليها يف القرار 1325
( ،)2000والتغلب على هذه التحديات.

منذ اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني ،حققت الدول
تقدما كبريا يف اجتاه زيادة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،
اليت أصبح متاحا هلا اآلن فرص حقيقية للقيادة على مجيع
املستويات .ويف هذا الصدد ،يروج بلدي للمبادرة املتعلقة
بدعم النساء املرشحات ملنصب األمني العام لألمم املتحدة .إن
أمام املنظمة ،الوفية لواجبها املتمثل يف احترام حقوق اإلنسان
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بطريقة متوازنة ،فرصة كبرية اآلن ألن تكون قدوة من خالل مع شركائنا يف مجيع أحناء العامل .وحنن نعكف مع األردن على
انتخاب امرأة لرئاسة عملية اختاذ القرارات يف األمم املتحدة .إنشاء أول صندوق استئماين للتدريب يف املجال اجلنساين للقوات
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب املسلحة األردنية .وقمنا يف أيار/مايو  ،2015بتعيني أول قائدة
على اإلطالق لقوات تابعة للناتو ،العميدة جيزيل ويلز ،من جيش
األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي.
الواليات املتحدة ،يف مقر املنظمة يف سراييفو.
السيد فريشبو (تكلم باإلنكليزية) :أن يكون املرء امرأة
من هنا ،فإن الناتو يبذل جهودا كبرية .ولكننا حباجة إىل
يف مناطق الزناع أخطر من أن يكون جنديا .وقد أدى هذا
الواقع الوحشي إىل أن تتخذ األمم املتحدة القرار  1325بذل املزيد من اجلهود ،خصوصا فيما يتعلق بتعزيز املشاركة
( ،)2000قبل  15عاما .فماذا كان اهلدف من القرار؟ على قدم املساواة يف إطار املنظمة نفسها .كما أننا حباجة
استلهام هنج جديد فيما خيص األمن الدويل ،تكتسي مبوجبه إىل زيادة املشاركة النشطة واحلقيقية للمرأة .وهلذه الغاية،
وجهات نظر املرأة وأفعاهلا نفس أمهية وجهات نظر وأفعال نتعهد بتبادل أفضل املمارسات والدروس القيمة املستفادة مع
حلفائنا وشركائنا بشأن زيادة مشاركة املرأة يف مستويات
الرجال ،ويضمن إدماجها.
صنع القرار يف اهلياكل اخلاصة بنا؛ وبتسريع النهوض باملرأة
مت لفترة طويلة للغاية جتاهل احتياجات النساء ومصاحلهن،
يف مقرنا الرئيسي من خالل إنشاء شبكة مهنية وبرنامج
سواءخالل الزناعات أو عند صنع السالم وحفظه .وإذا أريد
إرشادي للنساء؛ وبالتشجيع النشط للحلفاء على تقدمي
للسالم أن يكون مستداما ،جيب أن يشمل أصوات النساء.
مرشحات ألعلى مناصب صنع القرار لدينا؛ وبتعزيز شراكتنا
وال ميكننا أن نتجاهل نصف سكان العامل.
من أجل املساواة بني اجلنسني مع باقي املنظمات الدولية،
إن منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) فخورة بسجلها مبا يف ذلك األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
فيما يتعلق بتنفيذ القرار  .)2000( 1325ومن خالل عملياتنا واالحتاد األورويب واالحتاد األفريقي ،وبتمويل أحباث تراعي
يف أفغانستان والبلقان ،أحدثنا تغيريا ملموسا يف حياة النساء يف املنظور اجلنساين وهتدف إىل حتديد األسباب اليت تدفع حنو
البلدان اليت تشهد نزاعات وتلك اليت متر مبرحلة ما بعد الزناع .الفكر املتطرف والتطرف العنيف؛ وبإعداد استجابات حمددة
وتكمن أسباب جناحنا حىت اآلن يف تضمني املنظور اجلنساين األهداف وقائمة على األدلة ،مبا يف ذلك متكني املرأة ،من أجل
وترسيخه يف منظمتنا ،ويف التصرف بطريقة عملية قدر املستطاع .محاية املجتمعات املحلية.
إن املنظمة تدمج املنظور اجلنساين يف حتليل مجيع عملياهتا وبعثاهتا
والتخطيط هلا وتنفيذها وتقييمها .ويطبق قادتنا االستراتيجيون
مبادئ توجيهية جديدة بشأن منع العنف اجلنسي واجلنساين
خالل الزناعات ،والتصدي هلما .ولدينا شبكة واسعة من
املستشارين اجلنسانيني .وحنن نضع املنظور اجلنساين يف صلب
التخطيط الدفاعي واإلبالغ من جانب دولنا األعضاء .وتشكل
املسائل اجلنسانية مبدأ أساسيا يف مبادرة بناء قدراتنا الدفاعية،
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ونرحب أيضا باملشاركة الواسعة النطاق للمجتمع املدين
فيما خيص إعداد وتنفيذ ورصد خطة العمل بشأن املرأة والسالم
واألمن اليت أعدها جملس الشراكة األوروبية األطلسية التابع
للناتو .وكخطوة تالية ،فإننا نتعهد بتشكيل فريق استشاري
من املجتمع املدين من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على هذا
االخنراط اإلجيايب.
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السنوات الـ  15املاضية وجتديد التزاماتنا .لقد كانت سلوفينيا
نشطة يف تعزيز اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف خمتلف
املحافل .وحنن عضو يف املجموعة غري الرمسية ألصدقاء القرار
 )2000( 1325يف إطار الناتو وفرقة العمل غري الرمسية
التابعة لالحتاد األورويب املعنية بتنفيذه.

إن العامل يتغري بسرعة .وحنن نواجه موجة متصاعدة من
التطرف العنيف واإلرهاب .وستكون املرأة ،مرة أخرى ،األكثر
عرضة للمخاطر .ولذلك ،من الضروري أن تشارك املرأة يف
كل مرحلة ويف كل مستوى من عملياتنا وبعثاتنا ،وحتسني
املساواة اجلنسانية داخل الناتو ال حيسن مصداقيتنا فحسب،
بل إنه ضروري لقدرتنا على القيام مبهمتنا كما جيب .وتعزز
ويف عام  ،2014استضافت سلوفينيا احللقة الدراسية
املساواة بني اجلنسني قدرتنا على مواجهة األزمات والتعامل الثالثة للمبادرة بشأن الوساطة يف البحر األبيض املتوسط،
معها .والتنوع ميدنا بالقوة .وسيتيح لنا إشراك اجلميع بلوغ اليت تناولت دور املرأة يف جمال الوساطة .ويف أيلول/سبتمرب،
هدفنا املشترك املتمثل يف حتقيق السالم واألمن الدائمني.
ناقش املنتدى االستراتيجية بليد إهناء العنف اجلنسي يف حاالت
أشكر املجلس على إتاحة الفرصة يل ألتكلم هنا اليوم ،الزناع.
وأتقدم بالشكر اخلاص لرئيس حكومة إسبانيا على رئاسته
وقد أجنزت معظم أنشطة سلوفينيا بشأن اخلطة املتعلقة
هلذه اجللسة اهلامة للغاية.
باملرأة والسالم واألمن يف إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لنائبة وزير  2015-2010من أجل تنفيذ القرارين )2000(1325
و .)2008( 1820
خارجية سلوفينيا.

السيدة بافداج كوريت (سلوفينيا) (تكلمت باإلنكليزية):
أود يف البداية أن أشكر بصدق إسبانيا على عقد جلسة جملس
األمن اليوم .وأتوجه بالشكر إىل األمني العام واملديرة التنفيذية
هليئة األمم املتحدة للمرأة ال سيما على الدراسة العاملية ،اليت
تعطي ملحة عامة ممتازة عن التحديات اليت تواجه جعل اخلطة
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن واقعا وحتقيق إجنازات.

والتمثيل السياسي للمرأة يف سلوفينيا جيد جدا 47-
يف املائة يف احلكومة و  34يف املائة يف الربملان .وحتقق حتسن
كبري يف مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف القوات
املسلحة .وتبلغ النسبة املئوية لإلناث من أفراد القوات املسلحة
السلوفينية اآلن حوايل  15يف املائة ،مما يضع سلوفينيا ضمن
أوائل البلدان يف العامل من حيث هذه النسبة.

إن سلوفينيا تؤيد البيانني اللذين سيلقيهما يف وقت الحق
اليوم املراقب عن االحتاد األورويب وممثل تايلند الذي سيتكلم
بالنيابة عن شبكة األمن البشري .وقد انضمت سلوفينيا أيضا
للدول املقدمة ملشروع القرار  ،)2015( 2242الذي أثق
بأنه سيعزز مراعاة املنظور اجلنساين يف اخلطة املتعلقة بالسالم
واألمن.

وفيما يتعلق بالتزامات سلوفينيا يف املستقبل ،أود تسليط
الضوء على ما يلي .سوف نواصل تعزيز اخلطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن يف أنشطتنا يف املنظمات الدولية واإلقليمية،
وتعزيز االتساق فيما بينها .وسوف تواصل سلوفينيا إثارة هذا
البند من جدول األعمال يف جملس حقوق اإلنسان ،ال سيما
لدى معاجلة احلاالت القطرية ويف نطاق آلية االستعراض
الدوري الشامل .وسوف نعزز دور املرأة يف جدول أعمال
السلم واألمن الدوليني ،وسنعزز اجلهود الرامية إىل محايتها
يف حاالت الزناع .وذلك أيضا أحد أهداف برناجمنا الوطين

يتيح لنا االحتفال بالذكرى السنوية الختاذ القرار 1325
( )2000فرصة فريدة للتفكري بشأن أنشطتنا على مدى
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اجلديد بشأن تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء للفترة
.2020-2015
وستستمر سلوفينيا يف إيالء اهتمام خاص للتدريب
والتعليم بشأن املرأة والسالم واألمن يف اجليش والشرطة
والقضاء .ويف عام  ،2016نعتزم وضع استراتيجية بشأن
املساواة بني اجلنسني يف جمال التعاون اإلمنائي الدويل ،ستأخذ
يف االعتبار أيضا قضايا املرأة والسالم واألمن .كما سنواصل
تقدمي الدعم املايل للمشاريع ذات الصلة اليت يقوم هبا القطاع
غري احلكومي السلوفيين.

S/PV.7533

قبل مخسة عشر عاما قام جملس األمن باختاذ القرار
 ،)2000( 1325الذي وفر األساس الذي ميكن للمجتمع
الدويل أن حيقق استنادا إليه مشاركة املرأة على حنو أكرب يف
جمال السالم واألمن الدوليني .ويسر تزنانيا أن تالحظ إحراز
التقدم .فإنشاء إطار معياري بشأن املرأة والسالم ،وإنشاء هيئة
األمم املتحدة للمرأة ،وإنشاء مكتيب املمثلتني اخلاصتني لألمني
العام املعنيتني بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع وباألطفال
والزناعات املسلحة ،تطورات إجيابية أحدثت أثرا حقيقيا.

ومن الواضح أن هناك الكثري مما ينبغي عمله فيما يتعلق
ويف اخلتام ،أتفق مع املتكلمني السابقني بأن اخلطة املتعلقة بتمكني املرأة من املشاركة يف عمليات السالم واالنتقال
باملرأة والسالم واألمن جيب معاجلتها بصورة شاملة .وأناشد السياسي بعد انتهاء الزناعات ،ويف محاية األطفال والتصدي
مجيع أصحاب املصلحة تنسيق أنشطتهم يف تنفيذ جدول إليذائهم .وهذه الثغرات تعزى إىل حد كبري إىل عدم القيام
جبمع املوارد الكافية ،وااللتزام السياسي املتباطيء ،وانعدام
األعمال هذا الذي يكتسي األمهية على الصعيد العاملي.
نظام قوي للمساءلة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أشكر نائبة وزير الشؤون
ولدى النهوض بتنفيذ القرار  ،)2000( 1325يضطلع
اخلارجية على إعالهنا االشتراك يف تقدمي القرار 2242
جملس األمن ،ومنظومة األمم املتحدة ،واملنظمات اإلقليمية،
(.)2015
والدول األعضاء واملجتمعات املدنية بأدوار هامة .وباإلضافة
أعطي الكلمة لنائبة وزير التنمية املجتمعية وشؤون املرأة
إىل ذلك ،ينبغي ملختلف هيئات األمم املتحدة وكياناهتا أن
والطفل يف مجهورية تزنانيا املتحدة.
تسعى دون كلل إىل الوفاء بوالياهتا بتقسيم واضح للعمل
السيدة شانا (مجهورية تزنانيا املتحدة) (تكلمت وعلى حنو منسق .وباملثل ،تتحمل الدول األعضاء املسؤولية
باإلنكليزية) :ترحب مجهورية تزنانيا املتحدة بالدور الريادي الرئيسية عن محاية حقوق املرأة .ويف خضم اجلهود الرامية إىل
الذي تضطلع به إسبانيا فيما يتعلق بأمهية دور املرأة يف السالم محاية حقوق املرأة وتعزيز دورها يف السالم واألمن ،فإن تويل
واألمن .كما نشيد برئاسة إسبانيا ملجلس األمن لتركيزها على احلكومات الوطنية لزمام األمور جيب تثمينه .وينبغي للمجتمع
املسامهة القيمة اليت ميكن للمرأة تقدميها بغية التنفيذ الفعال الدويل أيضا تقدمي املساعدة إىل البلدان املحتاجة ،مع التركيز
للقرار  .)2000( 1325ونشكر األمني العام بان كي  -مون ،على بناء القدرات.
واملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،ورئيسة املجلس
ويشكل حتقيق النهوض باملرأة األساس احلقيقي لبلوغ
اإلداري ملنظمة التضامن النسائي من أجل السالم والتنمية
متكني املرأة .ويف الوقت الراهن ،فإن الدعم اإلمنائي واملساعدة
املتكاملة ،ورئيسة منظمة حرية املرأة يف العراق على إحاطاهتم
التقنية الدوليني غري كافيني لتلبية احتياجات املرأة ،ال سيما
اإلعالمية.
يف البلدان النامية .ويف هذا الصدد ،ندعو املجتمع الدويل إىل
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حتسني دعمه لقضايا املرأة والتنمية .ومن األمهية مبكان دعم
بناء قدرات البلدان املعنية ،فضال عن دعم املنظمات النسائية
ومنظمات املجتمع املدين اليت تضطلع بأدوار يف منع نشوب
الزناعات وبناء السالم واملصاحلة الوطنية.
وينبغي تعزيز مشاركة املرأة يف عمليات السالم ويف
احلياة العامة دعمه بشراكات استراتيجية مع أعضاء الربملانات
الوطنية ومع قادة املجتمعات املحلية والقيادات الدينية .وقد
جنحت هذه الشراكة يف تزنانيا ،وحنن ملتزمون بضمان متثيل
املرأة على مجيع مستويات صنع القرار ومحاية حقوقها وكفالة
أمنها بصورة حقيقية .ونعتقد أن املجتمعات اليت تكون فيها
املرأة ممثلة متثيال كامال تنعم بقدر أكرب من السالم واالستقرار.
كما نعتقد أن املجتمعات اليت يتم القضاء فيها على العنف
القائم على نوع اجلنس وتشارك فيها املرأة يف تسوية الزناعات
يزداد فيها السالم توطيدًا واستدام ًة.
وتؤكد تزنانيا اليوم من جديد التزامها بالقيام مبا يلي.
ستنفذ على الصعيد املحلي مجيع املعاهدات املتعلقة حبقوق
املرأة .وستسن قانونا قائما بذاته بشأن العنف ضد املرأة.
وستشجع وتدعم متويل التنفيذ املستدام للخطط الوطنية
وخطط السلطات املحلية إلهناء العنف ضد النساء واألطفال،
وتكفل تنسيق احلماية على مجيع املستويات .وستكفل حتقيق
مبدأ املناصفة يف متثيل الرجال والنساء  -املساواة بني اجلنسني
 يف مجيع املناصب الرئيسية لصنع القرارات .وستواصلتفانيها من أجل تنفيذ القرار .)2000( 1325
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن لألمني
العام لوزارة اخلارجية يف هولندا.
السيدة جونز  -بوس (هولندا) (تكلمت باإلنكليزية):
أود أوالً أن أهنئ جملس األمن على اختاذه القرار 1325
( )2000قبل  15عامًا ،والقرار  ،)2015( 2242الذي
نعتز بأن كنا من مقدميه ،اليوم .وأود أن أشكر رئيس الوزراء
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راخوي براي والرئاسة اإلسبانية للمجلس إلتاحة هذه الفرصة
لنا لكي جندد االلتزامات اليت قطعناها قبل  15عامًا بشأن
قضايا املرأة والسالم واألمن .وأود أيضًا أن أعرب عن تقديرنا
للعمل الذي قامت به السيدة راديكا كوماراسوامي وفريقها.
لقد أخرجوا لنا تقريرًا ممتازًا ( )S/2015/716يبني كم كان
جملس األمن حمقًا يف اختاذ القرار  )2000( 1325يف املقام
األول .وأينما جرى تنفيذه ،فقد ثبت أن وراءه فكر سليم.
والقيمة الكبرية للتقرير الذي أشرت إليه للتو تكمن يف
األدلة اليت مت مجعها ميدانيًا من الرجال والنساء الذين يواجهون
الواقع املرير للزناعات يوميًا .وأحيي النساء احلاضرات هنا
اليوم اللوايت استمعنا إليهن هذا الصباح ،وبعضهن من بلدان
كالعراق وليبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسوريا
وأفغانستان واليمن والسودان وجنوب السودان وبوروندي
وغريها من البلدان املتضررة بالزناعات .وهؤالء هن اخلبريات
احلقيقيات ،وحنن نتطلع إليهن لتشكيل جدول أعمالنا .وعلى
غرار الشركاء الذين جاءوا إىل هولندا حلضور مؤمترنا يف شباط/
فرباير ،فقد عرضن جتارهبن وأفضل ممارساهتن وإسهاماهتن،
اليت أقدمن عليها يف ظروف متثل خطرًا على حياهتن.
ومثة دليل واضح على أن زيادة املشاركة السياسية للمرأة
تؤدي إىل مفاوضات أفضل واتفاقات أفضل وأكثر استدامة،
وحوكمة أفضل ،واملزيد من الثروة اليت توزع بشكل أكثر
إنصافًا ،ووقاية أكرب وأفضل من الزناعات ،وبالتايل حتقيق مزيد
من السالم واألمن ،يف هناية املطاف .ومملكة هولندا تتعاون مع
املنظمات النسائية من أجل السالم والعدالة والتنمية ،ومتكني
النساء والفتيات أمر بالغ األمهية يف كل تلك املجاالت .ولكن،
ما زالت تنتظرنا حتديات مجة .فالزناعات ال تزال منتشرة،
ونواجه تطرفًا يف العنف أكثر من أي وقت مضى .ويف احلاالت
من هذا القبيل ،قد ال حتسن املرأة األداء .وعندما ال حتسن املرأة
األداء ،يعاين العامل وتكون الغلبة للمدافع ،والنتيجة هي العنف
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واإلفالت من العقاب ودوامة املزيد من الفقر والزناع .ومن
األمثلة املروعة لذلك اغتيال شريكة لنا ،هي املحامية الليبية
سلوى بوقعيقيس ،يف  25حزيران/يونيه .2014
وال بد من كسر تلك الدوامة ،ونعتقد أن القرار 1325
( )2000حيتوي على املفتاح للتصدي لتلك التحديات.
والفكر املاثل وراء هذا القرار يكمن يف صميم السياسات
اهلولندية احلالية بشأن املعونة والتجارة واألمن وحقوق
اإلنسان ،وهو من األمهية مبكان لشراكاتنا من أجل السالم
والعدالة والتنمية .وقبل هناية هذا العام ،سوف نصدر خطة
عملنا الوطنية الثالثة ،وهي نتاج برنامج فريد من نوعه تعاونت
احلكومة بشأنه مع أكثر من  50من منظمات املجتمع املدين.
وحنن نقدم  4ماليني يورو سنويًا لتنفيذ اخلطة ،ودعم املنظمات
يف امليدان اليت تعمل حلماية املرأة ومتكينها سياسيًا يف حاالت
الزناع .ونقدم الدعم الدبلوماسي واملايل جلهود املرأة السورية
لإلعراب عن آرائها بشأن مستقبل بلدها يف املحافل الدولية.
فاملرأة تأيت يف مركز الصدارة يف رؤيتنا للمستقبل.

S/PV.7533

مرة أخرى ،وذلك ،جزئيا ،من أجل دعم تسريع وترية تنفيذ
القرار  )2000( 1325وخلفه ،القرار .)2015( 2242
ولدينا ما نقدمه  -الرغبة والقدرة على الوقوف مع املرأة،
واالستثمار يف املرأة ،فهي القوة املحركة للتغيري .فالوقت قد
حان ،كما يردد إلفيس بريسلي يف أغنيته الشهرية“ ،للكف
عن الكالم قليالً[ ،و] العمل أكثر قليالً”.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
األرجنتني.
السيدة برييث كوملان (األرجنتني) (تكلمت باإلسبانية):
أود أن أشكر مملكة اسبانيا على دعوتنا للمشاركة يف هذه
املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن املرأة والسالم واألمن ،وذلك
مبناسبة مرور  15عامًا على اختاذ القرار .)2000( 1325

تويل األرجنتني أولوية إلدماج املنظور اجلنساين يف تصميم
سياساهتا العامة وتنفيذها .وتطبيق القرار )2000( 1325
والقرارات الالحقة بشأن املرأة والسالم واألمن ،فض ً
ال عن منع
العنف اجلنسي يف حاالت الزناع املسلح والتصدي له ،يتجسد
لكن على مدى السنوات اخلمس عشرة القادمة ،سيتحدد يف االلتزام الراسخ لألرجنتني بالصكوك الدولية الرامية إىل
مصري العامل إىل حد كبري مبا إذا كانت املرأة قد جنحت يف محاية حقوق اإلنسان للمرأة ،واليت منحتها الصفة الدستورية،
أن تتبوأ مكاهنا الصحيح يف التاريخ أم ال .هل نريد حتقيق كاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
أهدافنا العاملية؟ أنريد مكافحة عدم املساواة؟ إجياد سالم دائم؟
وكان إشراك األرجنتني للمرأة يف عمليات حفظ السالم
إننا حنتاج إىل نساء العامل لكي يفعلن ذلك .وعليه ،ال بد لنا
ويف عمليتها لتنفيذ القرار  )2000( 1325هو استجابتها لقرار
مجيعا أن نكثف دعمنا ملنظمات مثل الكرامة ،وهي منظمة غري
سياسي بتعميم املنظور اجلنساين يف السياسات العامة والدفاع
حكومية إقليمية مقرها يف القاهرة وتعمل يف مجيع أحناء الشرق
عن حقوق اإلنسان للمرأة يف كل املجاالت والنهوض هبا .ويف
األوسط يف ائتالف مع مئات من الشركاء لوضع حد للعنف
هذا الصدد ،فقد وضعنا يف عام  2008خطة وطنية لتنفيذ
ضد املرأة.
القرار  )2000( 1325يف جمال الدفاع ،ويف عام  ،2012فعلنا
وقبل مخسة عشر عامًا ،كانت هولندا ،عضو جملس األمن نفس الشيء يف جمال األمن .ومؤخرًا ،وافقت رئيسة األرجنتني
آنذاك ،من املؤيدين الرئيسيني للقرار  .)2000( 1325وقد كريستينا فرنانديز دي كريشنر ،يف  15أيلول/سبتمرب ،على
شاركت شخصيًا يف الترويج له ،وأنا مهتمة هبذا املوضوع خطة عمل وطنية لتنفيذ األرجنتني للقرار )2000( 1325
بشدة .وهولندا تطمح اآلن لكي تصبح عضوًا يف جملس األمن والقرارات الالحقة ذات الصلة اليت تعزز سياساتنا املختلفة بشأن
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وحنن نتفق مع التقييم الوارد يف الورقة املفاهيمية
( ،S/2015/749املرفق) اليت أعدهتا مملكة إسبانيا بشأن احلاجة
إىل ضمان أن تعمل اإلدارة العليا لألمم املتحدة ،سواء يف املقر
أو يف امليدان ،بعزم أكرب يف االضطالع مبسؤولياهتا يف جمال
املرأة والسالم واألمن على حنو فعال ،ونعتقد أن علينا ،حنن
الدول األعضاء ،أن جندد التزامنا بدجمها يف سياساتنا وقوانيننا
الوطنية.

النهوض حبقوق اإلنسان للمرأة والدفاع عنها .وهتدف اخلطة إىل
زيادة حضور املرأة يف بعثات حفظ السالم واملساعدة اإلنسانية
ومشاركتها يف هيئات صنع القرار .وحنن عازمون على زيادة
املشاركة السياسية للمرأة يف مفاوضات السالم وإدارة الزناع ويف
عمليات صنع القرار يف تلك املجاالت .سندمج املنظور اجلنساين
يف كل أنشطة بناء السالم والبعثات اإلنسانية ،وال سيما أنشطة
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج .وسنوفر احلماية أيضًا
حلقوق اإلنسان للنساء والفتيات يف البلدان اليت تشهد نزاعات
تؤيد األرجنتني مجيع القرارات الرامية إىل مكافحة العنف
والبلدان اخلارجة من الزناع ،مبا يف ذلك املقيمات يف خميمات اجلنسي يف حاالت الزناع منذ اختاذ القرار )2000( 1325
الالجئني والنازحات ،وخاصة يف التصدي للعنف القائم على والقرارات املحددة الالحقة املتعلقة به .وتدل مشاركة بلدي
نوع اجلنس والعنف اجلنسي ،وتعزيز سالمتهن ورفاههن.
يف آلية االستجابة السريعة يف جمال العدالة منذ شباط/فرباير
والنساء يف األرجنتني يستأثرن بنسبة  16يف املائة من  2009على التزام بلدي بتمكني املرأة من الوصول إىل العدالة
املكون العسكري ،وبالتايل كان من املعامل املهمة مؤخرًا ومكافحة اإلفالت من العقاب .واألرجنتني اآلن أحد األعضاء
ترقية أول امرأة يف قواتنا العسكرية إىل رتبة اجلنرال .كما الـ  10يف املجلس التنفيذي هلذه اآللية ،وهي تشارك بانتظام
عززنا وجود املرأة يف مشاة اجليش وسالح الفرسان ،بعد أن يف اجتماعاهتا وتواصل توفري خربهتا يف التحقيق يف انتهاكات
ظال مغلقني أمام النساء حىت عام  .2012وأنشأت القوات حقوق اإلنسان.
املسلحة مكاتب للشؤون اجلنسانية تعمل مع خمتلف الوحدات
وتدعم األرجنتني عمل املجتمع الدويل املستمر لتحقيق
العسكرية ،وعززت نقاط االتصال اجلنسانية من أجل تدريب هدف عدم التسامح مطلقا مع أعمال العنف اجلنسي يف
املشاركني يف عمليات حفظ السالم قبل نشرهم.
الزناعات ،وتؤمن بأمهيته .ويؤدي اإلفالت من العقاب على

والنساء يقعن ضحايا خمتلف أشكال العنف يف الزناعات.
وأثرها على النساء والفتيات متنوع وغري متناسب ومتعدد
األبعاد ومعقد ،وهلا آثار مدمرة جسديًا وعلى حقوقهن
األساسية .وكانت األرجنتني أحد مقدمي قرار اجلمعية العامة
 ،293/69الذي أعلن  19حزيران/يونيه اليوم الدويل للقضاء
على العنف اجلنسي يف حاالت الزناع ،هبدف رفع مستوى
الوعي للتصدي الستخدام تلك اآلفة كسالح يف احلرب
واملساعدة على الترويج لثقافة السالم اليت من شأهنا أن تضمن
وضع حد لذلك النوع من القسوة ،الذي يشكل هتديدًا لكرامة
األشخاص والحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.
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هذه األعمال إىل آثار ضارة نظرا ألنه يؤدي إىل تفاقم دوامة
الزناع .وجيب علينا أن حنقق التحول من ثقافة اإلفالت من
العقاب إىل ثقافة للمنع قادرة على تعزيز العدالة واملسؤولية
وسيادة القانون .وإن لألمم املتحدة دورا بالغ األمهية يف دعم
الدول يف هذه العملية.

واألرجنتني ملتزمة بأن تقدم يف عام  2016على وجه
التحديدـ اقتراحا بتخصيص حصة قدرها  33يف املائة للمرأة
يف مجيع الرتب واملناصب التنفيذية داخل القوات املسلحة؛
وبأن تعمل باالشتراك مع مراجع احلسابات العام يف القوات
املسلحة بغرض إنشاء وظيفة مراجع للشؤون اجلنسانية للمضي
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قدما بعملية معاجلة املسائل التأديبية من منظور جنساين كامل؛ ( .)2000ويطالب اإلعالن أيضا بتعيني املرأة يف مناصب
وبأن متضي قدما يف تنفيذ السجل املوحد حلاالت العنف ضد املبعوثني واملمثلني اخلاصني لالحتاد األفريقي.
املرأة يف اإلجراءات القضائية اليت تضطلع هبا القوات املسلحة.
وقد اختذت أفريقيا بالفعل إجراءات فيما يتعلق مبقتضيات
وتكمن أمهية القرار  )2000( 1325يف اإلقرار بأمهية
دور املرأة بوصفها طرفا رئيسيا فاعال يف عمليات السالم
والدبلوماسية الوقائية ،فضال عن مشاركتها يف مفاوضات
السالم ويف مرحلة التعمري بعد انتهاء الزناع .ونؤكد جمددا
التزام األرجنتني باالنضمام إىل اجلهود الرامية إىل كفالة
إمكانية األخذ هبذا النهج االستباقي .وحنن مقتنعون بأنه لن
يتسىن لنا حتقيق السالم الدائم واملستدام إال مبشاركة املرأة على
مجيع مستويات عملية السالم.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أُعطي الكلمة اآلن ملمثلة
االحتاد األفريقي.
السيدة ديوب (تكلمت باإلنكليزية) :مل تتمكن رئيسة
مفوضية االحتاد األفريقي ،السيدة نكوسازانا دالميين زوما ،من
احلضور معنا اليوم ،ولكنها هتنئ إسبانيا على قيادهتا للجهود
املبذولة يف اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وتتمىن
للمجلس النجاح يف املناقشة الرفيعة املستوى.

القرار  .)2000( 1325وابتداء بقيادة املؤسسة ،متمثلة يف
مفوضية االحتاد األفريقي ،هناك  5نساء من أصل  10أعضاء
يف اهليئة التنفيذية للمفوضية .وما فتئت الرئيسة ،السيدة زوما،
تعمل على تعزيز مشاركة املرأة بتعيينها مؤخرا سيدات يف
مناصب األمني العام للمفوضية ورئيس الديوان ونائب رئيس
الديوان .وقد ُعيّنت ثالث نساء يف منصب رئيس ونائب
رئيس هيئة متثيل مفوضية االحتاد األفريقي.

ووضعت إدارة السالم واألمن التابعة لالحتاد األفريقي
برنامج عمل للسالم واألمن والشؤون اجلنسانية بغرض
مساعدة الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف
جمال خططها املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .ونشكر شركاءنا
 اململكة املتحدة والسويد والنمسا والنرويج  -الذينيدعمون هذا الربنامج .وعلى الصعيد نفسه ،شرع االحتاد
األفريقي يف بناء القدرات بزيادة عدد املوظفني عن طريق
تدريب النساء يف جماالت الوساطة من أجل السالم ومراقبة
االنتخابات واستشارات الشؤون اجلنسانية ،هبدف نشرهن يف
عمليات الوساطة ومراقبة االنتخابات.

عندما اختذ جملس األمن القرار  ،)2000(1325تعامل
االحتاد األفريقي مع هذا القرار التارخيي على أنه قرار خيصه
واختذ االحتاد األفريقي موقفا قويا بشأن مسألة االعتداء
على وجه التحديد .ويقينا أن بروتوكول مابوتو ينص يف املادة
 2منه على أنه “جيب على مجيع الدول األطراف مكافحة واالستغالل اجلنسيني .فقد اختذت رئيسة املفوضية موقفا
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن طريق اختاذ التدابري التشريعية واضحا بشأن سياسة عدم التسامح مطلقا مع االستغالل
واالنتهاك اجلنسيني .ويف الصومال ،استجاب االحتاد األفريقي
واملؤسسية وغريها”.
بنشر فريق للتحقيق والتقييم يف أعقاب االدعاءات املثارة ضد
كما يطلب اإلعالن الرمسي بشأن املساواة بني اجلنسني
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ووضع سياسة فعالة يف ذلك
يف أفريقيا إىل رؤساء الدول واحلكومات يف أفريقيا أن يعملوا
الشأن .ونشر االحتاد األفريقي حفظة سالم وأفراد شرطة من
من أجل “كفالة املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة ومتثيلها يف
النساء يف عمليات دعم السالم .ويف الوقت احلايل تواصل
عملية السالم” على النحو املنصوص عليه يف القرار 1325
املرأة األفريقية الكفاح يف صفوف اجليش ألجل إحلاق اهلزمية
1530984
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حبركة الشباب .ويف جنوب السودانُ ،كلفت جلنة للتحقيق
من قبل الدول األعضاء ،وميثل العنف اجلنساين أحد جماالت
التركيز يف ذلك التحقيق .وقد حصل أطراف الزناع على
نسخة رمسية من التقرير ،ومت االتفاق اآلن على إنشاء حمكمة
خمتلطة معنية بتحقيق العدالة للمواطنني يف جنوب السودان.
واستضافت مفوضية االحتاد األفريقي مشاورات إقليمية
كي يتسىن للمرأة األفريقية اإلسهام يف الدراسة العاملية ،وهنا
أود أن أهنئ وأشيد باجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة
للمرأة ،ومديرهتا التنفيذية ،شقيقيت السيدة مالمبو  -نغوكا.
وبينت الدراسة العاملية أن لدى أفريقيا أكرب عدد من النساء
يف هيئات اختاذ القرار السياسي ،وهي أول منطقة تعيّن مبعوثة
خاصة معنية باملرأة والسالم واألمن .وال ريب أن بلدانا مثل
رواندا وسيشيل وناميبيا وجنوب أفريقيا والسنغال تندرج
ضمن البلدان الرائدة على الصعيد العاملي حني يتعلق األمر
بتمثيل املرأة يف الربملانات.
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ونيجرييا .وهنا ،ميكنين القول أن النساء من خمتلف اجلماعات
الدينية والعرقية واألحزاب السياسية يواصلن صنع السالم يف
جمتمعاهتن املحلية ،وهن حباجة إىل املزيد من دعمنا .ويف مشال
نيجرييا ،أعربت الفتيات من بلدة شيبوك والالئي هربن من
اخلاطفني عن رغبتهن يف مواصلة الدراسة .وهن حباجة إىل
تلقي الدعم املستمر إلكمال تعليمهن.
وقررت أفريقيا أن جتعل املرأة حمورا خلطة عام :2063
أفريقيا اليت نصبو إليها .وأعلنت الدول األعضاء الـ 53
عام  2015عاما لتمكني املرأة وعام  2016عاما للحقوق
اإلنسانية للمرأة .وال ريب يف األمهية القصوى خلطة العمل
املتعلقة باملرأة لتحقيق السالم والرخاء .وال ريب يف أننا حباجة
إىل أن نشهد املزيد من العمل يف أفريقيا .وحنن حباجة إىل
املزيد من املساءلة أيضا .وسوف حنقق ذلك عرب الشراكة مع
منظمات املجتمع املدين واجلماعات النسائية.

ويف كانون األول/ديسمرب  ،2014عقدنا جلسة مع
ومن الواضح أن تنفيذ القرار  )2000( 1325ال يزال جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي مبشاركة نساء من
بطيئا ،وإن كنا نالحظ أن الكثري من اجلماعات االقتصادية الصومال وجنوب السودان ومنطقة البحريات الكربى.
اإلقليمية قد اعتمدت خطط عمل إقليمية يف هذا الصدد.
ويف ختام االجتماع ،أصدر جملس السلم واألمن تكليفا
وحىت اآلن هناك  16بلدا يف أفريقيا متكن من وضع خطة عمل ملكتب املبعوث اخلاص بالعمل بشأن اإلطار القاري لرصد
وطنية ذات صلة .وعالوة على ذلك ،ليس هناك إبالغ منتظم تنفيذ الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي وغريها من اجلهات
بشأن ما حققته البلدان يف هذا املجال .وحنيي اجلهود املبذولة ذات الصلة ملختلف الصكوك وااللتزامات األخرى .مرة
يف الدراسة العاملية ،واليت ساعدت على استعراض اإلجنازات أخرى ،أشكر هيئة األمم املتحدة للمرأة على دعم هذه العملية
اليت حققتها الدول األعضاء يف أفريقيا.
ومكتيب يف االحتاد األفريقي ،وعلى كفالة أن يكون لدينا إطار
ويف هذا الصدد ،فقد ُكلّفت بصفيت مبعوثة خاصة من هذا القبيل .كما أعرب عن تقديري ملكتب املستشار
بكفالة إمساع صوت النساء والفئات الضعيفة بوضوح أكرب اخلاص لشؤون أفريقيا على ما قدمه من دعم للخطة املتعلقة
يف عمليات بناء السالم وتسوية الزناعات .وبصفيت املبعوثة باملرأة والسالم واألمن يف أفريقيا.
اخلاصة ،فقد زرت خمتلف البلدان مع مديرة هيئة األمم املتحدة
وأود أن أردد أصوات األفريقيات يف امليدان  -النساء
للمرأة ،إذ ذهبنا معا إىل مجهورية أفريقيا الوسطى .وذهبنا الاليت ال يستطعن االنتظار والالئي يتعني علينا االستماع هلن.
بدعم من شركائنا أيضا إىل جنوب السودان والصومال
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إهنن يقلن :ال مزيد من اإلعالنات؛ إمنا العمل الرمسي فحسب
والنواتج فحسب.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أوروغواي.
السيد كانسيال (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة
وأن أشيد بالتزام الرئاسة املستمر جتاه مسألة على هذه األمهية
بالنسبة للمجتمع الدويل.
يشرفين أن أكون حاضرا هنا ممثال لرئيس مجهورية
أوروغواي الشرقية ،السيد تباريه فاثكيث ،ولعرض رؤية
أوروغواي بشأن التحديات اليت تنتظرنا والتزاماتنا يف املستقبل.
حنن ندرك مسامهة املجتمع الدويل ،وخاصة منظومة األمم
املتحدة ،لكن علينا أن نعترف بأن التنفيذ الكامل لألهداف
الواردة يف القرار  )2000( 1325والقرارات الالحقة مل
يتحقق بعد .وتبني هذه القرارات بوضوح أن منع نشوب
الزناعات وتسويتها يتطلب إدماج نساء يضطلعن بدور فعال
يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم الدائم.
هناك أدلة واضحة على أن النساء هن أكثر من يعول
عليه للتكلم عن احتياجات املجتمعات املحلية .إهنن األكثر
جدارة بالثقة يف مجع األدلة وإبالغ املعلومات املتعلقة بالعنف
اجلنسي .إهنن أساسيات لتنمية االقتصادات املحلية من خالل
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ،وهناك أمثلة أخرى
عديدة على أمهيتهن يف إعادة بناء مناطق الزناع .وعلى الرغم
من ذلك ،تشري هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن  15يف املائة
فقط من بني مجيع اتفاقات السالم املوقعة بني عامي 1990
و  2010تتضمن إشارات إىل املرأة.
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إهنن يشكلن  3يف املائة من األفراد العسكريني و  10يف
املائة من أفراد الشرطة يف عمليات حفظ السالم .إن اهتمامنا
األساسي باإلشارة إىل هذه األرقام هو للتأكيد على الفرص
والقدرات اليت تبددت نتيجة عدم التركيز بشكل مكثف على
إدماج املرأة يف عملية تسوية الزناعات .ويف هذا الصدد ،نود أن
نسلط الضوء بصفة خاصة على التزام األمني العام بتخصيص
ما ال يقل عن  15يف املائة من تكاليف عمليات حفظ السالم
لربامج متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني.
تلتزم أوروغواي التزاما جديا باخلطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن .وستواصل اإلسهام يف تنفيذ اخلطة
وستضاعف جهودها .أوال ،سنحافظ على نسبة مئوية تفوق
املتوسط للنساء العامالت يف بعثات حفظ السالم .حاليا،
تشكل النساء  9يف املائة من قوات أوروغواي املنتشرة يف
بعثات حفظ السالم .ثانيا ،سنواصل التدريب اإللزامي السابق
لالنتشار للقوات اليت ستشارك يف منع العنف واالستغالل
واإليذاء اجلنسي والتصدي هلا .ثالثا ،سنواصل التطبيق الصارم
لسياسة عدم التسامح مطلقا يف حاالت سوء السلوك ،وال
سيما فيما يتعلق حباالت االستغالل واالعتداء اجلنسيني.
ونعتقد أن التزامات حمددة كاليت ذكرهتا توا ،إىل جانب
تدابري مثل اإلدماج الصريح للبعد اجلنساين يف واليات عمليات
حفظ السالم ،وتوفري الدعم املعياري والفين والتقين هليئة األمم
املتحدة للمرأة يف التنفيذ الفعال للقرار ،)2000( 1325
والتركيز على التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الفريق
املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم ،هي شروط
مسبقة لتحقيق تقدم جوهري يف تنفيذ اخلطة قيد املناقشة اليوم.

أخريا ،أود أن أذكر أن أوروغواي ستواصل ،يف حالة
انتخاهبا عضوا غري دائم يف جملس األمن ،العمل لتعزيز اخلطة
لقد مر  15عاما على اختاذ القرار  ،)2000( 1325املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،استنادا إىل االقتناع بأن القرار
وترأس النساء  19يف املائة من بعثات األمم املتحدة امليدانية؛  )2000( 1325ما برح يكتسي أمهية بالغة وال يزال ميثل
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نقطة مرجعية موضوعية بشأن الطريق صوب حتقيق السلم الزناع .وتشكل املسائل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن عنصرا
حيوي األمهية من عناصر سياستنا اخلارجية ،اليت تتراوح بني
واألمن الدوليني.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقبة  17بعثة مدنية وعسكرية ننشرها حاليا يف مجيع أحناء العامل
ودوره يف صدارة مقدمي املعونة اإلمنائية واملساعدة اإلنسانية
عن االحتاد األورويب.
على الصعيد العاملي.
السيدة ماريناكي (تكملت باإلنكليزية) :يشرفين أن أديل
ومن اإلرهاب إىل الزيادة الكبرية يف تدفقات الالجئني
هبذا البيان بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء .نود أن
هننئ إسبانيا على إيالء هذا القدر من االهتمام الشديد للخطة واملهاجرين ،من األمهية مبكان معاجلة األعراض واألسباب
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن والقرار  ،)2000( 1325اجلذرية جلميع التحديات العاملية حبزم وإنصاف.
ومع أخذ ذلك يف االعتبار ،من املهم أن نفهم وندعم
ووضعهما يف صلب أولويات جملس األمن .ونرحب أيضا
غاية الترحيب بااللتزام الشخصي لدولة رئيس الوزراء ماريانو دور املرأة يف تسوية الزناعات ومنع نشوهبا .من الضروري
االستماع إىل صوت املرأة ،إذ أن كل خطوة على طريق
راخوي بري من خالل حضوره هنا اليوم.
ومن نفس املنطلق ،نود أن نثين على القيادة املقتدرة إعمال حقوق املرأة وكل انتصار على الوضع الراهن قد حتقق
للرئاسة يف توجيهها ،مع وفد اململكة املتحدة ،للقرار  2242أُحرز بشق األنفس ،وكما أشارت مالال يوسفزاي فإننا
( )2015صوب اختاذه يف هناية املطاف باإلمجاع .ونلتزم ال ندرك أمهية صوتنا إال عندما يتم إسكاتنا.
مجيعا التزاما تاما بتنفيذه.

كما نشكر األمني العام بان كي  -مون على التزامه
الشخصي بقضية املرأة والسالم واألمن ،ونشيد إشادة خاصة
بالعمل املمتاز الذي تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة
ومديرهتا التنفيذية ،السيدة فومزيلي مالمبو  -نغوكا ،وفريقها
املمتاز الذي نرتبط بتعاون ناجح وطويل األجل معه.
أخريا ،نرحب باملمثالت الثالث للمنظمات غري احلكومية
الالئي وضعن ،من خالل سردهن الصريح والواقعي للحقائق
اليت تواجههن على أرض الواقع ،املشكلة يف منظورها املناسب.
يلتزم االحتاد األورويب ودوله األعضاء منذ أمد طويل
بتنفيذ القرار  )2000( 1325يف إجراءاته الداخلية واخلارجية
على حد سواء .ويشارك االحتاد األورويب ،بصفته جهة فاعلة
أمنية وإمنائية وسياسية ،مشاركة قوية يف دعم منع نشوب
الزناعات وعمليات السالم ويف معاجلة اآلثار املترتبة على
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ميكن لالحتاد األورويب واملجتمع الدويل بال شك أن يقوما
باملزيد لضمان إيصال صوت املرأة والعمل وفقًا لذلك .ويوفر
االستعراض الرفيع املستوى فرصة لتقييم التقدم املحرز وتعزيز
تنفيذ اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وهلذا السبب،
ساهم االحتاد األورويب بنشاط يف األعمال التحضريية للدراسة
العاملية .ونرحب بعمل السيدة كوماراسوامي والفريق التابع
هلا ،وكذلك مجيع اجلهود املبذولة حسبما ورد يف تقرير األمني
العام (.)S/2015/716
لذلك ،سيواصل االحتاد األورويب كفالة أنه يركز على
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة ومشاركتها بوصفها
عنصرًا إجيابيًا للتغيري والسالم والتنمية .وسوف جنعل تسوية
الزناعات وبناء السالم أكثر فعالية من خالل محايتهن ،مع
القيام يف الوقت نفسه حبماية النساء يف حاالت الزناع ومنعهن
من أن يصبحن ضحايا أو جناة.
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وعالوة على التزام االحتاد األورويب القائم منذ وقت طويل
والفعال واملتواصل ،فهو يعتزم أن يفعل أكثر من ذلك .وحنن
نتعهد بتحمل التزامات مالية كبرية ،لتعميم مراعاة املنظور
اجلنساين بشكل شامل وإدراج إجراءات جنسانية يف الصكوك
املالية لالحتاد األورويب ،وختصيص أكثر من  100مليون يورو
على مدى السنوات السبع القادمة للمساواة بني اجلنسني
وملشاريع متكني النساء والفتيات .ويف سياق املساعدة اإلنسانية
املوجهة لتقييم مدى فعالية إدماج
اليت نق ّدمها ،سنكيّف أدواتنا ّ
اإلجراءات اإلنسانية لالحتاد األورويب للمنظورين اجلنساين
والعمري .وبطبيعة احلال ،سنواصل أيضًا إعطاء األولوية لتعاوننا،
أوالً مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يف إطار شراكتنا االستراتيجية
ومبوجب مذكرة التفاهم بيننا .ثانيًا ،سنواصل دعم عمل املمثلة
اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع،
السيدة زينب بانغورا ،ومجيع األعمال ذات الصلة الرامية إىل
صياغة هنج متكامل ملنع أعمال العنف اجلنسي واملعاقبة عليها،
فض ًال عن حتقيق العدالة واخلدمات والتعويضات للضحايا.
يشجع االحتاد األورويب أيضًا على تعزيز البعد اجلنساين من
خالل حتسني التآزر احلايل يف هيكل السالم واألمن التابع لألمم
املتحدة ،وفميا بني االستعراضات املختلفة اجلارية يف األمم
املتحدة .وسوف نواصل املشاركة يف حوار وثيق وندعم فعليًا
مجيع أشكال التعاون مع املجتمع املدين بشأن املسائل املتعلقة
باملرأة يف حاالت الزناع وما بعده ،ومتكني املرأة من املشاركة
والقيادة يف مبادرات بناء السالم .وسنويل اهتمامًا خاصًا حبماية
املدافعني عن حقوق املرأة ،وال سيما يف حاالت الزناع.
وما زلنا على اقتناع تام بأن التنسيق فيما بني مجيع الدول
األعضاء يف األمم املتحدة مع املنظمات الدولية واإلقليمية أمر
أساسي للتنفيذ الفعال للخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
وحنن نؤمن أيضًا بالتمسك بأعلى املعايري املمكنة .ولذلك،
يتعهد االحتاد األورويب بتحسني الطريقة اليت يتبعها لقياس أثر
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مجيع اإلجراءات اليت يتخذها يف سبيل تعزيز مساءلته .ويف
هذا الصدد ،سنستكمل مؤشراتنا املتعلقة بالنهج الشامل لتنفيذ
القرارين  )2000( 1325و  )2008( 1820لقياس أثر
إجراءاتنا على حنو أكثر فعالية .وعالوة على ذلك ،حنن بصدد
االنتهاء من دراسة أساسية لقياس الكيفية اليت أدجمنا هبا املنظور
اجلنساين يف بعثات وعمليات إدارة األزمات لالحتاد األورويب.
وجيب علينا معاجلة املسائل املتصلة باملرأة والسالم واألمن
يف التحديات الناشئة .وسيقوم االحتاد األورويب بالتنسيق النشط
لسياساته املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وبشأن منع التطرف
العنيف ومكافحته جبميع أشكاله .إننا ندين مجيع أشكال العنف
واالعتداءات اليت تعاين منها النساء والفتيات  -وكذلك الرجال
والفتيان  -على أيدي اجلماعات اإلرهابية واألنظمة يف مناطق
الزناع ،وال سيما عندما ختوض اجلماعات اإلرهابية معاركها
على أجساد النساء والفتيات .وال بد من تعزيز الدور اإلجيايب
الذي ميكن أن تؤديه املرأة يف سياق مكافحة اإلرهاب والتطرف
العنيف يف أسرهن ومواطنهن املحلّية وجمتمعاهتن.
كما أن تعزيز املساواة بني اجلنسني هو أيضًا من أولويات
االحتاد األورويب على الصعيد الداخلي ،وحنن ملتزمون بضرب
املثل لتحسني التوازن بني اجلنسني يف مواقع صنع القرار يف
مؤسساتنا ،مبا يف ذلك من خالل حتسني التمثيل للمرشحات
املؤهالت يف املناصب اإلدارية املتوسطة والعليا وكرؤساء
لوفود االحتاد األورويب يف اخلارج.
ويف الوقت نفسه ،أنشأت املمثلة السامية لالحتاد األورويب
للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية يف الشهر املاضي وظيفة
املستشار الرئيسي املعين باملسائل اجلنسانية وتنفيذ القرار
 )2000( 1325املعين باملرأة والسالم واألمن إلبراز اخنراط
االحتاد األورويب مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية والدولية
بشأن السياسات واإلجراءات املتصلة باملسائل اجلنسانية واملرأة
والسالم واألمن .ويشرفين أن مت تعييين يف هذا املنصب،
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ّ
ويتركز التزامي على تعزيز إبراز املسائل اجلنسانية وحتديد
أولوياهتا على حنو فعال ،فض ً
ال عن املرأة والسالم واألمن ،يف
مجيع اإلجراءات اخلارجية لالحتاد األورويب ،وملساعدة أعمال
األمم املتحدة ،بالتشاور الوثيق مع مجيع أجهزة ووكاالت
األمم املتحدة.
وأخريًا ،أود أن أختتم بياين باإلعراب عن توقّع االحتاد
األورويب لصدور نتائج طموحة عن االستعراض الرفيع املستوى
للقرار  )2000( 1325ولتنفيذ أسرع وأكثر طموحًا للقرار
 )2015( 2242الذي اختذناه اليوم.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
الدائم عن جامعة الدول العربية.
السيد فتح اهلل :امسحوا يل يف البداية أن أهنّئ بلدكم
الصديق ،إسبانيا ،على تولّي رئاسة املجلس هلذا الشهر تشرين
األول/أكتوبر ،وعقدها هلذه املناقشة املفتوحة اليت هتدف
ملراجعة وتقييم التق ّدم املحرز يف تنفيذ قرار املجلس 1325
( ،)2000حيث تتمثّل أمهية الذكرى الـ  15إلصدار هذا
خضم
القرار املعين باملرأة واألمن والسالم يف كوهنا تأيت يف
ّ
التحوالت الكبرية شهدها وال يزال يشهدها الوطن
مرحلة من ّ
تعرضت خالهلا املرأة إىل العديد من االنتهاكات
العريبّ ،
هددت املكاسب اليت سبق وأن حققتها املرأة يف املنطقة العربية
يف أوقات سابقة.
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واستجابة لبواعث القلق النامجة عن الظروف االستثنائية
متر هبا املنطقة العربية خالل األعوام األخرية ،وإميانًا من
اليت ّ
جامعة الدول العربية بأمهية القضاء على كافة أشكال العنف
والتمييز ضد املرأة ،قطعت جامعة الدول العربية خطوات
هامة حنو تنويع أساليب مواجهة العنف ضد املرأة ،مابني
إعداد استراتيجيات إقليمية وتعزيز العمل املجتمعي يف جمال
وقف العنف ضد املرأة ،التزامًا منها بالقرارات الدولية ذات
الصلة ،وعلى رأسها قرار جملس األمن ،)2000( 1325
الذي يطالب مجيع أطراف املجتمع الدويل بضرورة متكني
املرأة ومحايتها يف أوقات السلم وأوقات الزناعات واحلروب
على ح ّد سواء.
وقد أطلقت جامعة الدول العربية عام ،2011
االستراتيجية العربية ملناهضة العنف ضد املرأة حتت عنوان
“حق املرأة العربية يف حياة خالية من العنف” .وهتدف
االستراتيجية إىل وقاية املرأة من العنف ومحايتها منه ،خاصة
يف حالة الزناعات املسلحة واحلروب .كما ترتكز على زيادة
مشاركة املرأة وضمان متثيلها يف مجيع مستويات صنع القرار،
ومنع الزناعات ،وبناء السالم من خالل التعليم والتدريب
والتأهيل وتعزيز التوعية وبناء ثقافة السالم .كما حرصت
جامعة الدول العربية  -وحترص دائما  -على إشراك منظمات
املجتمع املدين املعنية بقضايا تنمية املرأة هبدف تعزيز ومساندة
اجلهود املبذولة على مستوى الدول العربية ،أو يف إطار العمل
العريب املشترك عرب توسيع نطاق التوعية العامة حلماية املرأة من
مجيع أشكال العنف والتمييز ضدها.

أتوجه خبالص التهاين للجمهورية
ويف هذا السياق ،أو ّد أن ّ
التونسية مبناسبة فوز اللجنة الرباعية للحوار الوطين يف تونس
جبائزة نوبل للسالم .ويف هذا الشأن ،أحيي بصفة خاصة املرأة
كما اعتمد جملس جامعة الدول العربية على املستوى
التونسية على وجه اخلصوص ،اليت ق ّدمت صورًا منرية للنضال
الوزاري يف دورته األخرية ،املنعقدة يف شهر أيلول/سبتمرب
من أجل التغيري ،فقد كانت املرأة التونسية فاع ً
ال ومشاركًا
 ،2015استراتيجية إقليمية وخطة عمل تنفيذية حول محاية
أساسيًا يف هذا احلوار وعلى قدم املساواة يف إحداث التحول
املرأة العربية واألمن والسالم ،حيث تعد خطوة أساسية على
الدميقراطي يف تونس.
طريق رفع وعي املسؤولني واألطراف الفاعلة ذات الصلة
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بالقرارات الدولية واإلقليمية ،ووضعها موضع التنفيذ ،وجتديد
االلتزامات باملرأة واألمن والسالم ،وحتديد سبل معاجلة
التحديات واملستجدات .كما هتدف إىل توفري احلماية للنساء
والفتيات يف املنطقة العربية ،وتعزيز مشاركتهن الكاملة يف
بناء السالم ،حيث ترتكز االستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل
التنفيذية على أربعة أركان رئيسية ،هي :املشاركة ،والوقاية،
واحلماية ،والتمكني .كما مت إطالق خطة العمل التنفيذية
حول محاية املرأة العربية واألمن والسالم ،خالل أعمال
النشاط املوازي ،الذي اشتركت إدارة املرأة واألسرة والطفولة
باألمانة العامة ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف تنظيمه على
هامش هذا النقاش املفتوح ،وذلك يوم أمس؛ أي االثنني 12
تشرين األول/أكتوبر .كما مت خالل هذا النشاط تناول كيفية
رفع الوعي بقضايا املرأة ذات الصلة باألمن والسلم ،والتعريف
بآثار احلروب والزناعات املسلحة على النساء والفتيات يف
املنطقة العربية ،وما قد ينتج عنه من هجرة ونزوح ،وآليات
تفعيل تبادل اخلربات والنماذج الناجحة على املستوى الوطين
واإلقليمي .ويف هذا السياق ،تعتزم جامعة الدول العربية عقد
مؤمتر إقليمي حول كيفية إعداد خطط عمل حلماية النساء
أثناء الزناعات املسلحة على املستوى الوطين خالل شهر
كانون األول/ديسمرب القادم ،كخطوة أوىل يف سبيل تنفيذ
خطة العمل التنفيذية حول محاية املرأة العربية.
وال يفوتين يف تلك املناسبة اهلامة اإلشارة إىل إعالن القاهرة
املعنون “جدول أعمال املرأة العربية ملا بعد عام ،”2015
الصادر عن االجتماع الرفيع املستوى حول األهداف التنموية
لأللفية املعنية بالنساء والفتيات ،واملساواة بني اجلنسني،
ومتكني املرأة يف املنطقة العربية ،يوم  23شباط/فرباير لعام
 ،2014حيث أعلنت الدول العربية  -ضمن مجلة أمور -
عن التزامها بتعزيز قدرات النساء والدفع حنو مشاركتهن
الفعالة يف األحزاب السياسية والنقابات املهنية ومجيع املجالس
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املنتخبة ومنظمات املجتمع املدين بكافة أنواعها ،من أجل
توفري بيئة أكثر عدالة ،ولضمان مشاركة املرأة يف مراكز صنع
القرار على أسس من االستحقاق والكفاءة .كما أعلنت عن
اعتماد تدابري وقائية أكثر مشوال ملناهضة العنف ضد املرأة
بالتركيز على توعية اجلمهور  -أي الرأي العام  -وتطوير
وسائل اإلعالم بكافة أشكاهلا ،حبيث تضمن احلقوق اإلنسانية
للمرأة وواجبات محاية كرامتها اإلنسانية وتوفري سبل الوقاية
من العنف ومحاية الضحايا ومعاجلتهن وإعادة تأهيلهن .ويف
هذا اإلطار ،يقوم قطاع اإلعالم واالتصال باألمانة العامة
جلامعة الدول العربية ،بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لربنامج
األمم املتحدة اإلمنائي يف الدول العربية ،بتنظيم اجتماع رفيع
املستوى يف مقر األمم املتحدة ،غدا األربعاء املوافق 14
تشرين األول/أكتوبر اجلاري ،حتت عنوان “النوع االجتماعي
وحمطات الزناع”.
وأخريا ،فإنين يف ختام كلميت ،أدعو جملس األمن الدويل
إىل ضرورة حتمل مسؤولياته  -طبقا للقانون الدويل  -جتاه
إزالة العقبات اليت حتول دون إعمال حق الشعوب اليت تعيش
حتت االحتالل يف تقرير مصريها ،وإصدار قرار يكفل محاية
الشعوب الرازحة حتت االحتالل ،وخباصة الفئات الضعيفة
واملهمشة منها ،ويف مقدمتها الشعب الفلسطيين الذي حيتاج
إىل هذه احلماية على الفور ،وأكرر ،حيتاج هذه احلماية على
الفور .فاملرأة العربية يف األراضي املحتلة تعاين من الناحية النفسية
واملعنوية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والسياسية،
حيث تتحمل املرأة العربية حتت االحتالل عبئا كبريا نتيجة
ملمارسات االحتالل اإلسرائيلي ،وعلى رأسها االنتهاكات
احلادة حلقوق اإلنسان واألوضاع االقتصادية املتدهورة نتيجة
احلصار وتقييد حرية التنقل والتهجري والفقر .وأخريا ويف هذا
السياق ،أود إعطاء مثال بسيط هلذه االنتهاكات واجلرائم اليت
لن ينساها التاريخ أو يغفر هلا الضمري اإلنساين .ففي فجر
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يوم األحد املاضي ،قتلت الطفلة رفاه حسن البالغة من العمر
أربع سنوات ،ووالدهتا اليت كانت حامال جراء قصف طائرة
إسرائيلية حربية لبيتهما يف غزة .أما يوم األربعاء املاضي ،فقام
مستوطن باالعتداء على فتاة فلسطينية متوجهة للصالة يف
املسجد األقصى وخلع حجاهبا  -أي غطاء رأسها  -فلما
حاولت صده ،أخرج سالحه وأطلق عليها عدة رصاصات،
استقرت إحداها بالرأس.

استطالعات الرأي العام بوصفه أحد الشواغل الرئيسية لدى
مواطنينا .ونواجه العديد من املسائل اليت تواجهها البلدان اليت
متر حبالة نزاع ،مبا يف ذلك ضعف سيادة القانون ،واملؤسسات
األمنية غري القادرة على احترام حقوق اإلنسان أو غري الراغبة
يف ذلك ،وانتشار األسلحة الصغرية ،وارتفاع مستويات العنف
جبميع أنواعه ،مبا يف ذلك العنف ضد املرأة ،وال سيما قتل
النساء بسبب نوع اجلنس ،املعروف يف منطقتنا بقتل اإلناث.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أُعطي الكلمة اآلن ملمثل
منظمة الدول األمريكية.

وعلى الرغم من أن انعدام أمن املواطنني ميثل مشكلة تؤثر
على مجيع السكان ،تعاين املرأة من العنف والسرقة واالجتار
ومسائل أمنية أخرى بشكل خمتلف عن الرجال نتيجة عالقتها
املتبانية مع األماكن العامة .باإلضافة إىل ذلك ،وكما أشار
كثريون ،فإن املناقشات العامة بشأن املسائل األمنية والسياسات
العامة والربامج اليت هتدف إىل معاجلة تلك القضايا كثريا ما
تستند إىل مؤشرات تقلل من العنف إىل مستوى األنشطة
اإلجرامية ،اليت ال تشمل عادة العنف ضد املرأة ،الذي ميارس
يف أغلب األحيان داخل املزنل.

متر األمريكتان بعصر من توطيد الدميقراطية امتاز ،من
ناحية ،بوجود حلظات من التقدم ،ومستويات أوسع نطاقا
من املشاركة يف السياسة وصنع القرار ،واستقرار نسيب يف
مستويات النمو االقتصادي ،ومستويات غري مسبوقة من
التواصل وإمكانية الوصول إىل املعلومات .ومن ناحية أخرى،
كانت هذه التغيريات مصحوبة أيضا بتزايد مستويات التفاوت
يف الدخل ،وتفشي الفساد ،وتزايد عدم الرضا بشأن نوعية
الدميقراطية التمثيلية ،ويف املقام األول ارتفاع مستويات اجلرمية
والعنف.

ويف هذا املنتدى ،تلتزم منظمة الدول األمريكية ببذل
اجلهود اآليلة إىل تعزيز أمهية القرار  ،)2000( 1325باإلضافة
إىل القرارات األخرى املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،ال سيما
تلك اليت تتصدى للعنف اجلنسي يف فترات الزناع واألزمات.
وتوفر اتفاقيتنا ،وهي اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد
املرأة واملعاقبة والقضاء عليه ،إطارا قانونيا قويا لدعم التنفيذ
الكامل للقرار  ،)2000( 1325أ ّما آلية املتابعة لالتفاقية فهي
تؤكد تأكيدا خاصا على العنف ضد املرأة الذي ترتكبه الدولة
أو األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن الدولة.

السيد لينيز (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتوجيه
الشكر لكم ،سيدي الرئيس ،بالنيابة عن منظمة الدول
األمريكية واللجنة النسائية للبلدان األمريكية التابعة هلا ،على
إتاحة الفرصة ملخاطبة هذا االحتفال التارخيي بالذكرى السنوية
اخلامسة عشرة العتماد القرار  ،)2000( 1325الذي شكل
حلظة فاصلة بالنسبة لنساء العامل من حيث الطريقة اليت يتأثرن
هبا جراء مجيع أنواع الزناعات واألزمات ،ومشاركتهن فيها.

ويضطلع األمن بدور حموري يف جناح دميقراطياتنا
اجلديدة .ففي حني ال توجد يف األمريكتني أي بلدان توصف
رمسيا بأهنا يف حالة نزاع ،فإن منطقتنا تعاين من مستويات
عالية من انعدام األمن للمواطنني ،وهو واقع يذكر بانتظام يف
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واألمن االقتصادي والبيئي ،فضال عن حقوق اإلنسان وسيادة
القانون .واملساواة بني اجلنسني كمسألة شاملة هي أحد
األركان األساسية ملفهومنا األمين الشامل والتعاوين ،لذلك
فإن اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن تؤدي دورا حموريا
يف عملنا.

وحتقيقا هلذه الغاية ،تعرض منظمة الدول األمريكية
تعاوهنا الكامل للمساعدة على إدماج حقوق املرأة واملساواة
هناك عدد من الوثائق السياسة الرئيسية للمنظمة تشري
بني اجلنسني يف السياسات والربامج األمنية اإلقليمية والدولية،
وخاصة ما يتعلق بتعزيز الرقابة املدنية على قطاع األمن ،صراحة إىل القرار  .)2000( 1325وإذا نظرنا إىل السنوات
اخلمس عشرة من تنفيذ القرار ،ألمكننا أن نرى بوضوح أن
ومواجهة العنف ضد املرأة ومنعه بفعالية.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة تقدما قد مت إحرازه .فعلى سبيل املثال ،مثة  27خطة عمل
وطنية من خطط العمل الوطنية القائمة البالغ عددها  54خطة
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
بشأن القرار  )2000( 1325هي من منطقة منظمة األمن
السيدة بيهام (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أشكركم،
والتعاون ،وهناك عدة خطط إضافية قيد اإلعداد .ومثة عدد
السيد الرئيس ،على السماح ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
من الدول املشاركة يف املنظمة تطبق أحكام القرار دون أن
باملشاركة مرة أخرى يف هذه املناقشة اهلامة ،وبتشاطر خرباتنا يف
تكون لديها خطة عمل وطنية.
تنفيذ القرار  .)2000( 1325ومن دواعي سروري اخلاص أن
من الناحية العملية ،إن شبكتنا اليت تتألف من  59مركزا
أكون هنا اليوم بالنيابة عن األمني العام ملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا .وامسحوا يل أيضا أن أعرب عن تقديري وهتنئيت لكم ،لتنسيق الشؤون اجلنسانية يف مجيع اهلياكل التنفيذية التابعة
سيدي ،وملجلس األمن إزاء اختاذ قرار هام آخر بشأن املرأة ملنظمة األمن والتعاون تساعد املوظفني على تعميم مراعاة
والسالم واألمن .كما أود أن أشكر املتكلمني السابقني ،وال املنظور اجلنساين يف عملهم ،وتشرك املرأة يف مشاريعنا
سيما مقدمو اإلحاطات أإلعالمية على بياناهتم املثرية لالهتمام وإجراءاتنا كافة ،وتدمج التحليل اجلنساين يف أعمالنا املتعلقة
بدائرة الزناع .ولقد قمنا أيضا بتطوير أدوات ووسائل هلذا
واإلهلام.
الغرض ،وأجرينا دراسة بشأن خطط العمل الوطنية البالغ
إن الذكرى السنوية اخلامسة عشرة للقرار 1325
عددها  27خطة ،هبدف احلصول على فهم أعمق حيال
( )2000هي فرصة مناسبة جدا لنا مجيعا للتفكري يف كيفية
موقعنا جتاه تنفيذ اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف
جعل عاملنا أكثر سلما وعدال عن طريق توفري األمن الذي
منطقة منظمة األمن والتعاون.
يشمل اجلميع.
وجاءت نتائج الدراسة متفقة إىل حد كبري مع النتائج اليت
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا هي أكرب منظمة
توصلت إليها املشاورات اإلقليمية اليت عقدناها مع هيئة األمم
أمنية إقليمية يف العامل تتناول اإلنذار املبكر ،ومنع نشوب
املتحدة للمرأة واحلكومة الليتوانية يف فيلنيوس خالل نيسان/
الزناعات ،وإدارة األزمات ،وإعادة التأهيل بعد الزناع .وحنن
أبريل من هذا العام ،بغية إدراجها يف الدراسة العاملية املتعلقة
لدينا هنج كلي لألمن يشمل املسائل السياسية والعسكرية،
بالقرار  .)2000( 1325واستنادا إىل هذه النتائج ،سوف
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نركز اهتمامنا الذي يتصف باألولوية على املسائل التالية ،يف اجلنسانية يف سياق مكافحة التطرف اإلرهايب .واعتمد املنتدى
العاملي ملكافحة اإلرهاب ،يف مؤمتره الوزاري الذي انعقد
مجلة أمور أخرى.
بتاريخ  27أيلول/سبتمرب  ،2015وثيقة حول املمارسات
أوال ،حنن نوفر التدريب للموظفني وكبار اإلداريني
اجليدة املتعلقة باملرأة ومكافحة التطرف العنيف ،عملت منظمة
واملمثلني اخلاصني بشأن الوساطة اليت تشمل الشؤون اجلنسانية
األمن والتعاون على صياغتها ووضعها بالتعاون مع املنتدى.
وغريها من تدابري منع نشوب الزناعات .واإلنذار املبكر ،وبناء
سابعا ،حنن نعمل على متكني املرأة من خالل إنشاء
الثقة ،وتيسري احلوار ،والدبلوماسية الوقائية ،والوساطة هي
شبكات للرصد ،وقد بدأنا العمل مع مكتب األمم املتحدة
جماالت ال يزال الذكور يهيمنون على معظمها.
لشؤون نزع السالح من أجل تعزيز متكني املرأة يف جمال
ثانيا ،حنن نساعد الدول املشاركة لتحسني خطط العمل السالم واألمن ،وذلك بغية إجياد جمموعة كبرية من النساء
الوطنية القائمة وغريها من االستراتيجيات ،أو لوضع أخرى املدربات يف منطقة منظمة األمن والتعاون اللوايت يقمن بتناول
جديدة ،مع التركيز على الترابط بني أنشطة التنفيذ املحلية مسأليت نزع السالح وعدم االنتشار.
واخلارجية.
وما فتئت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ملتزمة متاما
ثالثا ،ملا كنا نعتقد أن منع أعمال العنف اجلنسي واألعمال بالسالم واألمن الشاملني واجلامعني .هلذا السبب ،يعكف
القائمة على نوع اجلنس يف الزناعات يبدأ مبكافحة العنف ضد األمني العام ﻻمربتو زانيري على تنظيم يوم ملنظمة األمن
املرأة والعنف املزنيل يف زمن السلم ،فقد عززنا أنشطتنا يف هذا والتعاون يف أوروبا بتاريخ  13تشرين الثاين/نوفمرب ،2015
املجال ،وعملنا ،يف مجلة أمور ،على الترويج للتصديق على بغية مناقشة سبل زيادة النهوض باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
اتفاقية إسطنبول بوصفها وثيقة وأداة دولية رئيسية.
واألمن .وسوف ّ
يشكل ذلك فرصة جيدة لتحديد كيفية
رابعا ،حنتاج إىل املزيد من املعلومات والبيانات ذات تفعيل استنتاجات هذا االستعراض الرفيع املستوى والدراسة
النوعية اجليدة لتعزيز السياسات العامة واالستجابات املنهجية ،العاملية يف إطار منظمة األمن والتعاون.

وملعرفة املزيد عن أثر العمل الذي نقوم به بشأن املرأة والسالم
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن للمديرة
واألمن .وحنن حباجة إىل املزيد من البحوث ،ونعتزم التعاون التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،كي ترد على األسئلة اليت
على حنو أوثق مع املؤسسات األكادميية.
طرحت.
خامسا ،إننا نعمل على تعزيز التبادل بني املنظمات
الدولية ،والدول ،واملجتمع املدين .وجيب أالّ ننسى الدور
اهلام الذي يقوم به املجتمع املدين منذ البداية يف الدفع باجتاه
اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،فضال عن دوره احليوي
يف تنفيذ خطط العمل الوطنية ،وتوفري الرصد والرقابة اللذين
متس احلاجة إليهما.

السيدة مالمبو  -نغوكا (تكلمت باإلنكليزية) :أود مرة
أخرى أن أعرب عن تقديرنا الكبري إلسبانيا على عقد هذا
احلوار الثري والغين جدا باملعلومات .وأود أيضا أن أعرب عن
امتناين ملسامهة اململكة املتحدة ،اليت جعلت أيضا من املمكن
اختاذ القرار  )2015( 2242باإلمجاع.

ونشكر األعضاء جزيل الشكر على ذلك اإلجناز .ونشكر
سادسا ،سعت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا طوال
أيضا فرادى الدول األعضاء اليت عرضت علينا هنا ما بذلته
السنوات املاضية لتسليط الضوء على دور املرأة واملسائل
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من جهود واختذته من مبادرات ،واليت م مل ختجل من تسليط
الضوء على خمتلف املشاكل اليت تواجهها ،مع تأكيدها على
أن هناك حاجة إىل حتول يف النموذج وأنه ال بد ،كما قال
ممثل هولندا ،من أن يكون هناك قدر أكرب من العمل وأقل من
الكالم.
ونود التأكيد على أنه ،فيما يتعلق باملنظمات اإلقليمية
اليت نقدر وجودها هنا أميا تقدير ،يف القرار )2015( 2242
يرد ذكر دور املنظمات اإلقليمية سبع مرات على األقل مما
يشري إىل أمهية دور تلك املنظمات .إن عمليات التشريد
اجلماعية بسبب الزناع غالبا ما متتد آثارها عرب احلدود وتثري
زيادة يف احلاجة إىل هنج إقليمية ملنع نشوب الزناعات ولصنع
السالم وحفظ السالم وبناء السالم .لذلك نرحب بالتعاون
الذي شهدناه داخل األمم املتحدة مع املنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية ،مبا يف ذلك االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب
ومنظمة حلف مشال األطلسي ومنتدى جزر املحيط اهلادئ
واملنظمات دون اإلقليمية مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واهليئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية .وحيدوين األمل يف أن تعزز
زيادة التعاون تلك جهودنا املشتركة فيما يتعلق بربنامج املرأة
والسالم واألمن والتوصيات اليت خلصت إليها الدراسة العاملية.
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وقد رأينا أن اخلطط اإلقليمية تنفذ بشكل فعال حينما
تكون هناك مشاورات واسعة النطاق مع املجتمع املدين وعندما
تكون هناك إرادة سياسية وتتوافر املوارد املالية والبشرية والتقنية
الكافية ،وعندما يكون هناك إطار قوي للرصد والتقييم.
وقد شجعنا أيضا تعيني مبعوثات رفيعات املستوى ،بعضهن
ذكره اليوم متكلمون من خمتلف البلدان واملناطق ،ونرحب
بتعيني املبعوثات داخل منظمة حلف مشال األطلسي واالحتاد
األفريقي نتمتع بالفعل بالتعاون معهن بشكل كامل .كما
نرحب بتعيني مستشارات رفيعات املستوى معنيات باخلطة
من جانب االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
وغريمها ،ونشجع ذلك االجتاه.
وختربنا الدراسة العاملية أنه ميكن أن يكون هلا تأثري إجيايب
حينما نقوم بتعيني مبعوثات قادرات على املساعدة يف توجيه
تنفيذ اخلطط اإلقليمية .وقد اضطلعت املمثلة اخلاصة ملنظمة
حلف مشال األطلسي املعنية باملرأة والسالم واألمن واملبعوثة
اخلاصة لالحتاد األفريقي بدور رئيسي يف تيسري املشاورات
اإلقليمية اخلاصة بالدراسة العاملية .ونشكر االحتاد األورويب
ومنظمة حلف مشال األطلسي واالحتاد األفريقي ومنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا على ما قدموه من دعم يف تلك املشاورات
اإلقليمية.
ونتطلع إىل عملنا اجلاري يف شراكة مع االحتاد األورويب.
ونتطلع إىل مناقشتنا بينما نواصل استعراض الثالث سنوات
وبينما نعمل للتأكد من أن السبيل للمضي قدما يف اخلطة
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن سيساعدنا يف اختاذ إجراءات
مجاعية هلا تأثري يف مجيع املجاالت اليت حنرص عليها حرصا قويا.

إن اعتماد اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد
األورويب واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ومنظمة
حلف مشال األطلسي ومنتدى جزر املحيط اهلادئ للسياسات
اإلقليمية وخطط العمل بشأن املرأة والسالم واألمن له تأثري
غري مباشر يف تشجيع عدد أكرب من خطط العمل الوطنية،
األمر الذي من شأنه حتسني تنفيذ القرار .)2000( 1325
كما أود أن أسلط الضوء على أمهية تعيني الوسيطات.
كما نرى أيضا أن التأثري غري املباشر يعين أن البلدان ميكنها أن تقوم العديد من البلدان بالفعل بذلك ،تعيني ودعم شبكات
تعتمد على بعضها البعض فيما يتعلق بالدعم.
الوسيطات األساسيات ،الالئي تتزايد أعدادهن ومشاركة
املرأة يف معاجلة الزناعات ويف صنع السالم آخذة يف الزيادة.
1530984
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إىل الزيادة حىت يف حاالت ما بعد الزناع .ومن مث ال بد من
مشاركة املرأة يف مفاوضات السالم لكفالة املشاركة املالئمة
يف املراحل التالية للتوقيع على اتفاقات السالم .واألكثر أمهية
هو النظر يف القضايا اجلنسانية يف املفاوضات حىت ال يكون
وجود املرأة غري ذي صلة .إن احلفاظ على املنظور اجلنساين
بالغ األمهية مبكان عند التفاوض بشأن الضمانات خالل
مرحلة إعادة البناء وبروز تعريف جديد لألمن كاحلالة
اإلنسانية واالجتماعية استنادًا إىل ممارسة املرء حلقوقه اإلنسانية
األساسية اليت تشكل األدوات الرئيسية للحفاظ على السالم.

أود أن أختتم كلميت بإبراز أنه ينبغي النظر إىل اليوم،
بينما نواصل هذه املناقشة ،بوصفه يوما للتحول يف النموذج.
كان هناك وقت قبل دراسة الـ  15عاما ،وسيكون هناك وقت
بعد دراسة الـ  15سنة .وهذا يعين أننا جنري تغيريا يف الطريقة
اليت نعمل هبا ،حنن نؤيد أعمال اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن .وحنن حباجة إىل اختاذ إجراءات قوية وحامسة وموحدة
للتأكد من أنه بعد مرور  16عامًا على اعتماد القرار أو 17
سنة بعد اعتماد القرار ،ولكن قبل وقت طويل من بلوغنا
مرور  30عامًا على اعتماد القرار ،سيكون بوسعنا أن نتكلم
عن حتقيق تأثري كبري يف تنفيذ القرار واملشاركة النشطة لكل
واستجابة لدعوة رئيس وزراء إسبانيا معايل السيد
من الرجل واملرأة يف صنع السالم ويف منع نشوب الزناعات .راخوي بري إىل ضرورة مواصلة تشجيع التعاون يف ذلك
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطى اآلن الكلمة ملمثلة املجال ،وبناء على املالحظات اليت أدلت هبا نائبة الوزير يف
شيلي السيدة غلوريا مايرا ،أود أن أؤكد على األمهية البالغة
إيطاليا.
السيدة مارتيلي (إيطاليا) (تكلمت باإليطالية ،وقدم للحوار مع املجتمع املدين .ويف ذلك الصدد ،ستقوم إيطاليا،
الوفد الترمجة الشفوية إىل اإلنكليزية) :يف البداية ،بالنيابة عن يف إطار خطة عملها الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة،
إيطاليا ،أود أن أهنئكم ،السيد الرئيس ،على اختاذ جملس األمن يوم اجلمعة القادم ،بتهيئة فضاء للشراكات املنظمة املكرسة
اليوم للقرار  ،)2015( 2242بشأن املرأة والسالم واألمن ،ملكافحة العنف ضد املرأة .يتحقق السالم الذي أشرنا إليه
والذي نؤيد كل ما جاء فيه تأييدا كامال .نشكر إسبانيا سابقا بوضوح عن طريق إعالء قيمة الشعوب ومن خالل
واململكة املتحدة على العمل الذي اضطلعتا به يف ذلك الصدد .تطوير رأس املال املستنري كخطوة أوىل يف عملية تفضي إىل
احلصول على حريات كبرية.
ويف هذا الصدد ،ال يسعين إال أن أشري إىل أنه حىت يف
إن التحدي احلقيقي ،ال بالنسبة إليطاليا فحسب ،بل
إطار األزمات السياسية اليت تسبق الزناع املسلح وحيثما تكون
هناك انتهاكات حلقوق اإلنسان األساسية ،يوجد فرق بني وبالنسبة جلميع الدميقراطيات الناضجة ،هو االستثمار يف
تأثري ذلك على املرأة وعلى الرجل .تظهر دراسات املراحل طريقة جديدة إلدارة معارفنا مدفوعة باالبتكار .ويف ذلك
اليت تسبق مباشرة نشوب الزناعات املسلحة استمرار القولبة الصدد ،يعين االنعكاس احلقيقي لالجتاهات استئناف تقدمي
النمطية ألدوار الرجال والنساء ،مع ما يترتب على ذلك من اخلدمات للشعب وتوفري الرعاية الصحية القادرة على
االستجابة الحتياجات اليوم .وأشري إىل السكان الشائخني
زيادة يف العنف ضد املرأة.
واهليكل املتغري لألسرة ،الذي أصبح أكثر جتانسا وأصغر
يف فترة اشتداد الزناع ،يصبح العنف اجلنسي ضد النساء
حجمًا نظرًا الخنفاض معدالت املواليد.
والفتيات سالحا للحرب يستخدم على نطاق واسع وحىت
داخل املنازل يزداد العنف العائلي .ومتيل ظاهرة العنف اجلنسي
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واهلجرات الكربى من جنوب العامل تستدعي سياسات
عامة شاملة ،أي هنجًا عابرا للحدود الوطنية ،ألنه ال ميكننا
تنشيط قدراتنا لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي،
بدون التفكري يف القضاء على َمواطن الضعف والفقر من
منظور عاملي ،مبا يف ذلك يف البلدان النامية.
إن خطة عام  2030للتنمية املستدامة (قرار اجلمعية
َّ
العامة  ،)1/70اليت تُعيد إطالق التعاون بصفته أداة إلجياد
الشراكات من أجل التنمية ،جيب أن ِّ
تشكل مرجعية يف عملية
بناء السالم .وأهدافها تسعى إىل القضاء على الفقر املدقع عامليًا
حبلول عام  ،2030وخفض نسبة النساء والرجال واألطفال
اجلائعني إىل النصف ،وإجياد أصول سياسية على املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية بغية احلفاظ على استثمارات أكرب
يف مكافحة الفقر ،والتخلص من كل أشكال سوء التغذية،
ومضاعفة اإلنتاجية الزراعية ومداخيل منتجي املواد الغذائية
على نطاق ضيق ،وال سيما النساء واملُزارعني األسريني ،عبْر
الوصول املأمون إىل األراضي واملوارد الزراعية ،خفض معدل
وفيات األمومة إىل أقل من  70حالة لكل  1 000والدة حية،
الرضع بشكل كبري والتخلص من األمراض
وخفض وفيات َّ
الوبائية مثل اإليدز ،السل واملالريا .واألهداف األخرى للخطة
هي اإلقرار باحلاجة إىل تعليم شامل ومتسا ٍو للجميع ،واملساواة
الكاملة بني اجلنسني ،واحلصول العاملي على الطاقة املستدامة،
ودعم اهلياكل األساسية ،وتعزيز االستهالك املستدام والنماذج
والتصحر.
لحة ملكافحة تغري املناخ
ُّ
اإلنتاجية واعتماد تدابري ُم َّ
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السيدة رودريغيث بينيدا (غواتيماال) (تكلمت
باإلسبانية) :إننا هننِّئ إسبانيا على هذه اجللسة الناجحة يف
الذكرى السنوية اخلامسة عشرة للقرار .)2000(1325
ونرحب بالدراسة العاملية اجلديدة بشأن املرأة والسالم واألمن،
اليت أعدهتا السيدة راديكا كوماراسوامي وفريق عملها .ونشكر
أيضًا السيدة فوميزيل مالمبو  -نغوكا ،املديرة التنفيذية هليئة
األمم املتحدة للمرأة ،على جهودها.
إن تنفيذ القرار  )2000(1325على حنو مالئم يقتضي
َّ
إرادة سياسية ثابتة من قِبَل مجيع الوكاالت احلكومية املعنية.
وتظهر تلك اإلرادة من خالل خمصصات امليزانية املحددة
بوضوح ،يف كلتا ميزانياتنا الوطنية والتربعات اليت يقدمها
املجتمع الدويل .وعلى احلكومات واملجتمع املدين العمل معًا
وتكملة كل منهما جهود اآلخر.
إن املرأة تؤدي دورًا أساسيًا يف منع نشوب الزناعات
َّ
وتسويتها ،وتعزيز العدالة ،وتعزيز املصاحلة وإعادة بناء
املؤسسات الوطنية  -مجيع األركان األساسية لتوطيد السالم.
وإشراك املرأة يف عمليات صنع القرارات هام على مجيع
املستويات.
وميكن للتنمية املستدامة ذات القاعدة الواسعة أن تسهم
يف معاجلة األسباب الكامنة للزناعات .وحبكم تعريفها ،تقتضي
هذه التنمية إشراك املرأة .لذا ،فإننا نرحب بإدراج اهلدف ،5
املتعلق بتمكني النساء والفتيات ،يف خطة التنمية املستدامة.

أن منع العنف اجلنساين واالعتداء اجلنسي واحلماية
ونؤكد َّ
وجنوب العامل هو املدخل احلقيقي إىل حفظ التوازن يف
منهما تستدعيان إشراك الرجال والفتيان .إهنما تعنيان اجلميع.
العامل .واستثمارنا يف املرأة من أجل التوحيد الشامل لألمن هو
وإننا نُدين بشدة حاالت العنف اجلنسي املبلَّغ عنها ،واليت
التدبري احلقيقي لقدرتنا على توحيد التاريخ واالبتكار.
ما برحت تُستخ َدم بصفتها استراتيجية للتحريض والترهيب.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
وعالوة على ذلك ،نستنكر حوادث العنف واالعتداء اجلنسي
غواتيماال.
يف عمليات حفظ السالم .ونطالب بتنفيذ سياسة عدم التسامح.
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أن املرأة تؤدي دورًا
ويتعني على قوات األمن أن تُدرك َّ
حيويًا يف حوار املصاحلة الوطنية .وعلى تلك القوات أن تضمن
سالمتها وأماهنا بصفتها جانبًا هامًا من معادلة السالم واألمن.
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إطار شامل للتحقيق يف جرائم العنف اجلنسي الدولية واجلرائم
َ
املرتكبة على أساس نوع اجلنس ،مع إجراءات حمددة لدعم
هبن.
الضحايا والشهود ،وبرامج لتعليم النساء القوانني املتعلقة ّ
املكونات أثر بارز على وصول املرأة إىل
مكون من تلك ِّ
ولكل ِّ
العدالة.

أن االحتياجات اخلاصة للنساء
ولن يهدأ لنا بال حىت نرى َّ
والفتيات يف امليدان حتظى باالهتمام الذي تستحقه .وسيتحقق
ختامًا ،إننا ندعم القرار  ،)2015(2242الذي اعتُ ِمد
ذلك بالشراكة النشيطة جلميع وكاالت منظومة األمم املتحدة
قدمناه .وحنن حنث مجيع األعضاء احلاضرين
وصناديقها وبراجمها ودوهلا األعضاء ،وبدعم املنظمات اإلقليمية اليوم ،والذي َّ
على االستفادة من هذه الفرصة اهلامة ،للمضي ق ُدمًا حنو التزا ٍم
واملجتمع املدين ،وال سيما املنظمات النسائية.
نقدر العمل اهلام الذي تنفذه هيئة األمم املتحدة أقوى وأكثر جوهرية باملساواة بني اجلنسني ،وضمان أن يكون
وإننا ِّ
ّ
للمرأة يف النهوض باملنظور اجلنساين يف مجيع أنشطة البعثات متكني النساء والفتيات إحدى ركائز بناء السالم.

امليدانية التابعة لألمم املتحدة .وحنث ذلك املكتب على مواصلة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
تقدمي مسامهاته القيِّمة جلهودنا بغية التصدي للتحدي الذي هنغاريا.
يواجهنا اآلن.
السيدة بوغياي (هنغاريا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
ونؤكد َّ
أن استعراض عمليات حفظ السالم وبناء السالم أشكر إسبانيا وأن أشيد برؤيتكم وقيادتكم ،سيدي الرئيس،
ينبغي أن يشمل االلتزامات ذات الصلة باخلطة املتعلقة باملرأة يف تنظيم مناقشة اليوم الرفيعة املستوى بشأن استعراض القرار
والسالم واألمن .ويتعني علينا حتسني التعاون القائم وإرساء
.)2000(1325
أوجه التآزر بني عمليات حفظ السالم واألفرقة القطرية.
لقد دعمت هنغاريا بقوة اعتماد القرار )2000(1325
فهذا هو السبيل الوحيد الذي ميكننا به استثمار املزايا النسبية
بشأن املرأة والسالم واألمن ،والقرارات الالحقة املتعلقة هبذا
املشتركة لكلتيهما.
أن مبادرات وإجراءات عديدة أُطلِقت
املوضوع .وحنن نعلم َّ
وعلينا حتسني الوصول إىل العدالة وتعزيز مشاركة املرأة
خالل السنوات الـ  15املاضية ،هبدف تعزيز املشاركة الفعالة
املشتركة
يف صياغة التشريع الوطين .ومن خالل اجلهود
َ
للمرأة يف عمليات السالم ،فض ً
ال عن متكينها يف حاالت صنع
واملنسقة ،ميكننا حتقيق جمتمعات هادئة وشاملة للجميع .ويف
َّ
السالم وما بعد انتهاء الزناع.
هذا الصدد ،نو ّد أن نؤكد تكامل اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
قدمها
التعهدات
َّ
املشتركة اليت َّ
إن هنغاريا تؤيد كليًا ُّ
واألمن مع والية اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال
َ
املقدمة من املراقب عن االحتاد األورويب بشأن تنفيذ القرار )2000(1325
التمييز ضد املرأة ،واستعراضها التقارير الوطنية َّ
املتعلِّق باملرأة والسالم واألمن.
الدول األطراف.
تتعهد هنغاريا ،على املستوى الوطين،
َّإن نظام روما األساسي ِّ
وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
يشكل اإلطار القانوين الدويل
ٍ
ٍ
وضابطات عسكريات ،وضابطات
خبريات
املرتكبة على أساس نوع بتحديد ونشر
األكثر تقدما حىت اآلن بشأن اجلرائم َ
اجلنس .وينبغي دجمه يف السياق الوطين حبيث يصبح لدى الدول
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شرطة يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وبعثات
املشتركة لألمن والدفاع.
سياسة االحتاد األورويب َ

وإننا نلتزم أيضًا بتكثيف كل جهودنا اهلادفة إىل تعزيز
العدالة واملساءلة .ويف هذا الصدد ،ندعم مشول مرتكيب
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة ،واألشكال
َ
املرتكبة على أساس نوع اجلنس ،يف
األخرى من اجلرائم
جزاءات األمم املتحدة واجلزاءات الثنائية.
وحنن مستعدون للمسامهة يف املبادرات الدولية الرامية
إىل مكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الزناع ،وال سيما ضد
النساء والفتيات.
مولت هنغاريا ،على أساس ثنائي ،حلقة عمل
لقد َّ
للتدريب اجلنساين يف كينيا ،هدفت إىل تطوير القطاع األمين
يف إطار استراتيجيتنا للتعاون اإلمنائي الدويل.
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والذي انعقد يف لندن يف العام املاضي ،حيث انضمت هنغاريا
إىل البلدان األخرى يف تأييد البيان الصادر بشأن النداء من
أجل العمل على إهناء العنف ضد النساء والفتيات يف حاالت
الطوارئ .أخريا ،أود أن أضيف أن هنغاريا ال تزال تساهم
أيضا يف مشروع لتثقيف النساء والفتيات يف مقاطعة باغالن يف
أفغانستان ،وجيري ذلك بالتعاون مع منظمة املعونة املعمدانية
اهلنغارية ،وهي منظمة معروفة ولديها خربة تراكمية واسعة يف
التعاون مع القوات العسكرية حلفظ السالم يف جمال مكافحة
العنف اجلنسي ،ومعاجلة اآلثار املترتبة على هذه األعمال اآلمثة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة ملمثل اهلند.
السيد موكريجي (اهلند) (تكلم يف اإلنكليزية) :بادئ
ذي بدء ،أود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه
املناقشة املفتوحة اليوم بشأن هذه املسألة اهلامة ذات الصلة،
وعلى املذكرة املفاهيمية الزاخرة باملعلومات (،S/2015/749
املرفق) .بغية إعطاء الفرصة للزمالء اآلخرين للكالم اليوم ،أود
أن أديل ببضع نقاط ،وأرجو تعميم بياين الكامل.

ودعمنا أيضا برناجمني هليئة األمم املتحدة للمرأة ،واحد
يف غرب البلقان حول املضي قدما يف تنفيذ القرار 1325
( )2000بشأن املرأة والسالم واألمن ،واآلخر يف كينيا حول
جيري النظر يف التقرير السنوي لألمني العام ()S/2015/716
حتسني األمن وتعزيز القيادة بالنسبة للنساء والفتيات املتضررات
من األزمات .وسامهت هنغاريا أيضا يف بناء مدرسة ثانوية يف مرحلة تارخيية ،حيث اعتمدنا فيها من فورنا خطة التنمية
املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة ( ،)1/70واحتفلنا
للبنات يف أفغانستان.
فيها بالذكرى السنوية األربعني للمؤمتر التارخيي لألمم
غري أنه على الرغم من التقدم امللحوظ الذي أحرزناه
املتحدة ،أي املؤمتر العاملي األول املعين باملرأة والذي انعقد يف
يف السنوات الـ  15املاضية ،ال تزال توجد حتديات كبرية
مدينة املكسيك ،واحتفلنا بالذكرى السنوية العشرين إلعالن
تعرقل جهودنا الرامية إىل إحالل السالم واألمن للجميع.
ومنهاج عمل بيجني .وإذا أردنا حلوال مستدامة حلاالت
وتتوق هنغاريا إىل العمل مع هيئة األمم املتحدة للمرأة والدول
الزناع ،فال بد من تآزر الربنامج املتعلق باملرأة والسالم واألمن
األعضاء بشأن خمتلف برامج األمم املتحدة ألننا نعتقد أن
مع أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة خلطة عام .2030
املسؤولية عن معاجلة تلك املسائل تقع على عاتق اجلميع منا،
إذا مل جيسد جملس األمن ذلك املنظور يف مداوالته عند
ومن دون استثناء.
ختطيطه لواليات عمليات سالم ،فإننا لن ننجح يف حتقيق
أعلنت هنغاريا عن التزامها بقضية منع العنف اجلنسي
التأزر املطلوب .وجيب أن يكون للبلدان النامية وجود أكرب
يف مؤمتر القمة العاملي إلهناء العنف اجلنسي يف حاالت الزناع
يف العضوية الدائمة للمجلس ،وهلذا السبب فإن اهليكل احلايل
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للمجلس حباجة ماسة إىل اإلصالح ،كما اتفق على ذلك مجيع
قادتنا يف مؤمتر القمة العاملية لعام .2005
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يف اخلتام ،نعتقد أن أي حتول عن ذلك اهلدف إىل قضايا
مواضيعية أخرى ،مبا يف ذلك حقوق اإلنسان ،والتطرف
العنيف ومكافحة اإلرهاب ،سوف يعرض للخطر العمل
اجلاري االضطالع به بصورة منفصلة يف اجلمعية العامة
واملجلس وسيقلل من شأنه ،وسيضع ضغطا ال لزوم له على
موارد األمم املتحدة املضغوطة أصال.

ال بد لألمم املتحدة من أن تشجع على املشاركة والقيادة
بصورة كاملة وجمدية للمرأة يف عمليات صنع القرار يف حاالت
منع نشوب الزناعات وحسمها ،ويف مرحلة إعادة اإلعمار بعد
انتهاء الزناع .ويف ذلك الصدد ،إن دورنا الرائد يف ليبرييا،
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة ملمثل السويد.
حيث أصبحت اهلند أول دولة عضو يف األمم املتحدة تبعث
بوحدة من حفظة السالم كلها من اإلناث ،يوضح ما ندعو
السيد سكوغ (السويد) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
إليه.
سيدي الرئيس ،على جهودكم يف هذه املسألة ،وأشكر
وجيب تشجيع احلكومات الوطنية ومساعدهتا يف وضع األمني العام واملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة على
وتنفيذ استراتيجيات وطنية يف سياق القرار  .)2000( 1325إحاطتيهما اإلعالميتني هذا الصباح .وأود أيضا أن أشكر
إن العنصر الرئيسي يف بناء القدرات الوطنية ال يتمثل يف بشكل خاص السيدة لوسانج ،والسيدة حممد والسيدة مرابط
النشر املؤقت للخرباء اخلارجيني يف املجال اإلنساين ،بل يف على مشاركتهن هنا اليوم .إن شجاعة والتزام منظمات املرأة
العملية احلقيقة لنقل اخلربات يف جمال تطوير املوارد البشرية يف منع نشوب الزناعات ،وبناء السالم وتعزيز حقوق اإلنسان،
وبناء املؤسسات الوطنية من جانب الدول األعضاء املستعدة والذي كثريا ما يكون يف ظل حاالت حمفوفة باملخاطر الكبرية،
والقادرة على اقتسام خرباهتا .إن االلتزام األخري الذي قطعناه أمر يبعث على اإلعجاب وعمل جدير بدعمنا الكامل.
يف قمة القادة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم لزيادة
إننا هنا اليوم ،ليس فقط لالحتفال بالذكرى اخلامسة
مسامهتنا بتقدمي العناصر التمكينية واملوظفني املهرة من قواتنا عشرة للقرار التارخيي  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم
املسلحة ،ال سيما يف صفوف قوات الشرطة لدينا ،وذلك دليل واألمن ،بل أيضا لدعم املرأة والنهوض هبا بوصفها عنصرا
على الكيفية اليت تقترحها اهلند يف معاجلة املسألة .وغين عن فاعال يف إحالل السالم .لقد آن األوان لإلسراع يف جهودنا
البيان أنه ال بد هلذه املساعدة من أن حتظى مبباركة احلكومة املشتركة واالنتقال من االلتزامات القياسية إىل التنفيذ الكامل.
املضيفة لكي يتسىن لألمم املتحدة أن تسهم مسامهة فعلية يف
إن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومسامهات املرأة يف السالم
أهداف بناء السالم .ومن املنطقي بالنسبة لنا أن نذكر هنا
واألمن من األولويات ال ُعليا بالنسبة حلكومة السويد .فتعزيز
أن هذا النهج الذي يرتكز على خربتنا بوصفنا بلدا مسامها
املساواة بني اجلنسني ال يعين فقط النهوض بتمكني املرأة
بقوات ،يتطلب من املجلس تطبيق أحكام املادة  44من ميثاق
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ،بل أيضا حتقيق التنمية ومنع
األمم املتحدة ،نصا وروحا ،مما ٍ
ميكن البلدان املسامهة بقوات،
نشوب الزناعات .أود أن أبرز ثالثة جماالت هامة جدا بالنسبة
مثلنا غري املمثلة يف املجلس ،بأن جتلس وجها لوجه مع أعضاء
لنا وتريد السويد أن تتعهد باالستمرار يف دعمها هلا.
املجلس عندما تصمم واليات عمليات األمم املتحدة حلفظ
السالم.
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أوال ،إن البينة اليت ال ميكن ضحدها ،كما تربز الدراسة
العاملية ،أثبتت أن مشاركة املرأة تؤدي إىل املزيد من السالم
املستدام .ومع ذلك جيري يف أحيان كثرية استبعاد خربة املرأة
ومعرفتها ودرايتها من عمليات السالم .لذلك ال بد من البدء
بالتغيري ،وجيب أن يبدأ ذلك يف الوطن .لقد التزمت حكوميت
بتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة ،وحتسني وصول املرأة إىل املوارد
وزيادة متثيلها ،يف أوقات احلرب وأوقات السالم.
إن خطة العمل الوطنية املنقحة لدينا سوف جتعل
مشاركة املرأة يف السالم واألمن أولوية ُعليا .وللتأكد من
أن اخلطة اجلديدة جتسد على النحو املناسب االحتياجات
واخلربات الالزمة للنساء والفتيات يف املجتمعات املتضررة
من الزناعات ،أجرينا مشاورات يف مخسة بلدان تتعامل مع
الزناعات أو خارجة من نزاعات .وكانت مجيع النساء تنتمي
إىل مناطق تتراوح من تلك املوجودة يف أفغانستان إىل مناطق
تقع يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ونقلنا نفس
الرسالة الواضحة جدا ومفادها أنه ال ميكن حتقيق أي سالم
مستدام من دوهنن .وجيب علينا أن نستمع إىل مناشدهتن وأن
نلتزم مبواصلة تقدمي الدعم واملال ملنظمات املرأة يف البلدان
اليت متر يف حالة نزاع والبلدان اخلارجة من نزاع .وقد عملنا
على زيادة ذلك الدعم ثالثة أضعاف خالل السنوات اخلمس
املاضية ،غري أننا سوف جنهد لكي نقدم حىت أكثر من ذلك.
كذلك تعمل السويد على تطوير شبكة من النساء الوسيطات
يف السالم ،وقد اشتركنا أيضا يف إنشاء شبكة الوساطة لنساء
بلدان الشمال بقدرة على املساعدة يف جهود السالم أينما
دعت احلاجة إل تلك املساعدة يف العامل.
ثانيا ،ينبغي لنا أن نُسلم بأن العنف اجلنسي يف الزناعات
ميثل حتديا أمنيا رئيسيا ،وال بد من أن يظل مدرجا يف جدول
أعمال جملس األمن ،ال سيما يف الوقت الراهن ،حيث عندما
يبلغ استخدام العنف اجلنسي مستويات جديدة ومروعة،
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ال جيري فقط التغاضي عن العنف اجلنسي ،بل جيري وصفه
بصورة عالنية كأسلوب من أساليب احلرب .ال بد من
املساءلة عن هذه اجلرائم ووضع حد لإلفالت من العقاب.
وكوننا ماحنا رئيسيا يف مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف
اجلنسي يف حاالت الزناع ،سنلتمس طرقا أخرى لزيادة
الدعم لضحايا العنف اجلنسي والناجني منه .سوف نواصل
التعاون مع أصحاب املصاحل املعنيني ،من قبيل مكتب املدعية
العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،لتكوين قدرات وطنية أقوى
للتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس
واملحاكمة عليها.
يف عام  ،2016سنضطلع بدور قيادي يف مبادرة الدعوة
إىل العمل على احلماية من العنف القائم على نوع اجلنس يف
حاالت الطوارئ ،واهلدف من ذلك تعزيز املساءلة واحلد من
العنف القائم على نوع اجلنس يف األزمات اإلنسانية .وسيتمثل
هدفنا الرئيسي يف السنة املقبلة يف االنتقال من مبادرة رسم
السياسات إىل العمل ومن األقوال إىل األفعال .ونريد أن نعمل
مع مجيع شركائنا يف املبادرة ،ومع اجلميع هنا يف املجلس من
أجل إحداث تأثري حقيقي وإجيايب يف كيفية معاجلة العنف
القائم على نوع اجلنس يف األزمات اإلنسانية .كذلك ستدعم
السويد املنظمات العاملة يف جمال إشراك الرجال والفتيان يف
حتقيق املساواة بني اجلنسني .لقد أظهرت املمارسات اجليدة
األخرية املستمدة من البلدان املتضررة من الزناعات أمهية
إشراك الرجال والفتيان يف منع العنف القائم على نوع اجلنس.
ثالثا ،إن عدم توفر املوارد ،أو التوزيع غري املنصف هلا،
كثريا ما يكون يف صميم عدم املساواة .وحنتاج إىل حتليل شامل
لكيفية ختصيص املوارد ،وإىل من ختصص املوارد .وإذا ما أردنا
إحداث تغيري حقيقي ،ال بد من أن يقترن االلتزام السياسي
بالتمويل املستدام .إننا ملتزمون بتخصيص نسبة  1يف املائة من
إمجايل الناتج املحلي لدينا للتعاون اإلمنائي .وستظل املساواة
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بني اجلنسني وحقوق املرأة ومتكينها أولويات ُعليا يف تعاوننا
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اإلمنائي ومساعدتنا اإلنسانية.
الربازيل.
السيد أنطونيو دي أغويالر باتريوتا (الربازيل) (تكلم
باإلسبانية) :نشكر رئيس الوزراء راخوي بري ووفد إسبانيا
على عقد مناقشة اليوم وعلى التزامهما خبطة املرأة والسالم
واألمن.

وكانت املساواة بني اجلنسني هي نقطة التركيز األساسية
لـــ  16يف املائة من الدعم اإلمنائي الذي نقدمه إىل البلدان
املتأثرة بالزناعات يف عام  .2014وندعو األمم املتحدة لبلوغ
اهلدف املنشود بتحقيق نسبة  15يف املائة من التمويل القائم
على نوع اجلنس من بني مجيع تدفقات املعونة إىل البلدان (تكلم باإلنكليزية)
املتضررة من الزناعات.
أود أيضا أن أشكر األمني العام واملديرة التنفيذية هليئة
ونرحب بالقرار ( 2242 )2015الذي اختذه املجلس األمم املتحدة للمرأة والسيدة جوليني لوسانج ،والسيدة ينار
اليوم ،وبالدعوة اليت وجهها إىل األمم املتحدة ملضاعفة اجلهود حممد ،والسيدة آالء مرابط على إحاطاهتم اإلعالمية.
الرامية إىل إدماج احتياجات املرأة واملنظور اجلنساين .وستكون
وأهنئ واضعي الدراسة العاملية بشأن تنفيذ القرار 1325
األمم املتحدة قادرة بشكل أفضل على الوفاء باحتياجات النساء
( .)2000فهذه الوثيقة الطموحة والشاملة ستوفر أساسا
والرجال والفتيان والفتيات ،من خالل تعزيز الكفاءة واملساءلة
سليما وحمدثا تستند إليه املناقشات فيما بني واضعي السياسات
املتعلقة بالشؤون اجلنسانية على املستويات االستراتيجية
والنشطاء والعلماء خالل الذكرى السنوية السبعني لألمم
والتكتيكية والعملياتية.
املتحدة .وباإلضافة إىل التوصيات الصادرة عن الفريق املستقل
وحنن ملتزمون بدعم تلك اجلهود ،وسوف نواصل تقدمي الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم وتلك الصادرة عن فريق
التدريب السابق للنشر إىل موظفي بعثات حفظ السالم بشأن اخلرباء االستشاري املعين باستعراض هيكل بناء السالم ،لدينا
القرار  )2000( 1325والشؤون اجلنسانية ،فضال عن انتداب اآلن ثالثية متينة من التقارير اليت ترتكز عليها مناقشاتنا بشأن
مستشارين يف الشؤون اجلنسانية ،وكذلك انتداب املستشارين استعراض السياسات واملمارسات اليت تتبعها املنظمة بشأن
اجلنسني إىل املؤسسات والبعثات الدولية .حنن أيضا ملتزمون السالم واألمن الدوليني.
جتاه وجود هيئة أمم متحدة للمرأة ،قوية وذات موارد كافية.
لقد مرت مخس عشرة سنة منذ أن أقر جملس األمن للمرة
وحنن أكرب املاحنني للربنامج يف عام  ،2014بدعم إمجايل قيمته
األوىل بأن النساء والفتيات يشهدن الزناع املسلح بطرق مأساوية
 35مليون دوالر.
جدا ،وبالتايل فإن لديهن احتياجات وشواغل ومنظورات
ويف اخلتام ،من أجل اختاذ التزامنا املشترك على حممل حمددة .وأدى ذلك إىل ضرورة االعتراف بأن السالم املستدام
اجلد ،حنن حباجة إىل أن نضمن االستماع إىل صوت املرأة ،ال ميكن حتقيقه إال إذا أُخذت منظورات كل من اإلناث
وأن يكون الحتياجات وظروف النساء الاليت يعشن يف البلدان والذكور يف االعتبار بشكل كامل .ومت خالل السنوات القليلة
اليت تشهد نزاعات أو تلك اليت ّ
متر مبرحلة ما بعد الزناع ،تأثري املاضية دمج خطة املرأة والسالم واألمن يف التيار السياسي
يف قراراتنا .وقد آن األوان لنقلة نوعية .وال ميكن حتقيق التنمية الرئيسي لألمم املتحدة .وجرى إنشاء إطار قانوين شامل من
املستدامة والسالم واألمن ابدأ إذا مت استبعاد نصف السكان.
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خالل مثانية قرارات حمددة للمجلس ،مبا فيها القرار 2242
( ،)2015الذي اختذ اليوم ،وعدد من البيانات الرئاسية.
كما سامهت ،يف هذا الصدد ،كيانات األمم املتحدة
األخرى ،مبا يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمرأة واللجنة املعنية
بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة وضع املرأة  -اليت أتشرف
برئاستها حاليا .وسيكون املوضوع ذو األولوية يف الدورة
القادمة للجنة هو “متكني املرأة وصلته بالتنمية املستدامة”
يف حني أن موضوع االستعراض سيكون “القضاء على مجيع
أشكال العنف ضد النساء والفتيات” .وباملثل ،فإن املمثلة
اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع
والعديد من املقرري التابعني ملجلس حقوق اإلنسان ،قد قاموا
بعمل حثيث من أجل تعزيز هذه اخلطة احليوية .وقد وضعت
املحكمة اجلنائية الدولية وغريها من املحاكم املحلية والدولية
جمموعة كبرية من األحكام القضائية بشأن االنتهاكات ضد
النساء والفتيات .وال ميكن اآلن تصور إنشاء عملية جديدة
من عمليات حفظ السالم الرئيسية دون نشر مستشارين يف
الشؤون اجلنسانية ،ودون إدراج محاية املرأة يف الوالية ،ودون
تدريب حفظة السالم على منع االعتداء اجلنسي.
لقد تغري الكثري منذ أيام ما قبل القرار ،)2000( 1325
ومع ذلك فهناك الكثري الذي ال يزال بدون تغيري .وال تزال
النساء والفتيات عرضة النتهاكات غري مقبولة حلقوقهن يف
مناطق احلرب حول العامل .وال يزال اإلفالت من العقاب على
اجلرائم القائمة على نوع اجلنس ،يشكل حتديا كبريا .ميكن
أن تستمر جهود حفظ السالم ،وكذلك جهود بناء السالم
والتعمري يف االستفادة من زيادة املشاركة والقيادة النسائية.
وبالتايل فإن مناقشة اليوم هي فرصة مناسبة للتقييم والتفكري
بشأن املستقبل.
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دون اندالع احلرب يف املقام األول .ينبغي أن يشجعنا هذا
االستعراض الرفيع املستوى على جتديد التزامنا بالوسائل
الدبلوماسية حلل املنازعات بالسبل السلمية ،مبا فيها املساعي
احلميدة والوساطة ومشاركة املنظمات اإلقليمية .ولذلك ،فإن
زيادة مشاركة املرأة يف عمليات السالم واملراحل االنتقالية
بعد انتهاء الزناع يكتسي أمهية بالغة ،كما أكدت املذكرة
املفاهيمية اليت أعدها وفد إسبانيا ( ،S/2015/749املرفق) إن
مبادراتنا الرامية إىل منع نشوب الزناعات وحلها ،ينبغي أن
تعاجل أيضا األسباب اجلذرية والعوامل اهليكلية املسببة للعنف،
مبا يف ذلك اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والسياسي وعدم
املساواة ،اليت تؤثر على النساء والفتيات بصورة غري متناسبة.
ينبغي أن تكون األزمات اإلنسانية املعقدة الناشئة عن
الزناعات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا سبيال لتسليط
الضوء على حمنة النساء والفتيات اللوايت يتعرضن للعديد من
أشكال العنف اجلنسي ،مبا يف ذلك االغتصاب واالسترقاق
اجلنسي والزواج القسري ،واللوايت يضطررن أيضا إىل هجر
ديارهن وجمتمعاهتن املحلية ،ويصبحن الجئات ومشردات
داخليا .ويف هذا السياق ،ينبغي أن نكفل إيالء اهتمام خاص
للنساء والفتيات الاليت ينتمني إىل الفئات الضعيفة ،مبا يف ذلك
نساء الشعوب األصلية والنساء املتقدمات يف السن وذوات
اإلعاقة منهن وأعضاء األقليات العرقية أو الدينية ،من بني
جهات أخرى.

وقد صرحت الربازيل منذ وقت طويل أن دعم واستضافة
الالجئني هو ضرورة أخالقية وواجب مشترك للبشرية .وجددنا
مؤخرا املبادئ التوجيهية الرامية إىل تيسري منح التأشريات على
أساس إنساين لألفراد املتضررين من الزناع يف سورية .ويف
السنوات األربع املاضية ،مت إصدار هذه التأشريات ملا يقرب
تتفق الربازيل متاما مع تقييم الدراسة العاملية بأن أكثر من  8 000من طاليب اللجوء ،مبن فيهم اآلالف من النساء
الطرق فعالية لتجنب العنف ضد املرأة يف الزناعات هي احليلولة والفتيات املستضعفات.
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السالم ،وتقدمي املساعدة اإلنسانية ،والتعاون التقين للبلدان
اخلارجة من الزناع فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية .وهذه
املبادرة ستكمل بنود اخلطة السياسة الوطنية بشأن املرأة ،اليت
تشمل بالفعل التوصيات الواردة يف القرار ،)2000( 1325
مبا يف ذلك تشريعات صارمة ضد العنف اجلنسي والعنف
القائم على نوع اجلنس.

وأكد الرئيس ديلما روسيف ،خالل اجتماع قادة العامل
يكن
األخري بشأن املساواة بني اجلنسني ،على أن النساء مل ّ
مستفيدات فحسب من السياسات العامة واملبادرات ،بل
كن أيضا عناصر فاعلة يف رسم مستقبلهن .وترى الربازيل
ّ
أن احلماية والتمكني مها جانبان ال ينفصالن عن خطة املرأة
والسالم واألمن .ليس للنساء والفتيات احلق يف السالمة
فحسب ،ولكن أيضا يف أن يكون هلن صوت نشط وفاعل.
وقبل سبعني عاما ،كانت السيدة بريثا لوتز ،وهي عضو
ال ينبغي اختاذ أي قرار بشأن املرأة بدون التشاور ومراعاة بارز يف الوفد الربازيلي إىل مؤمتر سان فرانسيسكو ،واحدة
منظورها الفريد من نوعه.
من ثلة من النساء الاليت وقعن على ميثاق األمم املتحدة .ويف
أما على الصعيد الدويل فيتضمن ذلك صياغة وتنفيذ ذلك الوقت ،كان من االجنازات املهمة االعتراف باملساواة
واليات عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة ،بني الرجل واملرأة وحق املرأة يف املشاركة يف مجيع أنشطة
وإجراء املفاوضات السالم ومعاجلة بناء السالم واإلنعاش األمم املتحدة.
واألنشطة اإلنسانية .وعلى الصعيد املحلي ،ينبغي للحكومات
يف اخلتام ،امسحوا يل أن أكرر أن الربازيل ال تزال تسهم
أن تكون جاهزة لوضع وحتسني سياساهتا اليت تراعي الفوارق بقوة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني واملسائل املتعلقة بتمكني
بني اجلنسني.
املرأة على مجيع مستويات األمم املتحدة وجماالت عملها.
لقد أحرزت الربازيل تقدما كبريا يف العقد املاضي .وقد
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
قمنا بسن قانون “ماريا دا بينها” ،الذي يعترف بالعنف املزنيل كازاخستان.
بوصفه انتهاكا حلقوق اإلنسان ،وأنشأنا ،يف اآلونة األخرية،
السيد عبد الرمحانوف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية):
جملس املرأة الربازيلية ،وهو حيز متعدد التخصصات يهدف إىل
أود أن أشكر الرئاسة اإلسبانية واملتكلمني السابقني لتركيز
تيسري وصول املرأة إىل اخلدمات املتخصصة واحلماية والتمكني
االهتمام على الطرق الكفيلة بتعزيز القرار التارخيي 1325
واالستقالل الذايت االقتصادي .وقد توجت هذه املبادرات
( ،)2000عقب عملية االستعراض اليت دامت  15عاما وبينما
مؤخرا بإنشاء وزارة لشؤون املرأة واملساواة بني األعراق
نعمل على خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ولئن كان قد مت
وحقوق اإلنسان .وحنن على ثقة بأنه سيكون جبهودنا الوطنية
قطع العديد من األشوط اجلديرة بالذكر منذ عام  ،2000فمن
تأثري إجيايب على مجيع أنشطتنا يف الساحة الدولية.
الضروري العمل على سد الفجوة بني النوايا والتنفيذ.
ويف هذا الصدد ،يسرين أن أعلن اليوم أن حكومة
ولذلك يود وفد بلدي أن يقترح اختاذ بعض التدابري
الربازيل قد أطلقت عملية صياغة خطة العمل الوطنية بشأن
الرئيسية.
املرأة والسالم واألمن .وستشمل خطتنا تدابري يف جماالت مثل
أوال ،ال يزال جدول أعمال النساء والسالم واألمن يتطلب
تعزيز مشاركة املرأة يف بعثات السالم ،وزيادة تعزيز العالقة
بني اجلنود واملدنيني ،وال سيما النساء والفتيات يف عمليات التنسيق األوثق فيما بني املمثلني اخلاصني لألمني العام املعنيني
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إىل عام  ،2012فإننا دعمنا احلكومات يف املنطقة وخارجها يف
جماالت منع نشوب الزناعات وتسويتها ،ونزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج ،وعمليات التعايف ،واملساعدات اإلنسانية ،وهي
جماالت شاركت فيها النساء مشاركة كاملة بوصفهن شركاء
على قدم املساواة ،ولسن ضحايا.

بالتعامل مع أعمال العنف ،ومنظومة األمم املتحدة ووكاالهتا،
وعلى وجه اخلصوص إدارة الشؤون السياسية ،وإدارة عمليات
حفظ السالم وعملياهتا يف امليدان ،ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،مع هيئة األمم املتحدة للمرأة اليت تعمل بوصفها
وكالة رائدة .وعلى الدول األعضاء والبلدان املسامهة بقوات
تقدمي التدريب على مراعاة االعتبارات اجلنسانية قبل النشر ،كما
وميكن للقرار  )2000( 1325أن يعمل مرشدا للدول
ينبغي أن تكون املنظمات اإلقليمية واملجتمع املدين وأصحاب األعضاء يف وقت السالم ،أيضا .ويرى بلدي صلة وثيقة بني
املصلحة اآلخرون جزءا ال يتجزأ من املسعى اجلماعي.
السالم والتنمية .وعلى حنو ما أكد عليه رئيس كازاخستان
ثانيا ،ينبغي أن تتضمن مجيع عمليات حفظ السالم السيد نور سلطان نزارباييف يف خطابة يف املناقشة العامة
الشاملة واملتعددة األبعاد واملختلطة والية قوية فيما يتعلق للجمعية العامة يف دورهتا السبعني (انظر  ،)A/70/PV.13فإن
بالنساء والسالم واألمن ،مع وجود اختصاصيني يف الشؤون البشر حباجة إىل املضي من التركيز على املنع الروتيين لنشوب
اجلنسانية لتقدمي بناء القدرات يف القوات العسكرية وقطاع الزناعات وإعادة التأهيل بعد انتهاء الزناع إىل وضع استراتيجية
جديدة للتنمية من شأهنا أن جتعل تلك الزناعات بال معىن.
الشرطة والقطاع املدين ،فضال عن الوحدات اليت تركز على
واقترح الرئيس أن تضع األمم املتحدة استراتيجية عاملية
سيادة القانون ،والعدالة االنتقالية ،وحقوق اإلنسان .وجيب
على عمليات حفظ السالم أن تسعى جاهدة لتعميم مراعاة للتنمية لعام  2045باعتبارها رؤية للذكرى املئوية لألمم املتحدة.
املنظور اجلنساين ،متاما كما هو احلال يف املقر .ويؤيد وفد كما اقترح تعزيز التركيز العاملي على القانون الدويل وعلى
بلدي تأييدا تاما سياسة األمني العام املتعلقة بعدم التسامح األنشطة املشتركة ملكافحة اإلرهاب بغية كفالة محاية أفضل
إطالقا ،اليت جيب إنفاذها بشكل صارم وبدون أي إفالت من للمدنيني ،مبن فيهم النساء واألطفال .وتشمل مبادرة أخرى
ختصيص نسبة واحد يف املائة من امليزانيات العسكرية أو الدفاعية
العقاب .وينبغي أن تدعم الدول األعضاء تلك املبادرة باخلربة
للدول األعضاء ألغراض حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف
والتمويل ،لكي يتسىن أن يكون تأثري القرار )2000( 1325
ذلك املوضوع ذاته الذي نناقشه صباح هذا اليوم.
دائما وواسع املدى ،ال سيما يف املجتمعات اهلشة وغري اآلمنة.
وتنص استراتيجيتنا الوطنية لكازاخستان حىت عام
ويف ذلك الصدد ،يتلقى حفظة السالم من كازاخستان تدريبا
 ،2050اليت أعلنت يف عام  ،2012على املشاركة الكاملة
مكثفا يف مسألة النساء والسالم واألمن .ويتوىل بلدي حاليا رئاسة للنساء يف مجيع جوانب احلياة الوطنية .ويف تشريعاتنا الوطنية،
وحدة الشؤون اجلنسانية التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ترد صكوك رئيسة تدعم النساء والسالم واألمن هبدف
وهو بصدد وضع خطة عمل وطنية تقوم على أساس القرار  1325املحافظة على املساواة بني اجلنسني وكفالة التحرر من العنف
( .)2000وبصفتنا رئيس املؤمتر املعين بالتفاعل وتدابري بناء الثقة القائم على نزع اجلنس.
يف آسيا ،ورئيس منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وباعتبارنا
وترى كازاخستان أن من األمهية البالغة مبكان أن يظل
الرئيس السابق ملنظمة التعاون اإلسالمي للفترة من عام 2011
جملس األمن ملتزما جبعل محاية النساء والفتيات أولوية عليا.
إىل عام  ،2012ورئيس منظمة األمن اجلماعي من عام 2010
ويتعهد بلدي بأن يكون صوتا قويا لصاحلهن.
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الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
تايلند.

لتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ومحايتها واحترامها
وللنهوض باجلهود الرامية إىل التصدي للعنف القائم على
أساس نوع اجلنس من خالل اختاذ هنج مركز على اإلنسان.
وعلى وجه التحديد ،ميكن القيام بذلك العمل بكفالة وتنفيذ
استراتيجيات حلماية سالمة النساء ،وبتشجيع متثل النساء يف
مجيع مستويات صنع القرار ،ومن خالل إنشاء آليات ملنع
نشوب الزناعات وإدارهتا وتسويتها.

كبرية يف عمليات السالم ومنع نشوب الزناع ،إذ ما زلن
يعانني من أقسى آالم أي نزاع ،سواء كن مشاركات يف
الزناع نفسه أو مل يكن .وكثريا ما يتجاهل الدور اإلجيايب
الذي تضطلع به النساء يف عمليات منع نشوب الزناع بدال من
االستفادة من هذا الدور.

إن متكني النساء ومشاركتهن أمر أساسي ألي استجابة
ملنع نشوب الزناع واحلماية .وهبذه الصفة ،ينبغي السعي لوضع
استراتيجيات لإلدماج الفعال للمنظور اجلنساين بغية تعزيز
متكني النساء ومشاركتهن .وجرى التأكيد على أمهية مشاركة
النساء يف عمليات السالم وأيضا يف عمليات حفظ السالم
يف القرار  .)2000( 1325وندعو إىل زيادة االعتراف
مبشاركتهن ودعم هذه املشاركة خالل مجيع مراحل تسوية
الزناع وعمليات املصاحلة بعد انتهاء الزناع ،لكي يتسىن التوصل
إىل اتفاقات السالم وليكون احتمال دوام هذه االتفاقات أكرب.

السيدة كانشنالك (تايلند) (تكلمت باإلنكليزية):
يشرف تايلند أن تأخذ الكلمة ،بصفتها الرئيس احلايل لشبكة
األمن البشري ،بالنيابة عن األردن وأيرلندا وبنما وسلوفينيا
وسويسرا وشيلي وكوستاريكا ومايل والنرويج والنمسا
واليونان ،وجنوب أفريقيا بصفتها مراقبا ،وبلدي بالذات،
وينبغي اختاذ تدابري فعالة وإجراءات فورية لوضع حد
تايلند .وأود أن أشكر إسبانيا على تنظيم هذه املناقشة اهلامة
لإلفالت من العقاب وملحاكمة ومعاقبة املسؤولني عن
ومجيع املتكلمني على إسهامهم القيم يف مداوالت اليوم.
ومنذ اختاذ القرار  ،)2000( 1325شهد العامل زيادة انتهاك حقوق اإلنسان ،ال سيما اجلرائم املرتكبة ضد النساء
سريعة للزناعات والتطرف الذي ميارس العنف واألزمات والفتيات يف حاالت الزناع .ونرى أن من األمهية البالغة مبكان
اإلنسانية اليت أحلقت آثارها أضرارا كبرية بالنساء واألطفال .إدماج هنج مراع للمنظور اجلنساين وتعزيز اجلهود الرامية
وال تزال مشاركة النساء يف أغلب األحيان متأخرة عن إىل تقدمي اخلدمات املنقذة للحياة وغري التمييزية واملستجيبة
مشاركة الرجال يف قضايا السالم واألمن ،ال سيما يف العمليات لالحتياجات .ويضطلع املجتمع املدين ،مبا يف ذلك منظمات
السياسية وعمليات صنع القرار ،كما أن النساء هدف للعنف النساء وشباكتهن الشعبية ،بدور هام يف تقدمي املساعدة
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس .وللنساء مصلحة لضحايا العنف اجلنسي والناجني منه.

وتود شبكة األمن البشري ،باعتبارها جمموعة بلدان تعزز
األمن البشري ،أن تؤكد على أن املحافظة على أمن النساء أمر
أساسي لألمن البشري .وترحب الشبكة بطلب األمني العام
إجراء دراسة عاملية بشأن تنفيذ القرار  )2000( 1325وهي
وبصفيت الوطنية ،أود أن أطرح على املجلس بإجياز بعض
ستفحص بعناية نتائج الدراسة وتوصياهتا .وتناشد الشبكة
الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية النقاط اهلامة.
ودون اإلقليمية دعم الدول األعضاء يف جهودها لتنفيذ القرار
إننا يف أغلب األحيان نركز على اعتبار النساء والفتيات
 .)2000( 1325كما تدعو الشبكة إىل بذل جهود أكرب ضحايا للعنف .ولكن الواقع أهنن أيضا عوامل فعالة للتغيري
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تسهم يف عمليات السالم يف مجيع املراحل ،مبا يف ذلك إعادة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
بناء املجتمعات بعد انتهاء الزناع .وذلك واضح بالفعل ،ومع بولندا.
ذلك ،لكم أن ختيلوا ما سيكون عليه احلال لو قدم هلن الدعم
السيدة كاسنغانا  -ياكبوفسكا (بولندا) (تكلمت
للقيام باملزيد من العمل .ولكم ختيلوا لو أتيحت هلن املزيد من باإلسبانية) :يف البداية ،أود أن أشكر الرئاسة اإلسبانية على
الفرص للمشاركة يف العمليات اليت تؤثر تأثريا مباشرا عليهن .عقد هذه املناقشة املناسبة من حيث التوقيت لالحتفال
وبوصفنا الدول األعضاء ،ميكننا إتاحة تلك الفرصة هلن .بالذكرى اخلامسة عشرة الختاذ القرار  )2000( 1325بشأن
وبوسع الدول األعضاء القيام باملزيد من العمل ملساعدة النساء املرأة والسالم واألمن ،واالستعراض العاملي لتنفيذه.
والفتيات على إحداث فرق حقيقي بتعزيز مشاركة النساء يف
إن وفد بلدي يؤيد البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
عمليات السالم بطرق ملموسة .وذلك يعين أيضا االستثمار
األورويب .وأغتنم هذه الفرصة إلبداء بعض املالحظات من
يف بناء قدرات النساء على القيادة والوساطة واالضطالع بدور
منظورنا الوطين.
حموري يف إحالل السالم واألمن.
ويف األشهر القليلة املاضية ،اضطلعت احلكومة التايلندية (تكلمت باإلنكليزية)
بعد مرور  15عاما على اختاذ القرار ،)2000( 1325
بعملية قوية لصياغة خطة عمل وطنية بشأن النساء والسالم
واألمن .ويعرض مشروع تلك اخلطة حاليا يف عملية جلسة لدينا اآلن زخم كاف لتأكيد عزمنا على تنفيذ التزاماتنا الوطنية
خبصوص اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .ولذلك ،نود
استماع عامة.
أن نشكر إسبانيا واململكة املتحدة على إعداد القرار 2242
وقد عقدنا جلسة عامة موسعة يف العاصمة ،وسيتم عقد
( ،)2015الذي اختذ للتو ،والذي شاركت بولندا بفخر يف
املزيد يف املحافظات ،وذلك لضمان أن تكون خطة عملنا
تقدمي مشروعه.
الوطنية ذات صلة ومفيدة وأن حتظى بالدعم وللتعريف هبا
إننا نفهم متاما أنه لن يكون مثة انتعاش دائم وال مستدام بعد
على املستوى املحلي ،وأن تكون فعالة .ونأمل أن خيضع هذا
املشروع خالل بضعة أشهر لعملية املوافقة النهائية ،وأن يتم انتهاء الزناع دون مصاحلة حقيقية ودون استعادة الثقة احلقيقية
يف العدالة .وال ميكن على وجه اخلصوص أن يكون هناك سالم
إطالقه يف موعده.
وأمن دون معاجلة اآلثار املترتبة على أعمال العنف ضد املرأة،
واملجال اآلخر الذي نشعر بأنه يتطلب اهتماما فوريا هو
ولن يتحقق االستقرار واالزدهار على املدى الطويل من دون
مجع البيانات وإعداد جمموعة من األدلة إلبقاء املجتمع الدويل
توفري العدالة وضمان عدم تكرار هذه اجلرائم .وتلتزم بولندا
على اطالع ،وبالتايل تعزيز جهوده املحمودة يف جمال تعزيز
بإهناء اإلفالت من العقاب .وسنستمر يف دعم عمل املحكمة
دور املرأة يف حتقيق السالم واألمن على صعيد العامل.
اجلنائية الدولية ،سواء عن طريق تبادل خرباتنا أو من خالل
وأخريا ،أود أيضا اإلشارة إىل أن بيان تايلند يؤيد بيان املسامهة ماليا يف صندوق املحكمة االستئماين لصاحل الضحايا.
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،الذي ستلقيه فييت نام.
إن بولندا تويل أمهية قصوى للمشاركة العملية للمرأة
يف بناء السالم وحفظ السالم .ويتمثل أحد سبل إشراكها
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يف عملية صنع القرار يف تعزيز مشاركتها يف النظام القانوين .املشاركة الكاملة جلميع قطاعات املجتمع ،وإسهام املرأة يف
ووفقا لذلك ،نؤيد ترشيح السيدة آنييسكا كلونوفيكا  -ذلك أمر أساسي.
ميالرت ملنصب قاض يف حمكمة األمم املتحدة للمنازعات،
كما نود التأكيد على أن مكافحة العنف اجلنسي ضد
ومقرها نريويب .ونظرا خلربهتا املمتدة لـ  17عاما قضتها يف املرأة يف الزناعات املسلحة ال تزال يشكل مسألة مهمة بالنسبة
األمم املتحدة بوصفها قاضية دولية لألمم املتحدة يف املحكمة للحكومة البولندية .وقد رحبنا مببادرة مكافحة العنف اجلنسي
العليا لكوسوفو ودائرة املحكمة العليا يف كمبوديا يف سياق اليت أطلقتها احلكومة الربيطانية باعتبارها مبادرة ضرورية
حماكمات اخلمري احلمر ،وكذلك بوصفها خبرية يف إصالح وحسنة التوقيت ،هتدف إىل التصدي لثقافة اإلفالت من العقاب.
النظام القانوين يف البوسنة وأفغانستان وكوسوفو ،فإهنا وبوصف بولندا عضوا يف املجلس التنفيذي هليئة األمم املتحدة
ستكون ،يف اعتقادنا ،قدوة حسنة لغريها من النساء الطاحمات للمرأة ،فإهنا على استعداد ملواصلة التعاون يف هذا الصدد.
إىل إحداث تغيرييف مناطق الزناع وما بعد الزناع.
يف اخلتام ،أود أن أؤكد على أن بولندا قررت ختصيص
(تكلمت بالفرنسية)
ما ال يقل عن  15يف املائة من جمموع التمويل الذي سنقدمه
إن بولندا تدعم ترشيح امرأة ملنصب األمني العام املقبل .يف املستقبل لصندوق األمم املتحدة لبناء السالم لالحتياجات
وحنن مقتنعون بأن من شأن ذلك اإلسهام يف تعزيز مشاركة اخلاصة باملرأة ،وعلى وجه اخلصوص تعزيز املساواة بني
املرأة يف بناء السالم وحفظ السالم ،فضال عن النهوض هبا اجلنسني يف حاالت ما بعد الزناع .وشرعنا بالفعل يف هذا
العام ،يف شراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة ،يف تنفيذ
على مجيع مستويات صنع القرار.
مشروع ينطوي على إجياد فرص عمل بطرق مبتكرة ملشردات
(تكلمت باإلنكليزية)
داخليا من أوكرانيا لديهن أطفال .وسيستمر هذا املشروع
لقد دربت بولندا من عام  2011إىل عام  2013خرباء
الرائد يف التطور خالل السنوات املقبلة.
متخصصني يف جمال املساواة بني اجلنسني لتقدمي املشورة لقادة
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الوحدات البولندية يف اخلارج .ومنذ ذلك احلني ،وهم يقدمون
الدعم للقادة البولنديني يف أفغانستان وكوسوفو .وستتخذ اليابان.
السيد أوكامورا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود
بولندا أيضا تدابري ملكافحة نقص متثيل املرأة يف الوحدات
املدنية الوطنية لعمليات حفظ السالم ،هبدف زيادة عدد النساء أن أعرب عن امتناين لكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه
اجللسة ،ولألمني العام بان كي  -مون على بيانه .كما أقدر
وضمان ترشيح سيدات للمناصب العليا أيضا.
أخريا وليس آخرا ،فإننا ندرك الدور الذي ال غىن عنه اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمتها السيدة فومزيلي مالمبو -
ملشاركة املرأة ومتكينها باعتبارمها عنصرين أساسيني لتحقيق نغوكا ،املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،وممثالت
السالم الدائم والتنمية املستدامة .وكما علمتنا الدروس املنظمات غري احلكومية.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذ
املستفادة من سرياليون وليربيا وكوت ديفوار وغينيا بيساو،
ال ميكن حتقيق السالم واألمن املستدامني إال من خالل القرار  ،)2000( 1325الذي يشكل القرار األول والتارخيي
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الذي يعترف بدور املساواة بني اجلنسني والدور القيادي
للمرأة يف حتقيق السالم واألمن الدوليني .إن اليابان ،وهي
دولة حمبة للسالم ،ما فتئت تدعم حل الزناعات وبناء السالم
وحتافظ على منظور املساواة بني اجلنسني يف مبادئها األساسية
للمساعدة اإلمنائية الرمسية.
وقد أبان رئيس وزراء اليابان ،السيد شيزنو آيب ،قبل
عامني عن عزم بلدنا الراسخ على بناء “جمتمع تتألق فيه
املرأة” ( ،A/68/PV.12صفحة  )45باإلعالن عن مسامهة تبلغ
أكثر من ثالثة باليني دوالر ،ستُقدم إىل البلدان النامية خالل
السنوات الثالث التالية .إن اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن متثل إحدى ركائز حتقيق هذا االلتزام .وتنفذ اليابان
هذا التعهد بصورة منتظمة وستحقق اهلدف الذي أعلنه رئيس
الوزراء آيب قبل هناية هذا العام.
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كما يشري إىل ذلك تقرير األمني العام ()S/2015/716
والدراسة العاملية ،يؤدي التمكني االقتصادي ومشاركة املرأة
دورا أساسيا يف حل الزناعات بشكل فعال واستدامة السالم
ومنع التطرف العنيف من احلدوث يف املقام األول .وأود أن
أقدم مثاال على ذلك .فبالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة،
تدعم اليابان الالجئني واملشردين داخليا يف سورية والعراق
واألردن ومصر ولبنان من خالل برامج للتدريب املهين والنقد
مقابل العمل.

ونرى أن مشاركة املرأة يف ملفي السالم واألمن ،إىل
جانب متكينها ومحايتها ،سيكون حصنًا منيعًا ضد انتشار
األيديولوجيات املتطرفة .ومن هذا املنطلق ،تواصل اليابان
االستجابة ألزمة الالجئني احلالية ،وستقدم قرابة  810ماليني
دوالر هذا العام ملساعدة الالجئني واملشردين داخليا من سوريا
وانتهت اليابان من خطة عملها الوطنية بشأن القرار والعراق.
وضمان تنفيذ املشاريع هو التحدي الرئيسي الثاين بالنسبة
 )2000( 1325يف الشهر املاضي .وحددت لنفسها 150
هدفا طموحا ،سيتم رصد تنفيذها بانتظام .وتتجلى إحدى لنا .وملؤازرة تنفيذ املشاريع ،ال بد من توسيع قاعدة املاحنني،
امليزات الفريدة للخطة يف مشوليتها وتركيزها على تعميم مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واألفراد.
مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع مراحل احلد من خماطر ويف هذا السياق ،فإن اليابان تدعم أهداف األداة التحفيزية
الكوارث الطبيعية واالستجابة هلا .وتتشرف اليابان اليوم بأن العاملية يف جمال املرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساين.
تعد بالوفاء بتلك االلتزامات.
ثالثًا ،جيب أال نتسامح مع اإلفالت من العقاب بالنسبة
لقد تغري العامل منذ اختاذ القرار .)2000( 1325
وتغريت طبيعة الزناعات تبعا لذلك .واليوم ،أود أن أشري
إىل ثالثة حتديات تواجه اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن
وإظهار التزام اليابان مبعاجلة تلك املسائل.

أوال ،برز التطرف العنيف باعتباره حتديا جديدا .واملرأة
هي الضحية األوىل له .ويف نفس الوقت ،فإن املرأة قد تصبح
جانية باخلضوع لتأثري التطرف .إن معاجلة األسباب اجلذرية
للتطرف العنيف أمر بالغ األمهية .ولكن كيف لنا أن نفعل
ذلك؟
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لألفراد العاملني يف جمال األمن الذين يرتكبون أعمال عنف
ضد النساء .ويف البلدان اليت تعاين من حاالت الزناع ،مثة
ضرورة ملحة إلشراك قطاعات القوات املسلحة الوطنية
والشرطة والقضاء يف اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
وتعزيز قدرات تلك القطاعات أمر أساسي .وينبغي للمجتمع
الدويل أن يعبئ كل الوسائل املمكنة لدعم ذلك اهلدف.
واليابان ستزيد مساعدهتا ملكتب السيدة زينب بانغورا ،املمثلة
اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع،
اليت تبذل جهودًا هائلة يف هذا الصدد.
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واليابان ترحب بالزخم املتزايد للخطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن .واختاذ القرار  )2015( 2242اليوم حتت
القيادة القوية للرئاسة اإلسبانية ميثل خطوة تارخيية .ونرحب
أيضًا باالنتهاء من الدراسة العاملية .ولكن ،ينبغي أن تبذل
مجيع األطراف الفاعلة يف املجتمع الدويل جهودًا مستمرة
لتنفيذ توصياهتا .واليابان هي أحد الرئيسني املشاركني لفريق
أصدقاء الدراسة العاملية .وستتوىل اليابان دور رئيس جمموعة
الدول الصناعية السبع الكربى يف العام القادم .ومن خالل
هذين الدورين ،ستعمل اليابان على دفع اخلطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن إىل األمام بقوة خالل العام القادم وما بعده.
اآلن هو الوقت املناسب لنا مجيعًا لكي منضي قدمًا.

13/10/2015

موضع خطر كبري ،ما يؤكد شدة هشاشتهن يف حاالت الزناع
تلك .ويف وقت تتخذ أزمة الالجئني أبعادًا مقلقة ،تشكل النساء
نسبة كبرية من الفارين من مناطق الزناع .والنساء الالجئات
اللوايت ينتزعن من جمتمعاهتن وديارهن ،ال يتعرضن لصدمة عميقة
فحسب ،وإمنا يواجهن هتديدات خطرية على صحتهن البدنية بل
وعلى سالمتهن وأمنهن على املستوى الشخصي.

وترى باكستان أن توفري املساعدة اإلنسانية املطلوبة
بشدة للنساء الالجئات وضمان سالمتهن وأمنهن يف وضعية
املخيمات والعبور إىل وجهات أكثر أمنًا هي مسؤولية مجاعية
لألمم املتحدة واملجتمع الدويل برمته .ويف هذا املقام ،ال بد يل
من التأكيد على األمهية احلامسة ملنع نشوب الزناعات وتسويتها
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة ملمثلة باكستان .بالنسبة للخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .واملصاعب اليت
تواجهها النساء والفتيات املشردات واجلرائم اخلطرية اليت
السيدة لودي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :نشكر
ترتكب حبقهن هي يف معظمها نتيجة مباشرة حلاالت الزناع.
الرئاسة اإلسبانية للمجلس على عقد هذه املناقشة اهلامة اليوم
ونرى أن على املجلس أن يعتمد هنجًا استراتيجيًا عمليًا إزاء
بشأن املرأة والسالم واألمن.
منع نشوب الزناعات وتسويتها.
إن اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها األمني العام واملدير
إن بعثات حفظ السالم املتعددة األبعاد ،مثل تلك املشار
التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة وممثلو املجتمع املدين كانت
إليها يف القرار  ،)2013( 2086تؤدي دورًا رئيسيًا يف
مجيعها مفيدة وقيمة للغاية.
مكافحة العنف ضد املرأة يف حاالت الزناع وما بعد الزناع.
والقرار  )2000( 1325قد غري هنج التعامل مع ملف وباكستان ،كمساهم رئيسي بالقوات ،ستواصل تأمني استجابة
املرأة يف حاالت الزناع املسلح .واخنراط جملس األمن يف قضية قواتنا لالحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات .وخنطط ملواصلة
املرأة والسالم واألمن على مدى السنوات اخلمس عشرة تعميم التدريب على التوعية اجلنسانية .واملرأة الباكستانية
املاضية أفضى إىل إرساء إطار معياري قوي حلماية املرأة يف تعمل يف اخلطوط األمامية كعناصر شرطة وطبيبات وممرضات
حاالت الزناع ومتكينها .والقرارات الالحقة للمجلس وفرت يف بعثات خمتلفة يف آسيا وأفريقيا والبلقان .وحنن فخورون
ضمانات إضافية حلماية املرأة من العنف اجلنسي ،وضمان حبصول ضابطة الشرطة الباكستانية ،شهزادي غولفام ،على
مشاركتها يف عمليات السالم ومحاية حقوقها.
اجلائزة الدولية للنساء املشاركات يف شرطة حفظ السالم.
وعلى الرغم من تلك اإلجنازات اجلديرة بالثناء ،ال يزال
ومتسك باكستان باملثل العليا لتمكني املرأة ومحاية
الوضع على أرض الواقع مثريًا للقلق ،إن مل يكن مفزعًا .فالزناعات حقوقها ينبع من إمياننا ودستورنا ورؤية حممد على جناح،
املحتدمة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وأعمال العنف اليت أحد آبائنا املؤسسني ،الذي ذاعت مقولته“ :ال ميكن ألمة أن
ترتكبها اجلماعات املتطرفة ما زالت تضع النساء والفتيات ترتقي إىل ذروة املجد إن مل تكن املرأة صنو الرجل” .وبلدي
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ينشئ اهلدف  5من أهداف التنمية املستدامة ،بشأن
قد حاز التميز بانتخاب أول رئيسة للوزراء يف العامل اإلسالمي
قاطبة .ولذلك ،فإننا ندعم جهود جملس األمن لتنفيذ اخلطة املساواة بني اجلنسني ،واهلدف  16بشأن بناء جمتمعات سلمية،
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن انطالقًا من مسؤوليته عن صون الصلة اليت طال انتظارها بني عمل املجلس وجهودنا اإلمنائية.
السلم واألمن الدوليني.
ثالثا ،نود أن نشدد على أن مؤمتر القمة العاملي للعمل

ومع ذلك ،ينبغي أن ينصب تركيز املجلس على منع العنف اإلنساين املقرر عقده يف العام املقبل سيتيح فرصة هامة لتعزيز
اجلنسي يف الزناعات املسلحة وتعزيز مشاركة املرأة يف عمليات خطة العمل هذه ،خاصة وأننا نعلم أن إشراك املرأة سيعزز
السالم .وإدراج القضايا اهلامشية اليت تقع ضمن اختصاص العمل اإلنساين أيضا.
أجهزة األمم املتحدة األخرى إمنا يؤدي إىل إضعاف التوافق
رابعا ،متثل مشاركة املرأة ركيزة هامة يف خطة العمل
الواسع بشأن دور املجلس يف ملف املرأة والسالم واألمن.
هذه.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة ملمثل
ولكننا نرى أن حتقيق مشاركة املرأة بطريقة جمدية
ليختنشتاين.
يقتضي تغيري أمناط السلوك والقوالب النمطية الضارة واألفكار
السيد باريغا (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :يف الذكورية العنيفة اليت ال تزال قائمة يف أحناء كثرية من العامل.
البداية ،أود أن أهنئكم ،سيدي ،على جناح اختاذ القرار  2242وال سبيل آخر لتغيري ذلك سوى التوعية.
( )2015اليوم .ويف إطار هذا النقاش الذي مل يسبق له مثيل،
وتتمثل النقطة اخلامسة اليت نود اإلدالء هبا يف ضرورة
لن أتلو بياننا بالكامل ،وسأكتفي ببساطة بإبراز النقاط الست التصدي لثقافة اإلفالت من العقاب .ونرى أن للمحكمة اجلنائية
األكثر أمهية .وإن أخطأت يف شيء ،فإنين أرجو من
ّ
مستمعي الدولية دورا هاما تضطلع به يف هذا الصدد ،ال سيما وأن
أال ينقلوا عين ،وميكنهم الرجوع إىل البيان املكتوب واملتاح .للعنف اجلنسي دورا يف مجيع القضايا املعروضة على املحكمة
أوالً ،إن التحدي الرئيسي للخطة املتعلقة باملرأة والسالم تقريبا .ونود أن نشدد أيضا على األمهية احلامسة جلمع األدلة
واألمن يتمثل يف التنفيذ .علينا أن نبتعد عن النهج االنعزايل وأن بطريقة مهنية يف وقت مبكر جدا يف جناح املحاكمات ،ونؤيد
نتصدى بقوة أكرب لألسباب اجلذرية لعدم تنفيذ اخلطة ،واليت مبادرة االستجابة السريعة يف جمال العدالة يف ذلك الصدد.
تتعلق بالتمييز القائم على نوع اجلنس على وجه العموم ،بغض
وبذلك نصل إىل النقطة السادسة واألخرية املتعلقة
النظر عن الزناع .ومثة دراسة تشري إىل أن ارتفاع مستويات باحلاجة إىل توفري التمويل الكايف .وبالنسبة لليختنشتاين ،توىل
العنف ضد املرأة هو يف واقع األمر مؤشر على نزاع وشيك ،احلقوق اإلنسانية للمرأة ومتكينها أولوية قصوى يف ميزانيتنا
قبل أن يبدأ الزناع .ولذلك ،حنتاج إىل هنج أوسع نطاقًا يف املخصصة للتعاون الدويل .ونأمل أن تواصل البلدان األخرى،
معاجلة األسباب اجلذرية.
وخصوصا اجلهات املاحنة الرئيسية ،اتباع النهج ذاته.

ثانيًا ،حنن نرى أن خطة التنمية املستدامة لعام 2030
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
(قرار اجلمعية العامة  ،)1/70ستكون أداة هامة لتحسني تنفيذ العراق.
اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
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السيد احلكيم (العراق) :السيد الرئيس ،أود يف البداية التشريعية من خالل وجوب أن يكون ما ال يقل عن ربع
أن أتقدم بالتهنئة اخلالصة لوفد مملكة إسبانيا على توليه رئاسة أعضاء الربملان من النساء.
جملس األمن هلذا الشهر ،متمنيا له النجاح والتوفيق يف أداء هذه
وأغتنم هذه الفرصة ألهيب باملجتمع الدويل وأحثه على
املهمة .كما أود أن أشكر وفد االحتاد الروسي لترؤسه أعمال العمل من أجل حترير النساء والفتيات اللوايت ال زلن يف أيدي
املجلس يف الشهر املاضي .وأعرب عن تقديري إلتاحة الفرصة عصابات داعش ،وما زلن يتعرضن للعنف اجلنسي يوميا وبشكل
لوفد بالدي لإلدالء ببيان بشأن هذا املوضوع املهم ،نظرا ممنهج .كما ندعو الدول واملنظمات الدولية املختصة إىل توفري
للعقبات اليت تواجه املرأة عموما ،واملرأة العراقية خصوصا ،يف خدمات العالج الطيب والنفسي لضحايا العنف اجلنسي وإعادة
ظل املوجة اإلرهابية اليت يتعرض هلا بلدي العراق.
تأهيلهن نفسيا واجتماعيا ،فضال عن تقدمي اخلربات الفنية
وكذلك هننئ إسبانيا على جهودها يف العمل على اختاذ املطلوبة يف هذا الشأن ،لضمان اندماجهن واستعادة دورهن
قرار جملس األمن  )2015( 2242بشأن املرأة والسالم املهم يف املجتمع العراقي واإلسهام يف بنائه وتقدمه.
واألمن صباح اليوم.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل

إن متكني املرأة دستوريا وقانونيا لن يؤدي إىل نتائج أملانيا.
مثمرة إال بإدانة الفتاوى التكفريية اليت جتيز استعباد النساء
السيد رايندل (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :نظرا لضيق
والفتيات أو سبيهن أو إجبارهن على الزواج قسرا .وقد الوقت ،سأديل بصيغة خمتصرة من بياين ،وسيكون النص
أثّرت اهلجمات اإلرهابية الوحشية وأعمال العنف اهلمجية الكامل متاحا على شبكة اإلنترنت.
واالعتداءات املروعة اليت قامت هبا عصابات داعش اإلرهابية
أود أن أهنئ إسبانيا على توليها رئاسة املجلس .ونعرب
يف العراق على أرواح وأعراض وسالمة وأمن املواطنني املدنيني
عن امتناننا لكم ،سيدي ،على عقد هذه املناقشة ،ووضعكم
األبرياء من كافة املكونات واألطياف بشكل كبري على وجود
مسألة املرأة والسالم واألمن يف صميم رئاستكم .وأود أيضا
املجتمع العراقي وأمنه واستقراره ودميومته ،وعلى التعايش
أن أثين على املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة،
السلمي بني مجيع مكوناته عرب العصور.
على إحاطتها اإلعالمية املمتازة ،وعلى مقدمي اإلحاطتني
ويُ ُّ
عد تعزيز سيادة القانون أمرا أساسيا يف جمال التمكني اإلعالميتني من املجتمع املدين لشهادهتيما الوافيتني.
االقتصادي للمرأة ومشاركتها يف صنع القرار ويف احلياة
تؤيد أملانيا البيان الذي أُديل به باسم االحتاد األورويب.
السياسية والعامة .ويف هذا الصدد ،عمل العراق على
إن اختاذ القرار  )2000( 1325منذ العقد ونصف العقد
استحداث أربع حماكم ختص قضايا العنف األسري ،وإنشاء
من الزمان كان معلما بارزا ،وقد قطعنا شوطا كبريا يف تنفيذه
حماكم خاصة باألسرة.
منذ ذلك الوقت .واليوم ،مل يعد ممكنا تصور عدم مراعاة أي
ويف إطار التمكني القانوين ،فقد منح الدستور العراقي
املرأة العراقية املتزوجة من غري العراقي حقا دستوريا كامال من البعثات الرئيسية املأذون هبا من قبل جملس األمن للمنظور
مبنح أطفاهلا اجلنسية العراقية .ووضع الدستور كذلك إطارا اجلنساين .وقد اعتمد أكثر من  50بلدا ،مبا يف ذلك أملانيا،
قانونيا ملشاركة املرأة يف آليات صنع القرار عرب املؤسسة خطط عمل وطنية يف ذلك الصدد.
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ومن املؤسف أن يواجه الناجون من العنف اجلنسي
ومع ذلك ،ما زلنا نشهد انتهاكات جسيمة حلقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص ،حبق املرأة يف الوصم عند عودهتم إىل أسرهم وجمتمعاهتم املحلية يف كثري
املناطق املنكوبة باألزمات يف مجيع أحناء الشرق األوسط ويف من األحيان.
أماكن أخرى .وبتنا يف مواجهة املاليني من الالجئني الفارين
وإننا نثين على الزعامة الروحية لأليزيديني يف العراق
من ديارهم ،وتشري التقديرات إىل أن هناك حنو  800000لتحدي هذا النموذج .إن الرسالة اإلجيابية للقبول واإلدماج
شخص سيلتمسون اللجوء يف أملانيا حبلول هناية عام  .2015هي منوذج جيدر اتباعه يف مجيع أحناء العامل.

وعليه ،فإن إحدى النقاط اليت خلص إليها آخر تقرير
لألمني العام ( )S/2015/716تكتسي أمهية خاصة :االرتباط
املباشر بني منع نشوب الزناعات ،وخطة العمل املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن .ولذلك السبب ،ستواصل أملانيا الدفع من
أجل التمكني السياسي للمرأة ،فضال عن توفري احلوافز وبناء
القدرات الكافيني .ومن األمثلة على ذلك ،جهودنا املبذولة
مرت منذ اختاذ القرار 1325
منذ وقت طويل لتيسري إشراك املرأة يف حوار السالم يف كل
وخالل الـ  15عامًا اليت ّ
( ،)2000أحرزنا معًا تقدمًا كبريًا يف توسيع نطاق خطة
من كولومبيا والفلبني.
وندرك مجيعا أن من املتوقع أن تكون بعثات السالم املرأة والسالم واألمن والنهوض هبا .ومبا أن اإلطار املعياري
واملراقبة معيارين يعول عليهما يف هذا الصدد .وعليه ،ستواصل أصبح جاهزًا للتنفيذ إىل حد كبري ،علينا أن خنطو املزيد من
ّ
أملانيا نشر الشرطيات واخلبريات العسكريات ،مبا يف ذلك يف اخلطوات السريعة حنو تنفيذه .وستظل أملانيا شريكًا قويًا يف
األفرقة املتخصصة يف شؤون العنف اجلنساين .ونعتزم  -أثناء هذا املسعى.
وانطالقًا من روح خطة عملنا الوطنية ،نقوم بإدماج خطة
املرأة والسالم واألمن يف استجابتنا للعدد املتزايد من الالجئني
القادمني إىل أملانيا .وحنن نستثمر يف اخلدمات اليت تأخذ يف
االعتبار االحتياجات اخلاصة لالجئني من النساء والفتيات،
وال سيما أولئك الاليت عشن ويالت العنف اجلنسي.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
رئاستنا ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام -2016
لكسمربغ.
تعيني ممثل خاص لرئيس املنظمة معين باملسائل اجلنسانية.
وأملانيا ملتزمة متاما بكفالة توفري التمويل الالزم خلطة
العمل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .حتقيقا لتلك الغاية،
سنساهم يف هذا العام أيضا مببلغ  1مليون يورو للجنة الدولية
للصليب األمحر كي ختصص ملنع العنف اجلنسي يف الزناعات
املسلحة وملساعدة ضحاياه.
وما فتئت املمثلة اخلاصة لألمني العام ،بانغورا ،تواصل
العمل بدأب على لفت انتباهنا إىل اجلرائم اجلنسية اليت ترتكب
يف حاالت الزناع يف خمتلف أحناء العامل .وهنيب بأعضاء املجلس
التماس خرباهتا الفنية على حنو مستمر.

1530984

السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية) :حنتفل
ين
اليوم بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة لقرار كان له إرث غ ّ
إىل ح ّد بعيد .لقد كان القرار  )2000( 1325استجابة من
جملس األمن لعقد من انتهاكات وأعمال عنف ضد املرأة مل يسبق
هلا مثيل .ولكن القرار  )2000( 1325كان نقطة البداية يف
العديد من التطورات املعيارية والتنفيذية على حد سواء .ويقع
هذا التوجه املزدوج يف صميم القرار  :)2000( 1325فهو ال
يهدف فحسب إىل محاية النساء يف أوقات الزناع ،ولكن أيضًا
إىل متكينهن من االضطالع بدورهن باعتبارهن عوامل للتغيري.
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ونرحب باختاذ القرار  )2015( 2242والعرض الذي سيجري العدالة .ويف هذا الصدد ،أود أن أؤكد جمددًا الدعم الكامل
غدًا بشأن دراسة عاملية معنية بتنفيذ القرار  ،)2000( 1325من بلدي للمحكمة اجلنائية الدولية ،اليت عملت منذ إنشائها
على تعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب.
الذي دعمته لكسمربغ ماليًا.
وتؤيد لكسمربغ تأييدًا تامًا البيان الذي أدىل به االحتاد
األورويب وستسهم يف تنفيذ االلتزامات األوروبية اليت مت التعهد
هبا يف هذه اجللسة.
وقد جعلت لكسمربغ خالل فترة عضويتها مؤخرًا يف
جملس األمن خطة املرأة والسالم واألمن إحدى أولوياهتا .وأود
أن أؤكد جمددًا التزامنا بقضية املرأة يف أوقات الزناع ويف
وقت السلم .ومل تعد أمهية الدور الذي تضطلع به النساء يف
تنمية بلداهنن موضع شك .كما تتبع لكسمربغ استراتيجية
تأخذ يف االعتبار ظروف املرأة وأولوياهتا واحتياجاهتا يف إطار
مساعدتنا اإلمنائية الرمسية ،اليت تبلغ  1يف املائة من الدخل
القومي اإلمجايل لدينا.
وحنن مقتنعون بقيمة مسامهة النساء يف جهود بناء
السالم .ومنذ عام  ،2010دعمت لكسمربغ مشروعًا إلدارة
عمليات حفظ السالم يهدف إىل تعزيز دور املرأة يف حفظ
السالم وبناء السالم ،بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية
ومنظمات املجتمع املدين .ويف هذا الصدد ،أود أن أشكر
املنظمات النسائية يف املجتمع املدين على التزامها ،الذي ما
كان ممكنًا لواله إحراز تقدم بشأن خطة املرأة والسالم واألمن.

وستظل لكسمربغ شريكًا قويًا وموثوقًا به هليئة األمم
املتحدة للمرأة ،وهي واحدة من أكرب  20جهة مسامهة فيها.
وباإلضافة إىل ذلك ،سنواصل املستوى العايل من املسامهة
املوجهة إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف ميزانيات
املالية ّ
وكاالت األمم املتحدة.
وتؤ ّدي كل دولة وكل منظمة دولية أو إقليمية دورًا يف
النهوض بدور املرأة من أجل السالم واألمن .ولكن على جملس
األمن أيضًا أن يفي بالدور الذي اختذه يف اعتماد هذا القرار
التارخيي قبل  15عامًا .وجيب أن يبدي اإلرادة السياسية
والشجاعة .ونأمل أن يسهم القرار اجلديد ،ولكسمربغ هي
أحد مقدميه ،يف حتقيق تلك النتيجة ،وال سيما من خالل
إنشاء املجموعة غري الرمسية للخرباء اليت ستساعد املجلس على
حنو أكثر منهجية يف إدماج مسائل املرأة والسالم واألمن يف
عمله .وال ميكن للدعوة إىل العمل اليت نطلقها اليوم أن تنجح
إال إذا كنا مجيعًا على استعداد لسماع النداء وإذا كان كل
فرد مستعدًا للعمل.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إستونيا.

ونؤيد الشراكة بني االستجابة السريعة يف جمال العدالة
السيد يورغنسن (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :أرحب
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومعهد التحقيقات اجلنائية الدولية،
باختاذ القرار  )2015( 2242الذي كانت إستونيا من مق ّدميه.
األمر الذي يسمح للخرباء الذين سيتم نشرهم بالتحقيق
وأؤيد البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب.
وتقدمي املساعدة إىل الضحايا .ونؤيد أيضًا فريق اخلرباء املعين
حتول بالنسبة للمرأة
نقطة
()2000
1325
القرار
كان
ّ
بسيادة القانون واملسائل املتعلقة بالعنف اجلنسي يف أوقات
الزناع وذلك هبدف تعزيز قدرات أصحاب املصلحة الوطنيني والسالم واألمن .وأود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،وأشكر
يف جمال سيادة القانون والعدالة .ويف الواقع ،فإن مكافحة األمني العام على تنظيم مناقشة اليوم للتأكيد على أمهية هذه
اإلفالت من العقاب أمر أساسي :فال سالم من دون استعادة املسألة.
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لقد أتاحت سنة  2015للمجتمع الدويل فرصة ال مثيل وذلك يف املنظمات الدولية اليت حنن أعضاء فيها .ويف موازاة
هلا إلعادة التأكيد على أمهية تطبيق حقوق النساء والفتيات .ذلك ،جيب أن نواصل مكافحة اإلفالت من العقاب ،وال
وحنتفل اليوم مبرور  15عامًا على اختاذ القرار  1325سيما يف خصوص العنف اجلنسي يف حاالت الزناع.
( ،)2000ويف اآلونة األخرية مبرور  20عامًا على اعتماد
وتواصل إستونيا دعم حقوق النساء واألطفال يف إطار
إعالن ومنهاج عمل بيجني .وباإلضافة إىل ذلكّ ،
تشجعنا التعاون اإلمنائي ،مع إيالء اهتمام خاص بإمكانية حصول املرأة
أهداف التنمية املستدامة املعتمدة حديثًا (القرار  )1/70على على التعليم والرعاية الصحية .ومن املرجح أن تكون النساء
ّ
واملمكنات أكثر فعالية يف املجتمعات املحلية وأن
أن نلقي نظرة على الكيفية اليت ميكن هبا أن تتأثر النساء بكل املتعلمات
من األهداف الـ .17
يشاركن يف عمليات السالم ومنع نشوب الزناعات .تتيح لنا

وقد أ ّدى استعراض القرار  )2000( 1325بالتوازي هذه السنة فرصة فريدة إلعطاء زخم إضايف لتحقيق أهدافنا
مع جهود األمم املتحدة حلفظ السالم وبناء السالم إىل فرصة املحددة سابقًا  -وينبغي أال نفقد هذا الزخم.
ال تُق ّدر بثمن إلجياد هنج شامل إزاء منع نشوب الزناعات.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وباقتران ذلك مع زيادة تركيز االهتمام على دور املرأة يف رومانيا.
املجتمع فض ً
ال عن دورها يف السالم واألمن ،سنحت للمجتمع
السيد جينغا (رومانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
الدويل فرصة فريدة للتصدي بفعالية للتحديات اليت تواجهها
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة
اخلطة.
الرفيعة املستوى ملجلس األمن ،مبناسبة االحتفال بالذكرى
لقد تغري الكثري يف العامل خالل السنوات الـ  15املاضية .السنوية اخلامسة عشرة العتماد القرار التارخيي 1325
زاد عدد الزناعات زيادة كبرية ،وأصبحنا نواجه هتديدات ( .)2000وأود أن أثين على األمني العام لتقريره ()S/2015/716
جديدة .ومن التحديات الرئيسية اليت نواجهها هي الثغرة يف وعلى أعضاء الفريق االستشاري الرفيع املستوى ملا قاموا به
التنفيذ .وجيب على جملس األمن أيضًا أن يعزز التزامه بالتنفيذ من عمل بشأن الدراسة العاملية الشاملة املتعلقة مبنع نشوب
الفعال خلطة املرأة والسالم واألمن .ومع ذلك ،تتحمل كل الزناعات وحتويل نظم العدالة وضمان السالم ،اليت أسهمت
دولة من الدول األعضاء مسؤولية رئيسية عن التأكد من مشول فيها رومانيا .كما نقدر كثريا العروض املتبصرة اليت عرضها
النساء منذ البداية يف منع نشوب الزناعات والتخطيط لعمليات مقدمو اإلحاطات اإلعالمية يف وقت سابق اليوم.
السالم وحل الزناعات.
وتؤيد رومانيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
وتلتزم إستونيا بتنفيذ القرار  )2000( 1325وهي حاليًا األورويب يف وقت سابق .وأود اآلن أن أبدي بضع مالحظات
بصدد اعتماد خطة عملها الوطنية الثانية .فالتغريات ال حتدث من منظورنا الوطين.
بني عشية وضحاها .ولذلك جيب أن نركز على رفع مستوى
إن القرار  )2000( 1325يشدد تشديدا متس احلاجة
الوعي خبطة املرأة والسالم واألمن من مستوى القاعدة الشعبية
إليه على أمهية دور املرأة يف عمليات السالم .وقد مسعنا
وحىت مستوى التعاون الدويل .وإننا نؤيد بشدة إدراج املنظور
اليوم عن التقدم املحرز يف السنوات اخلمس عشرة املاضية،
اجلنساين يف واليات العمليات والبعثات ،وتقييمها وتنفيذها،
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وعن التحديات املتبقية وأولويات العمل .وترى رومانيا أنه
ينبغي جلميع اجلهات الفاعلة  -الدول األعضاء ،واملنظمات
اإلقليمية ،واملجتمع املدين ،ووسائط اإلعالم  -أن تواصل
العمل على تنفيذ برنامج املرأة والسالم واألمن .فقد أثبتت
املشاركة النشطة للنساء يف عمليات السالم أهنا أمر حيوي
جلعل تسوية الزناعات وبناء السالم أكثر فعالية.
وقد كانت املالزم أول إكاتريينا تيودرويو اليت ماتت ميتة
بطولية يف احلرب العاملية األوىل هي أول ضابطة يف القوات
املسلحة الرومانية .يف عام  ،1973بدأت النساء الرومانيات
االلتحاق باجليش باعتباره مهنة .ويف اآلونة األخرية ،اعتمدت
وزارة الدفاع خطة عمل هتدف إىل تنفيذ القرارات السبعة ملجلس
األمن بشأن املرأة والسالم واألمن .وبناء على أحكام دستورنا،
فإهنا تعزز إمكانية الوصول العادل واملتوازن للرجال والنساء،
العسكريني واملدنيني ،إىل املناصب العليا واملناصب التنفيذية.
ونتيجة لذلك ،لدينا نساء وصلن إىل رتبة فريق أول ،واعتبارا
من عام  ،2009شهدنا تزايد عدد العسكريات املشاركات يف
البعثات الدولية .وعالوة على ذلك ،مت نشر نساء من وزارة
الداخلية يف بعثات حفظ السالم وبناء السالم التابعة لألمم
املتحدة ،واالحتاد األورويب ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
واليوم ،يشرفين أن أمتكن من التنويه بإسهام الضابطة
الرومانية ،مفوضة شعبة الشرطة رالوكا داموتا ،فيما نقدمه
من دعم لتحقيق السالم واالستقرار يف هاييت ،اليت تشغل
حاليا منصب قائد املنطقة اجلنوبية ضمن بعثة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف هاييت ،اليت نالت اجلائزة الدولية للنساء
املشاركات يف شرطة حفظ السالم لعام  .2015وخالل فترة
نشرها يف هاييت ،استعانت خبربهتا الوطنية ملكافحة االجتار
بالبشر واجلرمية املنظمة ،وتعد مثاال ممتازا على القيمة اليت
يضيفها العنصر اجلنساين إىل بعثات األمم املتحدة حلفظ
السالم والبعثات السياسية اخلاصة.
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وترد يف مجيع برامج التعليم العسكري يف رومانيا املسائل
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ،والتسامح ،وعدم التمييز،
وحظر التحرش اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس .وقد
نشرنا أفرقة خمتلطة اجلنسني ،وال سيما ضمن وحدات التعاون
املدين والعسكري اليت كانت مسؤولة أساسا عن التواصل مع
السكان يف أفغانستان ،يف حني مت ختصيص أفرقة تواصل نسائية
للتواصل مع النساء والفتيات األفغانيات من أجل املساعدة
على متكينهن يف جمتمعاهتن ،كمقاطعة زابل على سبيل املثال.
ومن خالل العديد من املشاريع والربامج ،عملت العسكريات
الرومانيات هناك لدعم النساء املحرومات والفئات الضعيفة
داخل منطقة عملياهتن .ومت القيام باألنشطة بالتعاون الكامل
مع ممثلي البلد املضيف والسكان املحليني ،ومع منظمات
إقليمية ومنظمات املجتمع املدين.
واليوم ،جتري العمليات العسكرية يف بيئة أمنية معقدة
تتطلب املهارات واخلربات التكاملية للنساء والرجال على
السواء ،حيث أن احلروب والزناعات ختلف آثارا خمتلفة على
كل منهما .ومع ذلك ،ال ميكننا تغيري املنظورات بشأن قضايا
املرأة  -سواء يف أوقات السلم أو احلرب  -دون مشاركة
الرجال بصورة نشطة .وتعمل محلة “الرجل نصري املرأة” اليت
تقودها هيئة األمم املتحدة للمرأة على تشجيع الرجال لتقدمي
الدعم الفعلي للنساء والفتيات .وقد شارك الرئيس الروماين
كالوس إيوهانيس شخصيا يف هذه احلركة ،وتوضح التزاماته
امللموسة كيف ميكن للرجال يف مواقع السلطة أيضا أن ميكنوا
النساء يف بلداهنم.
رومانيا أحد مقدمي القرار  )2015( 2242بشأن املرأة
والسالم واألمن ،الذي اعتمد بتوافق اآلراء صباح هذا اليوم،
ولذلك فإننا نشارك يف الدعوة إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات
احلازمة من جانب مجيع أصحاب املصلحة يف النهوض بربنامج
املرأة والسالم واألمن.
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الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
سلوفاكيا.
السيد روزيتشكا (سلوفاكيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على هذه املناقشة املفتوحة وعلى
االهتمام الذي ولدمتوه بطرح هذا املوضوع يف املجلس.
وأود أن أرحب باختاذ القرار  )2000( 2242بشأن املرأة
والسالم واألمن اليوم ،الذي تفخر سلوفاكيا باملشاركة يف
تقدميه .كما أود أن أشكر األمني العام ،والسيدة فومزيلي
مالمبو  -نغوكا ،املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة،
والسيدة ينار حممد ،رئيسة منظمة حرية املرأة يف العراق،
والسيدة جوليني لوسانج ،رئيسة منظمة التضامن النسائي
من أجل السالم والتنمية املتكاملة ،والسيدة آالء مرابط ،ممثلة
منظمة صوت املرأة الليبية ،على إحاطاهتم اإلعالمية .وأود أن
أسلط الضوء بصفة خاصة على املشاركة الشخصية لألمني
العام وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،اليت متثلها هنا األمينة العامة
املساعدة الكشمي بوري ،يف تعزيز هذا املوضوع البالغ األمهية
على جدول أعمال األمم املتحدة.
وأؤيد البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب
يف وقت سابق ،وأود أن أشاطركم بعض أفكاري بصفيت
الوطنية.
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مستدامني من أجل األجيال املقبلة .وتوفر الغايات املدرجة يف
إطار اهلدف  5توازنا مالئما بني محاية املرأة ودعمها ،حيث
ترمي ثالثة منها إىل محاية النساء والفتيات بإهناء املمارسات
الضارة ،يف حني ترمي بقية الغايات إىل تشجيع قدرة املرأة
على دخول حلبة الشأن العام بشكل جمد.
وأود أن أشدد على ثالث كلمات هنا ،هي :الدور والقدرة
والقوة .فدور املرأة يف حتقيق السالم واألمن ال غىن عنه .وقدرة
املرأة على التأثري يف املفاوضات يزيد من احتمال التوصل إىل
اتفاقات سالم .ولقوة املرأة تأثري إجيايب على استمرار السالم
وتأثري على اجلهات الفاعلة األخرى ،مبا يف ذلك الشباب .وقد
تال القرار  )2000( 1325ستة قرارات أخرى تتناول أمهية
مشاركة املرأة وقيادهتا .ومع ذلك ،جيب أن نقر بأن متثيل
املرأة ال يزال منخفضا يف جمال األمن .فاحلصة احلالية لإلناث
املفاوضات قدرها  9يف املائة .وهناك  4يف املائة فقط من
العناصر العسكرية يف بعثات األمم املتحدة من النساء ،و 54
بلدا فقط وضع خطط عمل وطنية بشأن املرأة والسالم واألمن.
وقد أحرزنا تقدما ملموسا يف العديد من املجاالت منذ
عام  ،2000ولكن ال يزال أمامنا الكثري من العمل .وأود
أذكر على سبيل املثال ال احلصر بضع جماالت ينبغي أن نوليها
مزيدا من االهتمام .وتشمل هذه املجاالت دعم مشاركة املرأة
يف مجيع عمليات السالم واألمن ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور،
مجيع عناصر حتقيق العدالة والوساطة؛ وتعزيز جهودنا الرامية
إىل زيادة مشاركة املرأة والنهوض هبا يف قطاع األمن بأكمله،
وال سيما يف جماالت إصالح قطاع األمن والتشديد على
منع نشوب الزناعات؛ وإشراك املرأة يف العمليات السياسية
وعمليات اختاذ القرار الرئيسية ،وإعالء سيادة القانون ،وتنفيذ
القوانني والسياسات واملمارسات غري التمييزية.

قبل مخسة عشر عاما ،أقر جملس األمن من خالل القرار
 )2000( 1325بأن املرأة ال تضطلع بدور كبري مبا فيه
الكفاية يف عمليات حفظ السالم وبناء السالم .وإنه ألمر رمزي
بالفعل أن يتزامن االحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة
الختاذ القرار مع الذكرى السنوية العشرين العتماد إعالن
ومنهاج عمل بيجني .أما اهلدف  5من خطتنا اإلمنائية اجلديدة
اليت أطلقناها مؤخرا “حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة
لعام ( ”2030قرار اجلمعية العامة  ،)1/ 70فيتناول صراحة
وينبغي لنا أيضا أن ندعم خطط عمل إقليمية ووطنية
ضرورة حتقيق املساواة بني اجلنسني ،وإشراك كل النساء
والفتيات ومتكينهن يف اجلهود اليت نبذهلا جلعل حياتنا وكوكبنا جديدة تتعلق باملرأة والسالم واألمن ،وأن نستعرض املوجود
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منها ،عن طريق إنشاء نظم للتنسيق بني الوكاالت ،من بني
أمور أخرى .وينبغي أن نبذل جهدا مكرسا للنهوض بإدماج
املرأة يف املساعي الرامية إىل مكافحة التطرف العنيف ،مبا يف
ذلك مشاركة الشباب يف األنشطة الوقائية والتثقيفية.
وتوصي الدراسة العاملية بشأن تنفيذ القرار 1325
( )2000بوجوب إدراج اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن
يف كل جانب من جوانب عمل األمم املتحدة ،وبوجوب
تعزيز مشاركة املرأة عموما .لذلك ،جيب علينا أن نشجع املرأة
على االخنراط يف امليدان العام .ولن يتحقق هدفنا  -مهمتنا
 إالّ إذا كان القرار  )2000( 1325ميثّل املاضي ،واخنراطالنساء والرجال على قدم املساواة يف مجيع ميادين احلياة العامة
ميثّل احلاضر واملستقبل.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
بلجيكا.
السيدة فرانكينيت (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية) :يود
وفد بلدي أوال أن يشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه
املناقشة ،وعلى الفرصة اليت أتيحت لبلجيكا كي تشارك فيها.
ويود وفد بلدي أيضا أن يشكر األمني العام ،واملديرة التنفيذية
هليئة األمم املتحدة للمرأة ،وممثلي املجتمع املدين على إحاطاهتم
االعالمية.
وترحب بلجيكا باختاذ جملس األمن للقرار 2242
سرها أن ق ّدمته.
( ،)2015الذي ّ

وإنين أؤيد متام التأييد البيان الذي أدىل به املراقب عن
االحتاد األورويب ،وأود أن أديل بالتعليقات التالية بصفيت
الوطنية.
لقد أيدت بلجيكا بشدة اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن منذ بدايتها .ويعمد مجيع أصحاب املصلحة البلجيكيني
ذوي الصلة إىل تركيز جهودهم يف الوقت الراهن على تنفيذ
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خطة العمل الوطنية الثانية بشأن املرأة والسالم واألمن .وهذه
اخلطة التفصيلية ،اليت تشمل فترة  ،2016-2013تركز على
ستة أهداف ذات أولوية ،مبا يف ذلك محاية النساء والبنات من
مجيع أشكال العنف ،ومنه العنف اجلنسي ،ومشاركة املرأة يف
عمليات حفظ السالم وبناء السالم .وتتضمن اخلطة جماالت
العمل وأدوات املتابعة لكل هدف من هذه األهداف الستة.
ونظرا ألن مجهورية الكونغو الدميقراطية هي إحدى الدول
الثالث اليت تستهدفها خطة العمل الوطنية يف بلجيكا ،يود وفد
بلدي أن يشكر السيدة جوليني لوسانج على إحاطتها االعالمية
بشأن الوضع يف ذلك البلد .وتدعم بلجيكا بنشاط مشاركة املرأة
يف ذلك البلد ،وتساهم بدفع مبلغ مليوين يورو لتنفيذ مشروع
هيئة األمم املتحدة للمرأة هناك ،الذي يدعم حقوق املرأة
الكونغولية ومشاركتها ضمن إطار القرار .)2000( 1325
ومثة دراسة عاملية تبيّن أن املشاركة احلقيقية للمرأة تزيد
من فعالية املعونة اإلنسانية ،ومصداقية عمليات حفظ السالم
ونوعيتها ،وسرعة االنتعاش االقتصادي يف حاالت ما بعد
الزناع ،واستدامة اتفاقات السالم .ومن املخيب لآلمال بالتايل
مالحظة أن الدراسة نفسها تكشف أنه بعد انقضاء  15عاما،
ال تزال مشاركة املرأة يف عمليات السالم ويف العمليات
االنتقالية السياسية يف مرحلة ما بعد الزناع تشكل حتديا كبريا.
إن حالة السلم واألمن ختتلف اليوم عما كانت عليه قبل
 15عاما ،مثلما أوضحت شهادة السيدة حممد يف صباح هذا
اليوم .فالدورات املتواصلة من الزناعات واألوضاع اهلشة ،من
بني أمور أخرى ،قد تفاقمت بسبب أسلحة ذات تكنولوجيات
جديدة وبسبب هتديدات جديدة ،مثل تزايد التطرف العنيف
الذي انتشر بسهولة بفضل تكنولوجيا املعلومات اجلديدة.
وعلى النساء والفتيات أن يلعنب دورا رئيسيا ألن بإمكاهنن
أن يشكلن واحدا من األصوات األكثر فعالية يف مكافحة
التطرف العنيف  -كأمهات وأخوات وزوجات ،ولكن أيضا
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يف العديد من األدوار األخرى داخل املجتمع الذي يعيشن من النساء يف جمال منع نشوب الزناعات وحلها ،وكذلك يف
فيه .وجيب علينا تقدمي الدعم هلن وتزويدهن باألدوات الالزمة جمال احلفاظ على السالم املستدام والشامل.
ملساعدهتن على الدفاع عن قيمتَي التسامح واحترام اآلخرين.
وعلى الرغم من وضع السياسات العامة ،وخطط العمل،

ويف اخلتام ،أريد التأكيد على حقيقة أن بلجيكا ملتزمة
مبواصلة تنفيذ خطتها الوطنية ،وإعطاء األولوية السياسية
والتشغيلية لتنفيذ القرار .)2000( 1325
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
كرواتيا.
السيد ميدان (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ ذي
بدء ،امسحوا يل أن أشكر الرئاسة اإلسبانية ملجلس األمن على
عقد هذه املناقشة الرفيعة املستوى بشأن املرأة والسالم واألمن.
وحنن نرحب أيضا باختاذ القرار اجلديد )2015( 2242
حول املرأة والسالم واألمن يف وقت سابق من هذا الصباح،
وهو القرار الذي أسعدنا أيضا تقدميه.
تؤيد كرواتيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب يف وقت سابق ،وأود أن أديل ببعض املالحظات
اإلضافية بصفيت الوطنية.
إننا نرحب باالستعراض الرفيع املستوى لتنفيذ القرار
 ،)2000( 1325بوصفه فرصة قيّمة للتفكري يف احلالة الراهنة
بشأن تنفيذ اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،والتعهد
بالتزامات هامة ترمي إىل تنفيذها تنفيذا كامال .وبوسع كرواتيا
أن تشهد من جتربتها اخلاصة على اآلثار املدمرة للحرب على
النساء والفتيات ،وهي توىل أمهية خاصة حلمايتهن ومتكينهن.
وعلى الرغم من أننا نعلم أن املرأة أكثر عرضة للمعاناة يف
أوقات الزناع ،فهذا ال يعين بأي حال من األحوال أن يصبحن
جمرد ضحية له .فالواقع أن املرأة عامل قوي للسالم واألمن،
ومشاركتها السياسية تشكل سبيال حنو التنمية ،وكذلك حنو
احلكم الرشيد والدميقراطية .هلذا السبب ،حنن حنتاج إىل مزيد
1530984

واملبادئ التوجيهية ،والربامج ،والقيام بأعمال التدريب يف
السنوات اخلمس عشرة منذ اختاذ القرار ،)2000( 1325
فإن املرأة ال تزال تواجه عقبات كبرية حتول دون مشاركتها
بنجاح يف تلك العمليات وتأدية أدوار فيها .فعدد النساء
اللوايت يشاركن يف صنع القرار يف ميادين السالم واألمن حول
العامل ما زال منخفضا على حنو غري مقبول ،بينما االنتهاكات
اجلسيمة ،والعنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك العنف اجلنسي
واالغتصاب ،هي أمور ال تزال مدمرة .وصعود األصولية
والتطرف العنيف واإلرهاب إمنا يزيد من تفاقم انتهاكات
حقوق اإلنسان والفظائع اليت تتعرض هلا النساء والفتيات.
لذلك ،فإن محاية املرأة يف الزناعات املسلحة ،مبوازاة تعزيز
مسامهتها يف عمليات السالم ويف إعادة بناء جمتمعاهتا املحلية،
ال تزال تشكل حتديا حامسا.
ينصب تركيزنا اآلن على سد الثغرات بني
وجيب أن
ّ
السياسات العاملية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة باخلطة
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،وحقائق الوضع على أرض
الواقع .فأوال وقبل كل شيء ،يتعني القيام باملزيد على الصعيد
الوطين .ويتعني تنفيذ القرار على الصعيد القطري ،وعلى
الدول األعضاء أن تتحمل املسؤولية عن جناحه من خالل
كفالة إدراجه يف السياسات الوطنية.
ويسرين القول إن كرواتيا اختذت خطوات إلدماج
املنظور اجلنساين يف سياستها األمنية الوطنية واخلارجية ،ويف
سياستها الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني ،وخطة العمل
الوطنية األوىل العائدة هلا بغية تنفيذ القرار .)2000( 1325
وتعكف كرواتيا حاليا على وضع خطتها الوطنية الثانية ،اليت
يتوقع اعتمادها حبلول عام  .2016وسوف تشمل اخلطة
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اجلديدة أنشطتنا املحلية والدولية على حد سواء من خالل وخاصة يف إطار الشراكة املستقبلية املتساوية خالل فترة رئاسة
اختاذ وتعزيز تدابري حمددة يف جمالَي املنع واحلماية ،ويف ما يتعلق كرواتيا يف عام  .2016وحنن نلتزم بتقدمي املساعدة اإلمنائية
بتمثيل املرأة يف أنشطة وعمليات صنع القرار املتصلة باألمن واالنسانية مع منظور جنساين متكامل.
وبناء السالم.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد على أن ما مسعناه اليوم

ويف هذا السياق ،وبغية مواصلة النهوض باملرأة وخطة
السالم واألمن ،تلتزم كرواتيا بزيادة تعزيز املساواة بني
اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياق سياساهتا
اخلارجية واألمنية والدفاعية على مجيع املستويات .كما نلتزم
بترشيح نساء للمناصب العليا يف منظمات السالم واألمن
الدولية واإلقليمية .وباملثل ،حنن نعتزم التركيز بالتحديد على
البعد اجلنساين لدى مشاركة كرواتيا يف بعثات وعمليات
حفظ السالم يف اخلارج ،والعمل بنشاط على تشجيع مشاركة
اإلناث من ضباط وخرباء عسكريني .وسوف نعلّق أيضا أمهية
خاصة على العناصر املتعلقة بنوع اجلنس يف جمال تدريب
املوظفني املدنيني والعسكريني قبل نشرهم ،مبا يف ذلك منع
العنف اجلنسي والتصدي له ،وعلى سياسة عدم التسامح
إطالقا إزاء االستغالل واالعتداء اجلنسيني.

هو فهم مشترك بأن الذكرى السنوية اخلامسة عشرة للقرار
 )2000( 1325ينبغي اعتبارها أكثر بكثري من جمرد فرصة
للتقييم؛ بل إهنا يف املقام األول فرصة لوضع رؤية .وعلينا أن
نعمل دون كلل حىت تترجم رؤيتنا املشتركة اليت أعرب عنها
اليوم إىل حقيقة واقعة تكفل حترير إمكانات كل إمرأة لتحقيق
عامل خال من الزناعات.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثلة قطر.

السيدة آل ثاين (قطر) :يطيب يل بداية أن أهنئ معايل
رئيس الوزراء اإلسباين السيد مارينو رخوي لترؤسه هذه
اجللسة صباح اليوم .كما أود أن أشكر معايل األمني العام
لألمم املتحدة واملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة على بيانيهما اليوم .كما نرحب
بقرار جملس األمن  ،)2015( 2242الذي مت اعتماده صباح
وسوف نتخذ تدابري ملعاجلة النقص يف متثيل املرأة يف عملية اليوم والذي انضمت دولة قطر إىل قائمة الدول املقدمة
صنع القرار السياسي ،من أجل حتقيق مشاركة أكثر توازنا ملشروع القرار.
للمرأة والرجل يف اهليئات واملؤسسات السياسية الكرواتية
لقد شهد العامان املاضيان ارتفاع وترية أعمال العنف
على مجيع املستويات .وحنن نلتزم بزيادة عدد اإلناث من
املؤملة ضد النساء يف حاالت الزناع .واليت تشكل انتهاكات
رؤساء البعثات الدبلوماسية لكرواتيا .وسوف نعطي أولوية
صارخة حلقوق اإلنسان ،سواء من قبل املجموعات اإلرهابية
عالية للتعريف بنوع اجلنس وبالسياسة املتعلقة باملرأة والسالم
أو من قبل األنظمة احلاكمة املستبدة .مبا يف ذلك استخدام
واألمن ،وللعمل على الصعيدين الوطين واملحلي ،فضال عن
االسترقاق اجلنسي والزواج القسري لترهيب السكان
كفالة التنسيق بني اجلهات الفاعلة الوطنية املعنية.
وهتجريهم ،وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن األساسية
وسوف ندعم أيضا املشاركة الواسعة من املجتمع املدين يف احلياة الكرمية .لذلك فإن احلديث عن املرأة والسالم واألمن
واملنظمات النسائية يف مجيع األنشطة ذات الصلة باخلطة املتعلقة يتطلب تفعيل اآلليات اليت توافق عليها املجتمع الدويل لتمكني
باملرأة والسالم واألمن .وسوف نعزز اخلطة املتعلقة باملرأة املرأة وتكثيف اجلهود إلنفاذ الصكوك الدولية حلماية املرأة من
والسالم واألمن داخل املنظمات واملبادرات الدولية األخرى ،العنف خالل الزناعات املسلحة.
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من املثري للقلق الشديد أن األطراف الضالعة يف ارتكاب
تلك االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املوجهة ضد النساء
والفتيات يف حاالت الزناع تبقى بدون مساءلة .وهو ما يتطلب
أن يواصل جملسكم املوقر استخدام مجيع الوسائل املتاحة له،
مبا فيها إحالة مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة اجلنائية الدولية.
وعدم السماح هلم باإلفالت من العقاب .ونود يف هذا املجال
أن نثين على اآللية املشتركة بني هيئة األمم املتحدة للمرأة
ومبادرة االستجابة السريعة يف جمال العدالة فيما يتعلق بالعنف
اجلنسي واجلنساين ،ملا تقدمه من دعم للمجتمع الدويل لتحقيق
العدالة واملساءلة يف هذا اخلصوص .وبالنظر إىل أمهية هذا
املوضوع ،فقد سامهت دولة قطر يف اآللية هذه خبرباء جنائيني
واستضافت عددا من حلقات العمل لدعم نشاطها.
وواصل بلدي اختاذ العديد من املبادرات واإلجراءات يف
جمال متكني املرأة من القيام بدورها كامال يف خمتلف ميادين
احلياة .ومنها دورها يف اجلهود الرامية إىل منع نشوب الزناعات
وتسويتها وبناء السالم ومواجهة التطرف واإلرهاب .وتأكيدا
هلذا التوجه ،عقد وفد دولة قطر بالتعاون مع الوفدين الدائمني
إليطاليا وتايلند ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية على هامش املناقشة العامة للدورة احلالية للجمعية
العامة حدثا رفيع املستوى حول املرأة والعدالة اجلنائية يف إطار
خطة التنمية ملا بعد عام ،2015مبشاركة رفيعة املستوى من
الدول األعضاء ومنظمات األمم املتحدة واخلرباء واملختصني.
كما قمنا بتنظيم حلقة دراسية رفيعة املستوى حول منع
ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج األطفال والشباب
املتضررين من التطرف بالتعاون مع الوفدين الدائمني للمملكة
العربية السعودية واململكة األردنية اهلامشية مبشاركة األمم
املتحدة وجامعة كولومبيا بنيويورك ،كمسامهة يف املناقشات
اجلارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل
وإدماج األطفال والشباب املتضررين من التطرف العنيف.
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ختاما ،نعيد تأكيد التزامنا بتعزيز املساواة بني اجلنسني
ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة يف الزناعات وما بعد الزناعات.
وستواصل دولة قطر دعمها جلميع املبادرات ذات الصلة بإرساء
نظم العدالة ومراعاة االعتبارات اإلنسانية وسيادة القانون.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
قربص.
السيد منيالو (قربص) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أهنئكم ،سيدي ،على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة .سأتلو
نسخة خمتصرة من بياننا وأقدم النص الكامل إلدراجه يف حمضر
اجللسة.
تؤيد قربص البيان الذي أدىل به بالنيابة عن االحتاد
األورويب ،وأود إضافة املالحظات التالية بصفيت الوطنية.
لقد كان للقرار  )2000( 1325وما تاله من قرارات دور
أساسي يف النهوض خبطة املرأة والسالم واألمن يف قربص .ولقد
كان هلا أكرب األثر يف اإلصالح عن طريق زيادة مشاركة املرأة يف
عملية السالم وزيادة عدد النساء العامالت يف السلك الدبلوماسي
ويف مناصب صنع القرار الرفيعة يف القطاعني العام واخلاص.
وما برحت منظمات املجتمع املدين النسائية يف قربص
متزايدة النشاط يف اجلهود املبذولة لتحقيق العدالة واملصاحلة
والسالم وإعادة توحيد قربص .لقد قدمت جتربتنا التارخيية
األخرية للمرأة القربصية مثاال مؤسفا ولكنه حقيقيا على
أمهية اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .فلقد عانت املرأة
القربصية من اآلثار غري املتناسبة للحرب .وأدركت مدى أمهية
إمساع صوهتا ،فضال عن أمهية إدماجها يف عملية السالم.
وجعلتها جتربتها تنشط يف جمال السالم الدويل واملنظمات
اإلنسانية ،مثل جلنة الصليب األمحر الدولية.
وأيدت قربص باستمرار األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات
النسائية يف تعزيز السالم واملصاحلة .وساعدنا يف عام ،2008
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من بني مجلة أمور أخرى ،يف إنشاء مركز متعدد الثقافات
للمرأة ،هبدف اجلمع بني النساء من الطائفتني يف قربص،
وتعزيز املساواة بني اجلنسني واملصاحلة والسالم .وأنشأنا يف
نيسان/أبريل املاضي جلنة تقنية معنية باملساواة بني اجلنسني يف
سياق املفاوضات اجلارية للتوصل إىل حل للمشكلة القربصية.
وستعمل اللجنة املشتركة بني الطائفتني على جعل أصوات
النساء مسموعة وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع مراحل
عملية صنع السالم .تستند أعمال اللجنة إىل اخلربة املكتسبة
من اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن والتوصيات بشأهنا.
وإذ ندرك متاما أنه ال ميكن حتقيق السالم املستدام
إن أغفلنا نصف سكان العامل ،وحقيقة أن أمامنا وكذلك
املجتمع الدويل طريق طويل من أجل التنفيذ الكامل خلطة
املرأة والسالم واألمن ،فإننا نلتزم ،من خالل خطة عملنا
الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني للفترة ،2017-2014
مبواصلة السعي جاهدين للقضاء على القوالب النمطية عميقة
اجلذور ،من بني العقبات الرئيسية أمام حتقيق املساواة بني
اجلنسني ،وكفالة مشاركة املرأة مشاركة فعالة يف جهود صنع
السالم ،فضال عن العمل على زيادة مشاركة املرأة يف احلياة
العامة والسياسية ،ومضاعفة جهودنا دعما لزيادة مشاركة
املرأة يف عملية السالم ومواصلة تشاورنا مع منظمات املجتمع
املدين من أجل كفالة االستماع لصوت املرأة على حنو أكرب
باالهتمام الذي يستحقه.
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السيدة فلوريس (هندوراس) (تكلمت باإلنكليزية):
يعرب وفد بلدي عن تقديره لرئاسة جملس األمن وللحكومة
اإلسبانية على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة املكرسة للمرأة
والسالم واألمن .كما نشكر األمني العام على عمله على
التقارير السنوية عن القرار التارخيي  )2000( 1325بوصفه
اإلطار املعياري الذي يشهد ،بعد مرور  15سنة ،اآلن بارقة
من التقدم واإلجناز ،رغم أنه ما زال ال يليب العديد من األهداف
اليت نتطلع إليها.
املقدمة من إدارات
واليوم ،جيب أن نتفق على التوصيات َّ
األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها ،فض ً
ال عن تلك
املقدمة من احلكومات الوطنية ومنظمات املجتمع املدين ،وأن
َّ
للمضي ق ُدمًا بثبات يف حتديد مسارنا لألمام .وتعتقد
نُف ّعلها
ّ
هن احللقة األساسية املفقودة يف اتفاقنا
هندوراس َّ
أن النساء َّ
العاملي لتحقيق التنمية املستدامة من خالل ثقافة السالم.
فال ميكن هتميش أكثر من نصف سكان العامل أو إقصاؤهن
عن صنع القرارات واألحداث اليت تؤثر على حياهتن وحياة
األجيال املقبلة َ
املوكلة إليهن .واحلقوق األخالقية واإلنسانية
وخيارهن وأن
حريتهن وحتررهن
تقتضي أن متارس النساء
َّ
َّ
يصبحن مشاركات وشريكات مساويات يف املسائل املتعلقة
َ
مبنع نشوب الزناعات وحلها والتعايف منها .والسبيل الوحيد
لتمكني املرأة بشكل كامل هو ضمان أن ِّ
متكن املرأة نفسها من
خالل ممارستها حلقوقها االقتصادية والسياسية ،وهي حقوق
أساسية لكرامة اجلميع وأمنهم ورفاههم.

يف اخلتام ،أود أن أكرر تأكيد التزامنا خبطة املرأة والسالم
واألمن واجلهود الرامية إىل حتديثها بعد الدراسة العاملية عن
واملرأة ُمطالبة بالعمل لضمان سبيل عيشها حىت تستطيع
تنفيذ القرار  .)2000( 1325وأعرب أيضا عن دعمنا رعاية ذويها واألطفال واملسنني يف أسرهتا ،وهم أضعف الفئات
الكامل للقرار  )2015( 2242الذي اختذ صباح اليوم السكانية .وهذا غري ممكن يف القرن احلادي والعشرين إالَّ بردم
والذي شاركت قربص يف تقدميه.
اهلوات يف املساواة بني اجلنسني عبْر إتاحة إمكانية احلصول
َّ
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثلة على التعليم والتكنولوجيا .ويف هذا املسعى ،تؤدي هيئة األمم
املتحدة للمرأة دورًا أساسيًا .وجيب زيادة التمويل هلذا الكيان
هندوراس.
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وجلميع الوكاالت ذات التأثري املباشر على املرأة زيادة كبرية ،وقيادهتا يف صياغة خطة عمل حمددة األهداف ،ميكنها حتقيق
حتول ثقايف حنو جمتمعات أكثر توازنًا وتناغمًا.
مع التأكيد على التزام متجدد وفعال وقابل للقياس.
ُّ
لقد شهدنا والدة خطة حتويلية .ومفتاح النجاح يف
تنفيذها على الصعيد العاملي يكمن يف تآزر املنظمة وهيكلها
وإطارها ،وذلك يف ظل اإلدماج واملشاركة الكاملَني للمرأة يف
عدي هذه اخلطة
مجيع املجاالت .وحبكم مسؤوليتنا بصفتنا ُم ِّ
وحمركيها ،يتعني علينا أوالً وقبل كل شيء أن نُعيد
الطموحة ِّ
تنظيم هذا البيت ،األمم املتحدة ،عبْر إصالح كامل وشامل
للجميع ،تكون املرأة يف طليعته .وال بد أن يأيت النداء من
الداخل ،من األمم املتحدة ،ومن قادة مجيع الدول األعضاء،
وال سيما األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن ،والذين
جيب أن يكونوا قدوة وأن يظلوا أوفياء مليثاق األمم املتحدة
وأن ينتخبوا سيدة ملنصب األمني العام ويعملوا على إبرام
اتفاق للتخلي عن حق النقض يف القرارات املتعلقة باملسائل
اليت تستوجب محاية املرأة ودعمها ومتكينها.

األهم أننا ال ميكننا توريث ثقافة سالم
واألخري وهو
ّ
ٍ
وإدراك للدور التقليدي الذي
وعي
للجيل املقبل إالَّ من خالل ٍ
وتأثريهن على الثقافة والتراث .فللمرأة عالقات
تؤديه النساء
َّ
متينة بالتقاليد ميكن تعقُّبها وصوالً إىل احلضارات القدمية.
ونساء الشعوب األصلية ،اللوايت تُعيقهن غالبًا حواجز ثقافية
يتشاركن أوجاع
وهن
َ
واجتماعية ،يتمتَّعن باحلكمة واملعرفةَّ .
أمنا األرض وآالمها.
والنساء ،حبِ
كمتهن اجلماعية املوروثة ،ميتلكن قدرات
ّ
فطرية بوصفهن ُمعالِ ٍ
جات ووسيطات وصانعات سالم .وهبذا
خالهلن اإلسهام
اإلقرار ،دعونا نكتشف جمددًا يف النساء ومن
َّ
ميكنهن تقدميه يف ما يتعلق جبميع املسائل العاملية،
اهلائل الذي
َّ
ألهنن البطالت احلقيقيات للسالم.
َّ
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة بنما.

وجيب تشجيع الدول األعضاء على إعداد خطط عمل
السيدة فلوريس هرييرا (بنما) (تكلمت باإلسبانية) :أود
وطنية فعالة وقابلة للتحقيق لتنفيذ القرار .)2000( 1325
بداية ،سيدي ،أن أشكر وفد إسبانيا على عقْد هذه املناقشة
كما جيب أن تكون النساء يف صدارة اجلهات الفاعلة
املفتوحة للمجلس بشأن موضوع “املرأة والسالم واألمن”.
واملشاركة يف صياغة تلك اخلطط وتنفيذها ،واليت جيب فيها
وأود أن أكرر رسالة رئيس مجهورية بنما ،فخامة
مراعاة الوقائع املحلية لكل أسرة معيشية وجمتمع حملي .وإذا
متَّ متكني النساء حمليًا ،فإهنن سيؤثرن عامليًا .وجيب أن تشارك السيد خوان كارلوس باريال رودريغيث ،أثناء املناقشة العامة
هن األكثر
املرأة بنشاط يف املجاالت األساسية ،مثل سيادة القانون (انظر َّ :)A/70/PV.19
“إن النساء يف عامل اليوم َّ
والعدالة واحلوكمة ومفاوضات السالم واتفاقاته وبناء الدولة ،معاناة من آثار الغبْن والفقر واحلرب والتشريد القسري بسبب
فإن
الزناعات واالجتار بالبشر وعدم تكافؤ الفرص .ومن مثَّ ،
وجيب أن تُسهم يف عملية حتويل القطاع األمين.
الدور املطلوب منا ،حنن رؤساء الدول واألمم املتحدة ،القيام
وبالنظر إىل التصعيد املثري للقلق يف عدد من حاالت قتل
به ،وهو نصرة وتعزيز حقوق املرأة وحرياهتا ،يف غاية األمهية”.
النساء والعنف اجلنسي واجلنساين واالجتار بالبشر ،إىل جانب
وإننا نؤكد املناشدة اليت أطلِقت يف املناقشة املواضيعية الرفيعة
التهديدات الناشئة عن التطرف واإلرهاب اجلنساين ،هناك
املستوى بشأن النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء
ماسة إىل العمل ملكافحة اآلثار املدمرة على البشرية
حاجة َّ
والفتيات من أجل خطة تنمية حتويلية ملا بعد عام ،2015
مجعاء .واملطلوب تشكيل فرقة عمل خاصة تشمل رؤية املرأة
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واليت ُع ِقدت يف  6آذار/مارس  ،2015إلتاحة مزيد من
املوارد للتصدي لقتل النساء ومجيع أشكال االجتار بالبشر ،وال
سيما العنف ضد املرأة.
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لقد مضى  15عامًا ،وإسهامات املرأة ال تزال غري
ُمقدرة وغري ُمستخدمة بشكل واف .وينبغي تعزيز املطالبات
واملجاالت اليت أوجدهتا مشاركة املرأة يف منع نشوب الزناعات
وحلها لضمان قيامها بالدور الرئيسي املطلوب منها أداؤه.
وخطة التنمية ملا بعد عام (2015قرار اجلمعية العامة ،)1/70
اليت اعتمدها رؤساء دولنا مؤخرًا ،تتبع ذلك املسار .وهي
خطوة هامة حنو حتقيق هدف مشاركة املرأة الواسعة على
التحول
قدم املساواة ومن دون متييز .والعامل حباجة إىل هذا ُّ
إن
األساسي .فال ميكننا مواصلة القيام مبا اعتدنا أن نفعله؛ إذ َّ
ذلك مل يَ ُع ْد خيارًا .ومسائل السالم واألمن متثل التزا ٌما يرتبط
جوهريًا بتعزيز التنمية البشرية ،اليت نفهمها باعتبارها تنمية
مستدامة حمورها اإلنسان يف سياق من احلوكمة الرشيدة ،وهذا
هو اإلطار الذي ميثل فيه حضور املرأة وأفعاهلا ضرورة مطلقة.

إن بنما تؤيد البيان الذي أدىل به يف وقت سابق اليوم ممثل
َّ
مقدمي
تايلند بالنيابة عن شبكة األمن البشري .وبنما هي أحد ِّ
مشروع القرار  ،)2015( 2242الذي اختذه جملس األمن
أن
جيسد تعقيد املسألة ونطاقها .ومن املؤسف َّ
اليوم ،والذي ِّ
الزناعات املسلحة العديدة اليت نشهدها على املستوى العاملي
قد برهنت على أنَّه ال يتوافر للنساء سوى القليل من املوارد
أبنائهن وبناهتنِّ ،
يشكلن أغلبية
هن َ ،مع
ّ
حلماية أنفسهن لكنّ ّ
السكان املشردين والالجئني .كما شاركت النساء وقادت،
عززت تعايف
يف بعض احلاالت ،التحركات السلمية اليت َّ
جمتمعاهتن يف أعقاب الزناعات .لكنَّهن ب ِقني غري مرئيات،
َّ
وهذا إخفاق تارخيي علينا أن نتجاوزه .وقد قلص هذا اإلقصاء
ابتداء من املزنل إىل احلياة العامة ،جيب على الدولة ضمان
من إمكانية حصول املرأة على فرص للتعايف ومن قدرهتا على
حتصيل العدالة عند تعرضها النتهاكات حلقوقها اإلنسانية ومن متكني النساء والرجال على حد سواء ،من أجل بناء جيل
أفضل من املواطنني ،واآلباء واألمهات ،وتعزيز برنامج تعليمي
مشاركتها يف اإلصالحات القانونية واملؤسسية.
يساعد على تربية أطفال مساملني وغري عدوانيني.
لذا ،فإن على الدول أن تواصل العمل لتشجيع مشاركة
تعتمد اليوم إدارة بلدنا على عدد كبري من النساء الاليت
أكرب للمرأة يف مجيع مراحل عمليات السالم واألمن .وباملقابل،
يعملن يف حكومة بنما ،ويشغلن مناصب تشمل نائبة الرئيس،
فإن القرار  ،)2000( 1325الذي جيمعنا هنا اليوم ،مبناسبة
َّ
ووزيرة خارجية اجلمهورية ،ووزيرات ونائبات وزراء ،ومديرات
الذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذه ،هو أول قرار يشري
هيئات ورئيسات بعثات دبلوماسية .وباملثل ،فإن إنشاء وحدة
إىل وجود صلة بني جتارب املرأة يف حاالت الزناع وجدول
للشؤون اجلنسانية يف قوة الشرطة مبوجب قانون منع قتل اإلناث
األعمال الدويل للسالم واألمن ،ويسلِّط الضوء على حقيقة
مثال آخر على إدماج املرأة يف خطة األمن البنمية.
أن للزناعات تأثريًا غري متناسب على النساء .وتزداد أمهية هذا
َّ
قبل يومني ،يف  11تشرين األول/أكتوبر ،احتفلنا باليوم
القرار اليوم ،وحنن نرى عنف اجلماعات املتطرفة يستهدف
الدويل للطفلة ،وهو جيل جيب متكينه على حنو فعال للخروج
وأرواحهن.
وكرامتهن وسالمتهن بل
حلقوقهن
النساء يف انتهاك
ّ
ّ
ّ
من دائرة الفقر والعنف وعدم املساواة واالستبعاد .إذ أن الفتيات
وبالتايل ،من الضروري أن يدعو جملس األمن مجيع أطراف
اليوم سريثن عامل الغد ،وجيب أن نترك هلن بيئة آمنة وسلمية.
الزناع املسلح إىل اختاذ تدابري خاصة حلماية النساء والفتيات
وعلى نفس املنوال ،تؤيد بنما انتخاب امرأة ملنصب األمني العام
من العنف اجلنساين ،وخاصة االغتصاب واالعتداء اجلنسي
ألننا سندعم وسنواصل دعم مجيع جهود ذلك اجلهاز لنكفل
ومجيع األشكال األخرى للعنف يف حاالت الزناع املسلح.
بأن تشغل امرأة منصب القيادة والتوجيه يف العامل.
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يف اخلتام ،إذا أردنا حتقيق التنمية اليت ننشدها ،فإننا حباجة
إىل املزيد من وجهات نظر إناث العامل .آجل ،هذه الرؤية
ستأيت أساسا من النساء ،ولكن أيضا من الرجال املشاركني
واملطلعني .إن مشاركة أبناء شعبنا بنسبة  100يف املائة يف كل
مرحلة من مراحل السعي إىل إحالل السالم واألمن الدائمني،
سيطلق العنان يف هناية املطاف لإلمكانات البشرية من أجل
حل أشد القضايا إحلاحا اليت نواجهها .ورمبا كانت أهم إشارة
وردت يف القرار الذي اختذ اليوم ،السطر األخري منه ،إذ جاء
فيه أن جملس األمن “يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي”.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة ملمثل التفيا.
السيد مازيكس (التفيا) :أشكر األمني العام ،واملديرة
التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة ،والسيدة ينار حممد ،والسيدة
جوليني لوسانج والسيدة آالء مرابط على بياناهتم .كذلك أشكر
إسبانيا ،بصفتها رئيسة جملس األمن ،على تنظيم هذه املناقشة
اهلامة لالحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذ القرار
التارخيي  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن الدوليني.
تؤيد التفيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
األورويب.
يف عام  ،2000اعترف القرار  1325بأن أثار احلرب
على النساء متباينة ،وشدد على احلاجة إىل زيادة مشاركة
املرأة يف حمادثات السالم .ما من قرار آخر اختذه جملس األمن
حيث رقمه وامسه ألنه كان معلما
معروف أكثر منه من ُ
تارخييا .واليوم ،ميكننا تقييم ما مت إجنازه يف السنوات الـ 15
املاضية بفضل الدراسة العاملية الشاملة جدا عن تنفيذ القرار
 ،)2000( 1325وكذلك بفضل تقرير األمني العام األخري
عن املرأة والسالم واألمن (.)S/2015/716
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قرارات متابعة للقرار  ،)2000( 1325باإلضافة إىل آخر
قرار اختذ هذا الصباح ،وهو القرار  )2015( 2242والذي
تفخر التفيا مبشاركتها يف تبنيه .إن متكني النساء والفتيات
واحترام حقوق اإلنسان ،فضال عن املشاركة الكاملة للمرأة
يف عمليات صنع القرار ،مبا يف ذلك منع نشوب الزناعات
وحسمها ،ومت االعتراف هبذه املشاركة بوصفها مسامهة بالغة
األمهية يف صنع السالم وبناء السالم .وحدثت تغريات هامة
يف الطريقة اليت يعاجل هبا املجتمع الدويل العنف اجلنسي املرتبط
بالزناعات.
على الرغم من هذه التغريات اإلجيابية مل ينفذ تنفيذا
كامال حىت اآلن القرار  .)2000( 1325إن مشاركة املرأة يف
عمليات السالم وعمليات ما بعد انتهاء الزناع ينبغي أن تكون
أكثر وضوحا وفعالية .من الضروري بذل املزيد من اجلهود
للتصدي لإلفالت من العقاب يف حاالت ارتكاب العنف
اجلنسي املرتبط بالزناعات .وعالوة على ذلك ،فإن التحديات
الراهنة اليت تواجه السلم واألمن الدوليني ،مثل الطبيعة املتغرية
للزناعات ،والتهديد املتزايد الذي تشكله اجلهات الفاعلة
املسلحة من غري الدول ،واستخدام التكنولوجيات اجلديدة يف
احلرب ،واألزمات اإلنسانية الشديدة البالغة التعقيد اليت غالبا
ما تتطلب حلوال شاملة .لقد انتُهكت حقوق النساء والفتيات
بشكل خاص جراء انتشار التطرف العنيف.

هذه التحديات تؤكد احلاجة إىل تعزيز آليات منع نشوب
الزناعات واإلنذار املبكر وآليات العمل املبكر ،وخاصة من
جانب جملس األمن .وتعتقد التفيا أن النتائج اليت توصلت إليها
الدراسة العاملية ،إىل جانب االستعراضني اآلخرين لعمليات
حفظ السالم وهيكل بناء السالم اجلاري االضطالع هبا
حاليا يف األمم املتحدة ،ميكن أن تسهم يف تعزيز استجابة
لقد حدثت تطورات هامة خالل السنوات الـ  15األمم املتحدة للمنازعات ،واالعتراف بالدور اخلاص الذي
املاضية .عزز اإلطار املعياري للمرأة والسالم واألمن سبعة تؤديه املرأة يف مجيع جماالت السلم واألمن الدوليني وعملية
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صنع القرارات .ونؤيد التآزرات بني مجيع استعراضات األمم أول قرار يتطرق إىل الصلة اليت ال تنفصم بني املساواة اجلنسانية
ومشاركة املرأة يف السلم واألمن الدوليني ،ولكن أيضا ألنه يقر
املتحدة الثالثة.
إن احلد من الفجوات يف تنفيذ برنامج املرأة والسالم باألثر اخلاص للزناع املسلح على املرأة والدور الذي تؤديه يف
واألمن يتطلب التزاما من مجيع اجلهات الفاعلة ،وال سيما عمليات السالم وإعادة التأهيل يف فترة ما بعد انتهاء احلرب.
إن مجهورية باراغواي ،اليت ما برحت تشارك بنشاط
من الدول األعضاء يف األمم املتحدة .أدجمت التفيا مبادئ
القرار  )2000( 1325يف األحكام التنظيمية لقواهتا املسلحة يف عمليات حفظ السالم منذ عام  ،1993تؤكد جمددا
الوطنية وكذلك يف الربامج التدرييب الذي يسبق عملية نشر التزامها بالوقاية واحلماية ومشاركة املرأة قبل نشوب الزناعات
القوات .لقد ارتفع متثيل املرأة بني األفراد العسكريني ،مبا وخالهلا ،وبعد انتهاء الزناعات ،كلما اقتضى األمر .ويف
يف ذلك يف صفوف األفراد الذين يتم نشرهم يف العمليات هذا الصدد ،إن حكومة باراغواي ،إذ تأخذ يف احلسبان
الدولية .ما فىتء تنفيذ القرار  )2000( 1325عنصرا هاما التزاماهتا الدولية باملسامهة يف بناء السالم واحلاجة إىل دمج
يف التعاون اإلمنائي بالنسبة إىل التفيا ،على سبيل املثال يف املنظور اجلنساين يف منع نشوب الزناعات ،وإدارهتا وحسمها،
أفغانستان والعراق .وسوف تواصل التفيا وضع إطار سياسة فرغت مؤخرا من خطة عملها الوطنية اليت ستمكنها من تنفيذ
وطنية من أجل التصدي للتحديات الناشئة اليت تقف أمام الواليات الواردة يف القرار  .)2000( 1325إن خطة العمل
حتقيق املساواة بني اجلنسني ،وتعزيز اإلطار القانوين للقضاء الوطنية ،اليت سيعلن عنها رمسيا يف أواخر هذا الشهر ،هي
مثرة اجلهود والتنسيق اليت تضطلع هبا سائر املؤسسات الوطنية
على العنف ضد النساء والفتيات.
ولئن كانت املبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة يف منذ عام  ،2012مبا يف ذلك وزارة شؤون املرأة ،ووزارة
الدراسة العاملية عن تنفيذ القرار  )2000( 1325ال تزال الدفاع الوطين ،ووزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ،بدعم قيم
حباجة إىل تقييم ،تأمل التفيا بأن تساعد تلك التوصيات على ومساعدة مستمرة من برنامج األمم املتحدة للمرأة ،وحنن
حليف خملص له.
تعزيز برنامج املرأة والسالم واألمن يف املستقبل.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
باراغواي.
السيد سكابيين ريتشياردي (باراغواي) (تكلم
باإلسبانية) :سيدي الرئيس ،أود يف البداية ،أن أشكر وفدكم
على طرح هذه املسألة هامة للنقاش أمام جملس األمن.

يف عام  ،2015متتع بلدنا بأعلى نسبة مئوية من املشاركة
النسائية يف برامج التوعية والتدريب على عمليات السالم.
ومن اجلدير بالذكر أنه يوجد حنو  27يف املائة من املشاركني
من اإلناث ،ونأمل يف زيادة هذه النسبة من خالل اجلهود اليت
تبذهلا املؤسسات ذات الصلة للتشجيع على حتقيق درجة أكرب
من مشاركة املرأة يف كتائب بعثات حفظ السالم اليت تشارك
فيها باراغواي.

إن أهم قرار اختذه جملس األمن بشأن دور املرأة يف بناء
السالم ومنع نشوب الزناعات قد مضى عليه اآلن  15عاما.
والعقبات الرئيسية اليت حتول دون املشاركة الكاملة
تنضم مجهورية باراغواي إىل االحتفال بذكرى اختاذ القرار
للمرأة يف حفظ السالم وبناء السالم ميكن أن تكون ذات
التارخيي  .)2000( 1325وهذا القرار هام ليس فقط ألنه
صلة بالتمييز القائم على نوع اجلنس واالستبعاد االقتصادي
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واالجتماعي للمرأة ،واحلاالت اليت تنطوي على إنكار حقوق املرأة ،سنّت بريو قانونا للمساواة يف الفرص بني اجلنسني من
املرأة .وهذا هو السبب يف أنه من األمهية مبكان العمل على الرجال والنساء واعتمدت خطة وطنية للمساواة بني اجلنسني،
تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة من منظور يشمل تكريس فضال عن اخلطة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة.
االهتمام حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وباملثل ،قامت وزارة شؤون املرأة والفئات السكانية
لقد أثبتت جتارب عديدة من حاالت الزناع وما بعد
الزناع بأن استبعاد املرأة من عمليات السالم ال يقوض محاية
وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأءة فحسب ،بل أيضا يقلل
احتماالت حتقيق السالم الدائم والتنمية يف املستقبل جلميع
املواطنني يف بلد ما.

الضعيفة بوضع سجل لألشخاص املشردين داخليا ،مما مكن
من محاية حقوق النساء والفتيات يف حاالت الزناع وما بعد
انتهاء الزناع .وكذلك ،من خالل القانون رقم 28592
لعام  ،2005وضع بلدي خطة شاملة للتعويضات لضحايا
أعمال العنف اليت وقعت بني عامي  1980و .2000
وأدرجت اخلطة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة موضوع
العنف اجلنسي يف سياق الزناع املسلح ،داعية إلدراجه ضمن
السياسات اإلقليمية يف مجيع أحناء البلد .وتدعو اخلطة إىل
إدراج مجيع أشكال العنف اجلنسي يف إطار اخلطة الشاملة
للتعويضات ،وال سيما تلك اليت حلقت بالنساء الالئي كن
ضحايا أثناء فترة العنف اإلرهايب.

وإذ حنتفل بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة للقرار
 ،)2000( 1325فإننا ندعو الدول األعضاء إىل التأكد من
أن مجيع القرارات واملبادرات بشأن املرأة والسالم واألمن تنفذ
بتدابري حمددة تكفل مشاركة املرأة بشكل فعال يف أنشطة بناء
السالم يف ظل ظروف عادلة.

وعلى الصعيد الدويل ،تؤيد بريو سياسة األمني العام بعدم
التسامح إطالقا اليت تدين بشدة مشاركة األشخاص العاملني
حتت علم األمم املتحدة يف أي شكل من أشكال السلوك غري
املناسب أو غري األخالقي ،وال سيما يف حاالت االستغالل
واالعتداء اجلنسيني ضد املدنيني ،وخباصة النساء والفتيات.

إن إدراج املنظور اجلنساين يف كل جانب من جوانب
بناء السالم ،مبا يف ذلك منع نشوب الزناعات وإدارهتا وحلها،
يتطلب ،أوال وقبل كل شيء ،اإلرادة السياسية إلدراج املرأة
يف عمليات صنع القرار .وبدون مشاركة املرأة ال ميكن أن
يكون هناك حتقيق للمساواة بني اجلنسني وال قرارات سياسية
تعكس املنظور اجلنساين.

الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل بريو.
السيد ميسا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :أود،
أوال ،أن أثين على رئاسة إسبانيا ملجلس األمن على عقد
هذه املناقشة املفتوحة بشأن املرأة والسالم واألمن مبناسبة
االستعراض الرفيع املستوى للقرار  .)2000( 1325وعلى
الرغم من أوجه التقدم واملمارسات اجليدة اليت وضعت فيما
يتعلق بذلك القرار ،فإن العقبات اليت حتول دون تنفيذها
الفعلي ال تزال قائمة .يف هذا الصدد ،وهبدف منع العنف ضد
1530984

وعالوة على ذلك ،فإن بلدي يرحب باالجتاه حنو اإلدماج
املنهجي للمنظور اجلنساين يف واليات عمليات حفظ السالم،
وكذلك إدماج املرأة بوصفها جهة فاعلة يف منع نشوب
الزناعات وتسويتها .وهلذا السبب ،زادت بريو مشاركة املرأة
يف كل من البعثات اليت نشارك فيها .ومتثل املرأة حاليا نسبة
 10يف املائة من املوظفني املنتشرين يف امليدان ،ونأمل أن يزداد
هذا الرقم يف املستقبل.
تنظر بريو بشكل إجيايب إىل إدراج اهلدف الذي يرمي إىل
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات يف خطة
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التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة  .)1/70أيضا لتقييم التقدم املحرز حىت اآلن ،فضال عن حتديد الثغرات
ويف ذلك الصدد ،نعتقد أن التحدي الذي حنن يف أمس احلاجة والتحديات اليت ما زال يتعني التصدي هلا ،وجتديد التزاماتنا.
إىل التصدي له هو تنفيذ التدابري الرامية إىل حتقيق االحترام
إن االختاذ التارخيي للقرار  )2000( 1325منذ 15
الكامل للنساء والفتيات ،وذلك مبا يتماشى مع القرار  1325عاما قد اعترف بالدور الذي تضطلع به املرأة يف مسائل
( ،)2000الذي أقر من خالله املجتمع الدويل باحلاجة امللحة السالم واألمن الدوليني ،ليس بوصفهن ضحايا فقط ،بل
إىل توفري تدريب متخصص يف جمال احلماية واالحتياجات أيضا بوصفهن عوامل للتغيري وأطرافا فاعلة ال غىن عنها يف
اخلاصة وحقوق اإلنسان للنساء واألطفال يف حاالت الزناع استعادةالسالم وحفظه وتوطيده السالم .وقد مكننا ذلك
القرار من إحراز تقدم كبري حنو االستقالل الذايت للمرأة،
يف مجيع أحناء العامل.
ويف هذا الصدد ويف ضوء االستعراض الرفيع املستوى احلايل وال سيما يف حاالت الزناع ،بوضع خطط عمل وطنية ذات
مؤشرات قابلة للقياس الكمي ومن خالل تنفيذ آليات املتابعة.
لتقييم التقدم املحرز يف تنفيذ القرار  )2000( 1325على
ومنذ اختاذ ذلك القرار ،جرى التعهد بعدد من االلتزامات
الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ،تلتزم بريو بالعمل مع الدول
اجلديدة اليت ترمي إىل منح اعتراف سياسي أكرب وتشديد
األخرى ملعاجلة املشاكل املتبقية يف هذا املجال ،هبدف التوصل
أقوى ملسألة املرأة والسالم واألمن يف اخلطاب السياسي .وقد
إىل بيئة سلمية تتمكن فيها مجيع النساء ،دون استثناء ،من أن
سامهت ستة قرارات أخرى ملجلس األمن يف تطوير ذلك
حتيا حياة مفعمة باإلجنازات وخالية من أي شكل من أشكال اإلطار السياسي وتعزيز املعايري اإلجيابية .إن اختاذ مجيع هذه
االستغالل ،وال سيما يف السياقات املتسمة بالعنف والزناع ،حيث القرارات يبعث برسالة قوية فيما يتعلق بالتزام املجتمع الدويل
ّ
هن األكثر ضعفا .وباملثل ،ومن باب إعادة التأكيد على التزام الثابت واملستمر إزاء النهوض باستقالل املرأة ومحاية حقوقها.
بلدي بدعم هذا املوضوع وهذه اخلطة اهلامني ،اشتركت بريو
وال يزال التأثري على حياة املرأة وعلى دورها يف العامل
يف تقدمي القرار املتخذ هذا الصباح (القرار ،)2015( 2242
متناثرا ،على الرغم من بعض عالمات إحراز التقدم .وللزناع
الذي ميهد السبيل للمسار الذي ينبغي اتباعه يف السنوات املقبلة
املسلح آثار مدمرة على اجلميع ،ولكن النساء والفتيات غالبا
فيما يتعلق خبطة املرأة والسالم واألمن.
يكن هدفا للعنف القائم على نوع اجلنس وأكثر الفئات
ما
ّ
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعظي الكلمة اآلن ملمثل استبعادا من العمليات السياسية الضرورية لضمان حتقيق
املغرب .
السالم واألمن .ونظرا ألن املرأة هي أكثر فئات السكان
السيد هالل (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :امسحوا يل يف ضعفا وأكثرها استهدافا يف حاالت الزناع ،فإن لديها مسامهة
البداية أن أهنئكم على تويل بلدكم رئاسة جملس األمن هلذا الشهر فريدة وال ميكن إنكارها تسهم هبا يف مفاوضات السالم .ولعل
وأن أشكركم ،السيد الرئيس ،على عقد هذه املناقشة ذات أعضاء املجلس يالحظون بأن جتربة كل من هاييت وغرب
األمهية القصوى بشأن املرأة والسالم واألمن .كما أشكركم أفريقيا أثبتت أنه عندما تشارك النساء يف عمليات السالم،
يتمكن من جلب حساسيتهن وابتكارهن ليس لعملية
على إتاحة الفرصة لنا لالجتماع اليوم ،ليس لالحتفال بالذكرى فإهنن
ّ
السنوية اخلامسة عشرة القرار  )2000( 1325فحسب ،بل السالم فحسب ،بل أيضا جلهود املصاحلة الوطنية وعملية
إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي.
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ميثل منع نشوب الزناعات عنصرا أساسيا من عناصر الوقت املناسب ،ووضع حد للقوانني واملمارسات التمييزية،
برنامج املرأة والسالم واألمن .إن منظور املرأة بشأن التوترات وتعزيز سيادة القانون ،وضمان التنمية االقتصادية املنصفة،
يف العالقات االجتماعية ،ووعيها باألخطار اليت هتدد السالمة واإلبقاء على حيز ملشاركة املجتمع املدين.
الشخصية واالجتماعية واملجتمعية ،ومعرفتها بتدفق األسلحة
وال تزال النساء والفتيات الالجئات واألشخاص
الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف قلب املجتمعات املحلية ،وتفسريها املشردون داخليا يقعون ضحايا النتهاكات من مجيع األنواع.
للتطرف يف اخلطاب ،كلها أمور تساعد يف رسم مالمح اآللية وتبني احلوارات اإلقليمية مع النساء الالجئات ،اليت جيريها
الرئيسية للرد السريع واإلنذار املبكر عندما يكون الزناع وشيكا؛ بشكل منتظم مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون
ومع ذلك ،نادرا ما تؤخذ هذه األمور يف احلسبان أو يستجاب الالجئني ،أن النساء والفتيات الالئي ال حيملن وثائق ما زلن
هلا من جانب السلطات املحلية املكلفة باألمن.
يعانني من أسوأ أعمال التمييز القائم على أساس نوع اجلنس،
ميثل منع نشوب الزناعات عنصرا أساسيا من عناصر
برنامج املرأة والسالم واألمن .إال أن هذا املنع ،ومنذ عام
 ،2000فشل ولألسف يف احلصول على نفس القدر من
االهتمام املتواصل على غرار مشاكل ما بعد الزناع مثل إعادة
بناء األجهزة األمنية للدولة.
ويقر القرار  )2013( 2122بعدم االهتمام ويهدف
إىل تعزيز دور النساء على مجيع املستويات يف منع نشوب
الزناع وتسويته والتعايف .وسد القرار فجوة يف التفسري ،الذي
مل يركز يف السابق سوى على منع أعمال العنف القائم على
أساس نزع اجلنس خالل الزناعات بدال من التركيز على منع
نشوب الزناعات نفسها .ولذلك من الضروري إتباع هنج
شامل وكلي بقدر أكرب يعاجل األسباب اجلذرية للزناعات،
وليس جمرد آثارها على النساء والفتيات والرجال والفتيان.

ال سيما فيما يتعلق باحلصول على خدمات الرعاية الصحية
والتعليم واخلدمات االجتماعية األخرى .والنساء والفتيات
الالجئات واألشخاص املشردون داخليا الفارون من أعمال
العنف والقتال جيدون أنفسهم مرة أخرى عرضة خلطر
االستغالل اجلنسي واالغتصاب والبغاء والزواج القسري
واحلمل والتعقيم .بل األسوأ من ذلك ،أهنم يف الوقت احلايل
يعرضون باملزاد العلين ويباعون يف أسواق الرقيق.

وجيب أن متتثل الدول األعضاء اللتزاماهتا الدولية وأن
تسجل الالجئني املوجودين يف أرضها .فذلك سيضمن متكني
النساء املعرضات للخطر ومشاركتهن الفعالة يف املؤسسات
الوطنية واإلقليمية ملنع نشوب الزناع .وإضافة إىل ذلك ،من
األمهية مبكان متكني مجيع النساء املشردات والالجئات من
املشاركة الواسعة يف عمليات صنع القرار لكيال يعقن فريسة
إن إرساء السالم احلقيقي يف املجتمع يتطلب بناء يف أيدي التنظيمات السياسية أو اجلماعات اإلجرامية.
ويف اخلتام ،أود أن أبرز املالحظات التالية.
هياكل سياسية واقتصادية واجتماعية صحية وشاملة
للجميع .ومتثل منظمات النساء املحلية حمركات لتعزيز متكني
إن اإلرادة السياسية القوية للدول األعضاء والتزامها
النساء ومشاركتهن الفعالة يف احلياة السياسية واالقتصادية الكامل بأحكام القرار  )2000( 1325سيمكنان من
واالجتماعية .ويؤيد وفد بلدي التوصيات الواردة يف تقرير مشاركة النساء الفعالة يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية
األمني العام األخري ( ،)S/2015/716ال سيما التوصيات اليت والدولية من أجل املنع واحلماية وإدارة حاالت الزناع.
تشجع احلصول على اخلدمات األساسية على قدم املساواة ويف
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ومشاركة النساء يف جهود السالم مسألة تتعلق باملساواة
بني اجلنسني واحترام حقوق اإلنسان العاملية .وهي بالغة
األمهية لتحقيق السالم الدائم والتعايف االقتصادي والتماسك
االجتماعي واملصداقية السياسية .وينبغي تشجيع النساء على
أن يصبحن مشاركات يف املسائل املتعلقة بالسالم .فإسهامهن
ضروري إلرساء السالم الدائم .وال بد من مشاركتهن يف
مجيع مراحل اجلهود املبذولة إلعادة سيادة القانون وإعادة
بناء املجتمعات من خالل العدالة االنتقالية .وجيب االستماع
لصوهتن ومحاية حقوقهن .وعلينا القضاء على القوالب النمطية
من أجل ضمان املشاركة الفعالة للنساء يف مجيع مراحل
عمليات السالم وصنع القرار.
إن النهوض بتمكني النساء يسمح هلن بتلبية احتياجاهتن
األساسية وخفض ساعات عملن ،وبالتايل إتاحة املزيد من
الوقت واحليز هلن للمشاركة يف عملية إدارة الزناعات املحلية.
وذلك سيسهم يف تعزيز االستقرار االجتماعي.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أيرلندا.
السيد ماوي (أيرلندا) (تكلم باإلنكليزية) :قدمت خطيا
الصيغة الكاملة لبياين بعد ظهر هذا اليوم.
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وترحب أيرلندا بقاعدة األدلة للعمل الواردة يف الدراسة
العاملية بشأن تنفيذ القرار  .)2000( 1325فهي حجم كبري
للعمل ،وال بد من إيالئها اعتبارا كبريا .وجيب أن ننظر يف
اخلطوات املحددة والقادرة على إحداث التغيري اليت ال بد أن
نتخذها حنن مجيعا لتنفيذ جدول األعمال هذا.
وإحدى الرسائل الرئيسية الواردة يف الدراسة أن مشاركة
النساء أمر حموري إلحالل السالم املستدام .ونعلم أن ذلك
صحيح من جتربتنا بالذات للحفاظ على السالم واملصاحلة يف
جزيرة أيرلندا .وسنواصل تبادل جتربتنا بالذات واالستفادة من
جتارب اآلخرين.
وال تزال تروعنا اجلرائم اخلطرية املرتكبة حبق النساء
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان للنساء .ودعمت
أيرلندا صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات
الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة منذ عام  2006وهي
تواصل القيام بذلك العمل .وفضال عن ذلك ،تعتزم أيرلندا
إقامة شراكة مع قائمة اخلرباء يف إقامة العدل يف جمال العنف
اجلنسي واجلنساين التابعة ملبادرة االستجابة السريعة يف جمال
العدالة وهيئة األمم املتحدة للمرأة بغية دعم عمليات التحقيق
واملحكمات وتعايف الضحايا يف حاالت اجلرائم املرتكبة على
أساس نوع اجلنس واملتصلة بالزناعات.

وتعلن أيرلندا تأييدها أيضا للبيان الذي أدىل به يف وقت
كما أننا شعرنا بالصدمة والغضب من حوادث االعتداء
سابق املراقب عن االحتاد األورويب.
اجلنسي اليت تورط فيها حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة
ومضي  15عاما منذ أن اختذ أسالفنا يف جملس األمن القرار
وغريهم .وال بد من تقدمي اجلناة إىل العدالة ،ومحاية كرامة
 .)2000( 1325ومنذ ذلك الوقت ،تغري طابع الزناعات
الناجني وحقوقهم.
وأماكنها .وما مل يتغري ،لألسف ،هو أن النساء وأصواهتن
وجيب أن يكمن متكني النساء يف صميم مجيع مشاركاتنا
ال تزال ناقصة التمثيل يف آليات منع نشوب الزناعات وإدارهتا
وتسويتها .وال تزال تنتهك حقوق النساء .وإذا أردنا أن ننقذ يف عمليات االستعراض والتفكر يف هذا العام .وحنن ال نرحب
باستعراض القرار  )2000( 1325فحسب ،بل نرحب أيضا
األجيال املقبلة من ويالت احلرب ،يتعني وضع حد لذلك.
بعمليات االستعراض ذات الصلة لعمليات السالم وهيكل بناء
السالم .ونتطلع إىل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين الذي
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سيعقد العام املقبل باعتباره فرصة لتنسيق جدول األعمال ضحايا ودعاها ،بدال من ذلك ،إىل بدء مناقشات متزامنة بشأن
أمهية تعزيز قوة النساء ومشاركتهن .وحدد القرار 1325
احلايل مع تلك العملية اهلامة.
ومرة أخرى ،إذ نتطلع إىل املستقبل ،فإن تنفيذ أهداف ( )2000جدول أعمال جريئا تشكل فيه املساواة بني اجلنسني
التنمية املستدامة املحددة بشأن املساواة بني اجلنسني وبشأن األساس لقيام جمتمعات سلمية وشاملة للجميع.
وبالرغم من ازدياد ظهور النساء يف هذه العمليات،
املجتمعات السلمية والشاملة للجميع ،اليت التزمنا مجيعا هبا
يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية ال يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به فيما يتعلق
العامة  ،)1/70سيكتسي أمهية بالغة .فالتحدي يف عام  2015بتأثريهن .ومع أن عددا كبريا من النساء يشاركن يف مفاوضات
ال يتمثل يف عدم وجود إطار معياري ،بل يتمثل يف وجود السالم ،فإن نصف مجيع اتفاقات السالم تقريبا ال تتضمن أية
فجوة يف التنفيذ .ويشكل القرار  )2015( 2242املتخذ إشارة إىل النساء ،ويف أغلب األحيان تكون االتفاقات اليت
اليوم ،الذي شاركت أيرلندا يف تقدميه ،خطوة إجيابية أخرى .تشري إىل النساء غري هامة .وقد تكون هناك زيادة يف عدد
وبغية املساعدة يف اختاذ إجراء ،ميكنين أن أعلن اليوم أن أيرلندا اجلماعات النسائية يف امليدان ،ولكن ال تزال النساء حىت اآلن
ستدعم األداة التحفيزية العاملية يف جمال املرأة والسالم واألمن عرضة للخطر بصورة خاصة يف حاالت الزناع.
والعمل اإلنساين مببلغ ال يقل عن  200 000يورو .وجيب
وإلصالح هذا التفاوت ،جيب أن يتجاوز إدماج النساء يف
دعم مثل تلك األدوات لكيال نفقد أية فرصة إلحداث التغيري عمليات السالم واألمن وضع عالمة يف خانة “نساء” .وترى
حقا.
كوستاريكا أن مشاركة النساء الكاملة والفعالة تعين أكثر من
وبالرغم من التحديات العديدة ،فإن هناك الكثري مما إدخال النساء يف اهلياكل واملفاهيم األمنية القائمة .ومل تكن
يبعث على األمل بشأن جدول أعمال النساء والسالم واألمن .النية األصلية للقرار  )2000( 1325إطالقا تشجيع النساء
واألمر متروك لنا مجيعا اآلن الختاذ إجراء بشأن ما مسعناه وقيل اجلنود ،وإمنا بدال من ذلك جين الفوائد املكتسبة حينما متنح
النساء حيزا للمشاركة على قدم املساواة يف البحث عن حلول.
اليوم.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن للمثلة
كوستاريكا.
السيدة تشان (كوستاريكا) (تكلمت باإلسبانية) :هتنئ
كوستاريكا إسبانيا على تنظيمها هذه املناقشة وترحب باختاذ
القرار  )2015( 2242باإلمجاع ،وهو قرار شاركنا يف تقدميه.
لقد كان اختاذ القرار  )2000( 1325معلما بارزا يف تاريخ
املنظمة .فهو يشكل حتوال معياريا يف الطريقة اليت نتكلم هبا عن
النساء يف سياق السالم واألمن الدوليني .ودعا القرار 1325
( )2000الدول األعضاء إىل منح األولوية للنساء يف عمليات
السالم واألمن وإىل الكف عن الكالم عن النساء باعتبارهن
1530984

إن كوستاريكا تدرك بأن الطريق حنو التنفيذ الكامل للقرار
 )2000( 1325ليس بالطريق السهل .وكما ال يوجد نوع
واحد فقط من النساء يف العامل ،فال توجد أيضا ممارسة فضلى
واحدة لتفعيل املساواة اجلنسانية ،وحتقيق أمن املرأة وسط عدد
ال يعد وال حيصى من الظروف امليدانية .وهلذا السبب ،جيب
علينا العمل على إنشاء نظام عمليات شامل للمرأة ،على أساس
اخلطة املعيارية اليت نص عليها القرار  .)2000( 1325وجيب
أن يتصدر حتليل انفصال الكيفية اليت يتحدث جملس األمن هبا
عن املرأة ،عن كيفية تنفيذ جمتمع األمم املتحدة بأسره خلطة
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املرأة والسالم واألمن ،مناقشاتنا وحنن منضي قدما من هذه
الذكرى السنوية اخلامسة عشرة للقرار.
إن كوستاريكا تدعم حبزم النُهج الشاملة اليت متكن املرأة
من املشاركة يف معاجلة األسباب اجلذرية للزناع ،ولكن من
املستحيل املضي قدما بدون ضمان حتقيق العدالة أيضا ألولئك
اللوايت وقعن ضحايا أعمال العنف املنهجية اليت ترافق الزناعات
واحلروب .ويف عام  ،1998عملت القاضية إليزابيث أوديو
بينيتو ،ممثلة كوستاريكا ،خالل فترة واليتها يف املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،بنجاح ،على أن يتم
اعتبار االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي ،شكال
من أشكال التعذيب .إن تفسري أوديو بينيتو ،على أساس قضية
امرأتني صربيتني تعرضتا لالغتصاب يف معسكر االعتقال
سيليبيسي ،هو اآلن مبدأ مقبول يف القانون الدويل.
و تستنكر كوستاريكا انتشار العنف اجلنسي كسالح
حرب ،وتدين سوء السلوك واالعتداء اجلنسيني ،اللذين
ارتكبتهما قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .وال
يزال اإلرث القانوين ألوديو بينيتو ميثل جزءا من جهودنا،
العتبار العنف اجلنسي الذي يستخدم كسالح حرب ،جرمية
ضد اإلنسانية ،وينعكس هذا االعتقاد يف موقفنا املتعلق بعدم
التسامح مطلقا مع اإلفالت من العقاب يف قضايا االستغالل
واالعتداء اجلنسيني ،اليت يكون موظفو األمم املتحدة طرفا فيها.
ويف هذه الذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذ القرار
 ،)2000( 1325ال نريد لألمم املتحدة أن تتهم بأهنا مؤسسة
أخرى لديها “أدراج مليئة مبلفات النساء”.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
غامبيا.
السيد تنغارا (غامبيا) (تكلم باإلنكليزية) :سأتلو هذا
البيان بالنيابة عن رئيس مجهورية غامبيا.
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“إمسحوا يل أوال أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد
برئيس وزراء إسبانيا وهتنئته على عقد مثل هذه املناقشة
اهلامة بشأن املرأة والسالم واألمن .ومن دواعي بالغ
سروري أن أضم صويت إىل املشاركني اآلخرين هنا
يف هذا املنتدى اهلام للغاية ،يف هذه املناقشة الرفيعة
املستوى حول املرأة والسالم واألمن ،اليت تسعى أيضا
الستعراض تنفيذ القرار  ،)2000( 1325بعد اعتراف
جملس األمن املناسب ،ليس فقط باآلثار اخلاصة للزناع
على املرأة ،ولكن باحلاجة أيضا إلشراكهن كصاحبات
مصلحة نشطات ،يف جمال منع نشوب الزناعات وحلها.
“قبل مخسة عشر عاما ،شكل اختاذ القرار 1325
( ،)2000اإلطارين القانوين والسياسي الذي جتد
فيه احلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية ومنظومة
األمم املتحدة واألطراف الفاعلة من غري الدول نفسها
ملزمة مبعاجلة وضع املرأة يف األزمات واحلروب .وجتدر
اإلشارة إىل أن القرار قد اختذ يف  31تشرين األول /
أكتوبر  2000بعد عقود من الضغوط اليت مارسها
ناشطون يف جمال حقوق املرأة ،وكان ذلك أول قرار
يتناول بشكل حمدد ،تأثري احلرب على النساء والفتيات،
مما يؤكد فرضية أن إدماج املرأة ،وحضورها ومشاركتها
يف هذه العملية ،ووجهات نظرها وإسهامها يف حمادثات
جوهرية ،سيحسن بالتأكيد فرصها لتحقيق السالم
الدائم واملستدام.
“مع أخذنا يف االعتبار أن القرار )2000( 1325
ظهر بعد عقد من انتهاء احلرب الباردة ،عندما كانت
أنواع جديدة من العنف واحلرب واضحة بالفعل ،وجرى
اعتراف على وجه اخلصوص بتعقيد بناء السالم بعد انتهاء
الزناع يف بلدان مثل البوسنة ورواندا ومجهورية الكونغو
الدميقراطية ،حيث دمر النسيج االجتماعي والثقة داخل
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املجتمعات املحلية .مع ذلك ،ورغم أن القرار 1325
( )2000والقرارات الالحقة قد أولت اهتماما دوليا
تشتد احلاجة إليه ،لتأثري الزناع على النساء والفتيات،
ال تزال النساء تواجهن معركة من أجل االعتراف
هبن يف وقيت احلرب والسالم .وخلصت الدراسة اليت
أجريت مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة للقرار ،إىل أن
بعثات املتحدة قد حققت جناحا كبريا يف جمال حتسني
مشاركة املرأة يف مفاوضات واتفاقات السالم .وال تزال
املرأة تشعر بالتهميش يف املناطق الريفية .ويشري التقرير
إىل أنه بينما أحرز بعض التقدم يف مترير قوانني ملكافحة
العنفني اجلنسي واجلنساين ،وحتسني أمن املرأة ،ال تزال
أعمال العنف اجلنسي كاستراتيجية متعمدة يف مناطق
الزناع حتدث مع اإلفالت من العقاب ،وطرحت حتديا
هائال أمام بعثات حفظ السالم.
“حلسن احلظ ،تتخذ املزيد من النساء موقفا
مناسبا ،ويدعمهن املزيد من الرجال يف هذا املشروع.
إن القرار  )2000( 1325يتيح وسيلة للجمع بني
املصاحل االقتصادية والسياسية واألمنية ملعاجلة العالقة
بني اجلنسانية والزناع ،وأنا فخور بأننا يف غامبيا مل
نوقف جهودنا ،وسنسعى لضمان حضورنا املستمر
على الساحة العاملية.
“وتشجع غامبيا مشاركة املرأة يف عمليات
السالم ،من خالل سياستها املتعلقة بالتوظيف واإلعارة،
وكذلك فيما خيص دعمها للمرشحني املؤهلني .وهذا
لضمان تلقي اخلرباء املعارين لعمليات بناء السالم
املدنية ،وكذلك املشاركني يف عمليات حفظ السالم
العسكرية ،ملستوى عال من التدريب يف املجال اجلنساين
بشكل حمدد ،استعدادا لنشرهم يف البعثات.
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“وتشكل محاية املرأة أولوية يف جهود بناء السالم
اليت تبذهلا غامبيا ،ألن املرأة هي اليت تعاين أكثر من
غريها من العنف خالل الزناعات املسلحة وبعدها.
إن محاية حقوق النساء والفتيات ،تشكل أيضا أحد
اجلوانب الرئيسية لسياسة حقوق اإلنسان يف غامبيا.
ويف السياق الدويل ،جتعل غامبيا من حقوق املرأة
وانتهاكها موضوعا للمناقشات .وتشري غامبيا أيضا
إىل انتهاكات حقوق املرأة يف سياق الزناعات املسلحة،
واملفاوضات املتعددة األطراف ،وكذلك يف املساعي
والتدخالت الثنائية.
“وتلتزم غامبيا أيضا ،على املستوى الدويل،
مبكافحة االجتار بالنساء والفتيات ومحاية ضحايا
االجتار .وتشمل األولويات األخرى اجلهود املبذولة
لتحسني محاية املشردين داخليا ،وكثري منهم من النساء،
ومعارضة منح احلصانة ملرتكيب اجلرائم ضد املرأة يف
سياق الزناع املسلح.
“وعالوة على ذلك ،تدعم غامبيا املشاريع
واألطراف الفاعلة ،اليت تعاجل املشكلة املحددة للعنف
ضد املرأة ،واالغتصاب واالجتار بالبشر ،واستغالل
النساء يف سياق الزناعات املسلحة ،سواء من خالل
توفري الوقاية واحلماية للضحية ،أو عن طريق اجلهود
املبذولة إلهناء اإلفالت من العقاب .ولدينا سياسة عدم
التسامح مطلقا فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي للنساء
يف مجيع احلاالت اليت تتعلق مبوظفني مدنيني وعسكريني
معارين لعمليات بناء السالم .وتتناول الوحدات
التدريبية بشكل حمدد ،مشاكل االجتار بالبشر وتعرض
النساء لالعتداء اجلنسي يف الزناعات ،مبا يف ذلك من
جانب املشاركني يف بعثات السالم.
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“إن القرار  )2000( 1325يدعو بشكل حمدد
إىل أخذ املنظور اجلنساين يف االعتبار ،عند التفاوض
وتنفيذ اتفاقات السالم ،وكذلك مشاركة املرأة يف مجيع
آليات تنفيذ هذه االتفاقات.

ولدينا مجيعًا أدوارنا الفردية يف ضمان تنفيذ القرار بغية
االعتراف بإسهام املرأة يف بناء السالم وصنع القرار
ومحاية حقوق املرأة باقتدار .ويسعدين أن أعلن أن تلك
التدابري أدت إىل عدد كبري من حاالت العنف اجلنسي
والعنف القائم على نوع اجلنس املبلغ عنها يف مستشفى
إدوارد فرنسيس التعليمي بفضل وحدة الشكاوى يف
مكتب شؤون املرأة ،وهي الوحدة اليت شاركت يف
إنشائها وزارة العدل ووزارة الصحة واهليئة العامة
حلماية الطفل ووزارة الداخلية وغريها ،وتدعمها جلنة
توجيهية وطنية متعددة القطاعات حتت رعاية مكتب
نائب الرئيس ووزارة شؤون املرأة ،بوالية للتنسيق
والرصد وتقييم التنفيذ.

“وكل تلك تدابري إبداعية جدًا يف واقع األمر ،إذ
أهنا تراعي حقوق املرأة .وميكن تبني ذلك ،على سبيل
املثال ،يف تعريف ما يسمى باجلرائم اجلنسانية ،وحقوق
املرأة يف اإلجراءات القضائية ،ويف متثيل اجلنسني يف
خمتلف هيئات املحاكم ،وتنظيم املحكمة فيما يتعلق
حبماية الضحايا والشهود .وستقدم صيغ إضافية ملشاريع
تدعم إشراك املرأة يف العمليات السياسية والقانونية
االنتقالية ،بغية إهناء اإلفالت من العقاب يف احلاالت اليت
تنطوي على جرائم ضد املرأة .ويهدف ذلك إىل تسهيل
تنفيذ اإلجراءات املناظرة وقواعد اإلثبات الواردة يف
النظام األساسي.

“وال يسعنا إال أن نتفق مع األمني العام
بان كي  -مون عندما قال إن املشاركة وحدها ليست
كافية .ال يكفي أن جتلس املرأة على طاولة السالم.
جيب اإلنصات إليها .ينبغي أال نكتفي بإحلاق النساء
يف قوات الشرطة وبعثات حفظ السالم ،بل ينبغي أن
يكون هلن أثر يف عملية صنع القرار.

“ويوىل اهتمام خاص للجانب اجلنساين للعدالة
االنتقالية ،اليت يعد أحد أولويات سياسة غامبيا يف
جمال حقوق اإلنسان واألنشطة اإلنسانية .ويندرج يف
صلب هذه اجلهود ،قانون حقوق املرأة املعدل لعام
 ،2012واخلطة الوطنية املتعلقة بسياسة متكني املرأة
للفترة  ،2020-2010وقانون حقوق الطفل ،وقانون
االجتار ،وقانون الالجئني ،ومؤخرا ،قانونا العنف املزنيل
وجرائم االعتداء اجلنسي لعام .2013

“وقد اخنرطت غامبيا بشكل فعال يف تنفيذ القرار
 ،)2000( 1325وال سيما من خالل وضع خطة
عمل وطنية ،وهو شرط ال غىن عنه للتنفيذ الفعال لذلك
القرار من جانب مجيع الدول األعضاء .ومع ذلك،
تبني لنا السجالت أنه مل يفعل ذلك سوى  21من
أصل  192دولة عضو يف األمم املتحدة حىت اآلن.
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“ويف هذه الذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذ
القرار  ،)2000( 1325أود أن أؤكد على أمهية التأمل
يف ما مت إجنازه ،والدروس املستفادة وكيف تكون أكثر
فعالية يف تأمني تغيريات ملموسة ليس يف منع العنف
فحسب ،ولكن يف محاية حقوق اإلنسان وحتقيق تقدم
بشأن مجيع القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني أيضًا.
“ختامًا ،أود أن أعرب عن أملي الوطيد يف أن
يكون هذا االجتماع مصدر إهلام ملبادرات أفضل
وأكثر إبداعًا فيما يتعلق بالقرار )2000( 1325
واالستجابات للسلم واألمن املدركة للشؤون اجلنسانية
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واإلسهامات الفعالة للوقاية من الزناع واحلماية ومفيد .وفنلندا ملتزمة مببادرة مشتركة لبلدان الشمال تسمى
شبكة الوساطة النسائية لبلدان الشمال ،وستنشأ هذا العام.
واملشاركة الفعالة للنساء”.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
فنلندا.
السيد ساور (فنلندا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد فنلندا
البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب.
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اهلامة
لالحتفال مبرور مخسة عشر عامًا على اختاذ القرار 1325
( )2000بشأن املرأة والسالم واألمن .وأرحب أيضًا بالقرار
 )2015( 2242املتخذ حديثًا ،والذي تعتز فنلندا باملشاركة
يف تقدميه .وأهنئ هيئة األمم املتحدة للمرأة بقيادهتا ،والسيدة
راديكا كوماراسوامي وفريقها االستشاري الرفيع املستوى
على الدراسة العاملية الشاملة اليت ستطلق رمسيًا غدًا.

وما من منازع يف أن زيادة عدد النساء يف عمليات
حفظ السالم من شأنه أن يعزز فعالية تلك العمليات وقدرهتا
العملياتية .وتعزيز اهليكل اجلنساين لعمليات حفظ السالم ،يف
امليدان أو يف املقر على السواء ،أمر بالغ األمهية .وفنلندا ستواصل
نشر النساء يف عمليات حفظ السالم كخرباء عسكريني بأعداد
تعادل نسبة النساء يف قوات دفاعنا الوطنية على األقل .وهندف
أيضا لزيادة عدد عناصر الشرطة النسائية الفنلندية اليت تُلحق
بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .وكالتزام جديد ،حنن
على استعداد لنشر وحدة متخصصة من  3إىل  4من عناصر
الشرطة النسائية لدى األمم املتحدة بنهاية عام .2016
والتدريب اجلنساين ملوظفي حفظ السالم ،مبا يف ذلك
اإلدارة العليا ،أمر بالغ األمهية للتعميم الفعال للمنظور
اجلنساين .ومعاهدنا لتدريب موظفي عمليات السالم من
العسكريني واملدنيني قد اعتمدت القرار )2000( 1325
كجزء من املناهج التدريبية .وفنلندا تلتزم مبواصلة توفري
التدريب اجلنساين جلميع املوظفني الفنلنديني ممن جيري نشرهم
يف عمليات السالم.

وأود أن أسلط الضوء على بعض أولوياتنا وكيف سنعمل
على تعزيز التزامنا .وفنلندا مؤيد خملص للخطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن .ويتجلى هذا يف برنامج احلكومة اجلديدة
الذي يضع تنفيذ القرار  )2000( 1325ضمن األولويات.
وفنلندا بصدد تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية حاليًا .وسنبدأ
يف العام القادم يف التحضري خلطة العمل الوطنية الثالثة ،مع
وأود أن أشدد على أمهية االلتزام بسياسة األمني العام
وضع توصيات الدراسة العاملية واالستعراض الرفيع املستوى
خبصوص عدم التسامح بشأن االستغالل اجلنسي واإليذاء
يف احلسبان.
البدين من قبل موظفي البعثة .وال بد من اختاذ تدابري أكثر
ونرحب حبقيقة أن استعراضات األمم املتحدة  -الدراسة
صرامة يف التعامل مع تلك احلاالت من أجل جعل سياسة عدم
العاملية واالستعراضات لعمليات حفظ السالم وهيكل بناء
التسامح على اإلطالق تلك حقيقة واقعة متامًا .وقد التزمنا
السالم  -تضع الوقاية من الزناعات والوساطة يف الصدارة
بالتحقيق فيها ومعاقبة مجيع احلاالت.
وتؤكد على أمهية مشاركة النساء وتوليهن القيادة .وفنلندا
إن تنفيذ القرار  )2000( 1325يواجه حتديات جديدة،
تواصل الترويج ملنع نشوب الزناع ودور الوساطة ،وتسعى
جاهدة إلشراك املرأة يف عمليات السالم والوساطة بشكل فعال كالتطرف العنيف ،وهي شديدة الوطأة على النساء والفتيات.
ويف مواجهة التطرف ،ينبغي اعتماد هنج منسق ومتكامل ،مع
إسناد القيادة للمرأة ومتكينها.
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السيدة بيكو (موناكو) (تكلمت بالفرنسية) :إن احتفالنا
بالذكرى اخلامسة عشرة الختاذ القرار  )2000( 1325يف
السياق احلايل يعين االعتراف بدور املرأة الذي ال غىن عنه يف
التنمية والسالم .واختاذ ذلك القرار باإلمجاع ،والقرارات الستة
اليت عززته الحقًا ،قد وجه رسالة قوية واضحة إىل املجتمع
الدويل مفادها أن التهديدات واالنتهاكات حلقوق اإلنسان
ضد املرأة يف حاالت الزناع وما بعد الزناع غري مقبولة.

ويستخدم العنف اجلنسي واختطاف النساء والفتيات
كسالح يف احلرب وتكتيك لإلرهاب .واحلاجة املاسة للتصدي
للعنف اجلنسي يف حاالت الزناع وتكثيف اجلهود للقضاء على
ظاهرة اإلفالت من العقاب مسلم هبا يف شىت أحناء العامل .وفنلندا
داعم مايل قوي يف هذا املجال ،وسوف تستمر يف ذلك .وقدمنا
دعم املايل املتعدد السنوات للصندوق االستئماين ملساعدة
الضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية .وفنلندا سامهت ماليًا،
أيضًا ،يف مبادرة التدخل السريع إلقامة لعدل ،وفريق خرباء
فهن البنات واألخوات والزوجات واألمهات ،وهن
ّ
تعرضن للمعاملة الوحشية واالغتصاب واالستغالل
األمم املتحدة املعين بسيادة القانون والعنف اجلنسي يف حاالت نساء ّ
الزناع ،والتحالف من أجل املحكمة اجلنائية الدولية.
واالسترقاق أو أجربن على ممارسة البغاء.
وجلسة اليوم مهمة للحفاظ على الزخم ،وتعزيز التزامنا
والضغط من أجل حتقيق املزيد من النتائج .وينبغي زيادة الدعم
املقدم هليئة األمم املتحدة للمرأة كيما تؤدي دورها الريادي
يف تعزيز اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن وتنفيذها.
وباعتبارها واحدة من أكرب املاحنني هليئة األمم املتحدة للمرأة،
ستبقى فنلندا ملتزمة بدعم ذلك اهلدف.

لقد أبرزت الدراسة العاملية ومؤشراهتا هشاشة وضع
املرأة اليت ازدادت سوءا من جراء الزناعات والتطرف العنيف
واإلرهاب .وأصبحت توصيات الفريق االستشاري الرفيع
املستوى واجلهود الدؤوبة القيّمة اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة
للمرأة أكثر أمهية من ذي قبل يف وقت نستعرض فيه عمليات
حفظ السالم وبناء السالم ،فضال عن االحتفال بالذكرى
السنوية العشرين إلنشاء منهاج عمل بيجني.

ينبغي لنا ختصيص املزيد من األموال للخطة املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن .وعليه ،أود اإلشارة إىل أن  52يف املائة من
وجيب أن نبين على التقدم الكبري املحرز فعال يف خطة العمل
التمويل الذي تقدمه فنلندا للدول اهلشة يوجه إىل األنشطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وبفضل مساعدهتا وخربهتا،
ذات التركيز على اجلوانب اجلنسانية.
متكنت وكاالت األمم املتحدة واملنظمات العاملة يف امليدان،
وفنلندا تواصل التعاون والشراكة يف عمليات خطط العمل وخاصة اللجنة الدولية للصليب األمحر ،من اإلسهام بقدر كبري
الوطنية .وكمثال على ذلك ،قدمت فنلندا الدعم ألفغانستان يف تنفيذ التزاماتنا وتقاسم خرباهتا .وساعد عزم مجيع هذه
يف إعداد خطة عمل وطنية أطلقت حديثًا ،وحنن على استعداد اجلهات الفاعلة ،اليت حتييها موناكو ،يف تعبئة املجتمع الدويل
بأسره .ويكتسي ذلك اجلهد اجلماعي أمهية بالغة إن أردنا
لدعم عملية التنفيذ أيضًا.
إن تنفيذ القرار  )2000( 1325هو مسؤوليتنا اجلماعية .حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات وتعزيز
والتنفيذ الفعال على املستوى الدويل واإلقليمي والوطين هو فعالية املؤسسات وبناء املجتمعات السلمية وحتسني الوصول
إىل العدالة ،فضال عن تنفيذ مجيع أهداف خطة عمل التنمية
السبيل الوحيد إىل السالم املستدام ومتكني املرأة.
املستدامة لعام  .2030حتقيقا لتلك الغاية ،فإننا ندرك أن تعليم
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
الفتيات والنساء ودعم املجتمع املدين يأتيان ضمن األولويات.
موناكو.
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وعليه ،فإن من الضروري أن نؤيد مشاركة النساء واخلرباء
يف شؤون املساواة بني اجلنسني يف منع نشوب الزناعات ،وليس
يف مفاوضات السالم وبناء السالم فحسب .وباملثل ،ينبغي
أن تساعد اإلجراءات القضائية يف املحاكم الدولية على تعزيز
مكافحة اإلفالت من العقاب وضمان عدم التسامح إطالقا مع
مرتكيب جرائم العنف اجلنسي واجلنساين .وينبغي أن يساعد
حتقيق العدالة يف إعادة تأهيل الضحايا أنفسهم ،فضال عن
أسرهم وجمتمعاهتم .بل إن بوسعه أن يسهم أيضا يف وضع حد
لوصم الضحايا.
وأخريا ،أود باسم وفد بلدي ،أن أشكر األمني العام
ورئاسة إسبانيا للمجلس .لقد شاركت موناكو يف تقدمي
القرار  )2015( 2242الذي اختذناه اليوم ،والذي جيدد
االلتزام السياسي للدول األعضاء واألمم املتحدة خبطة العمل
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وسنواصل دعم هيئة األمم
املتحدة للمرأة.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إندونيسيا.
السيد أنشور (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال،
أن أشكر إسبانيا على عقد هذه املناقشة املفتوحة اهلامة.
وأود أيضا أن أشكر األمني العام على تقريره ()S/2015/716
وأعرب عن امتناين جلميع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على
آرائهم البناءة بشأن التقدم املحرز يف غضون السنوات اخلمسة
عشر املاضية ،والتحديات القائمة يف تنفيذ خطة العمل املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن.
وأود أن تتسق مالحظايت مع البيان الذي سيدىل به غدا
ممثل فييت نام باسم البلدان األعضاء يف رابطة أمم جنوب
شرق آسيا.
إن من احلقائق الثابتة منذ أمد طويل أن املسائل اجلنسانية
قد باتت مشتركة بني قطاعات عديدة ،وأن من شأن التركيز
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عليها أن يساعدنا على حتقيق أهدافنا املتعلقة بالسالم والتنمية
وحقوق اإلنسان .ومنذ اعتماد القرار )2000( 1325
قبل  15عاما ،انبثقت عنه العديد من القرارات واملناقشات
املواضيعية بشأن املساواة بني اجلنسني ،كتلك املتعلقة باألسلحة
الصغرية ومكافحة اإلرهاب وحفظ السالم ومحاية املدنيني.
ومن اجلدير بالذكر أن بعثات حفظ السالم قد أدرجت
املنظورات اجلنسانية يف أنشطة التدريب والعمليات واإلبالغ
التابعة هلا .ومع ذلك ،ما تزال النساء والفتيات يتضررن بشكل
ال مربر له يف الزناعات املسلحة وحاالت ما بعد الزناع ،وميثلن
متثيال ناقصا على الرغم من مجيع القرارات بشأن املرأة والسالم
واألمن اليت اُعتمدت الحقا واليت ترمي إىل تعزيز العمل على
تنفيذ القرار  ،)2000( 1325فضال عن إنشاء اآلليات ذات
الصلة يف إطار األمم املتحدة .ويف هناية املطاف ،فإن أفضل
املعايري لقياس التقدم املحرز هو حني تتحول املكاسب اليت
حتققها السياسات بصورة جمدية وملموسة أكثر إىل إجراءات
يف امليدان.
وإذ أمضي قدما وبناء على الزخم الناشئ عن االستعراض
الرفيع املستوى على مدى السنوات الـ  15املاضية ،أود أن
أقترح أن يركز املجلس على جماالت مخسة .أوال ،ينبغي
أن يكفل توفري القدرات ومتكني املرأة من احلصول على
احتياجاهتا مبا يكفي ملشاركتها بصورة جمدية يف منع نشوب
الزناعات وصنع السالم وبناء السالم وعمليات صنع القرار
يف احلياة العامة عموما .ثانيا ،ينبغي أن يدعم املجلس محالت
التوعية الرامية إىل االتصال ومتكني املجتمع من محاية النساء
والفتيات وتلبية احتياجاهتن على وجه التحديد .وينبغي أن
تتمكن مجيع اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة ،ال سيما
على مستوى املجتمع املحلي ،من حتويل األطر الدولية املعنية
حبماية النساء والفتيات يف حاالت الزناع وما بعد الزناع إىل
إجراءات ملموسة يف امليدان.
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املطران أوزا (تكلم باإلنكليزية) يود وفد بلدي أن يهنئ
إسبانيا على توليها رئاسة جملس األمن هلذا الشهر ،ولعقدها
هذه املناقشة املفتوحة ذات األمهية البالغة على وجه اخلصوص،
فضال عن االستعراض الرفيع املستوى للقرار .)2000( 1325
لقد كان هذا القرار تارخيي اهلدف ،نظرا ألنه يشدد للمرة
األوىل على الروابط بني املرأة والزناع املسلح واألمن والسالم.
ويسلّم القرار أيضا بأن النساء واألطفال يتضرران من الزناعات
املسلحة بطرق متباينة وعلى حنو أشد ،وأن املرأة تضطلع بدور
أساسي يف صون وتعزيز السلم واألمن.

ثالثا ،ينبغي أن ميكن املجلس النساء والفتيات من أن
يصبحن عامال من عوامل التغيري وحتقيق السالم بدال من
التركيز على ضعفهن بوصفهن ضحايا فحسب .رابعا ،ينبغي
أن يعمل على وضع آليات للرصد والتقييم يف إطار منظومة
األمم املتحدة هبدف توفري منظور متكامل لتنفيذ القرار
 )2000( 1325ويرمي إىل دعم تنفيذ اتفاقية القضاء على
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني.
خامسا ،ينبغي أن يشجع املجلس أوجه التآزر مع املبادرات
ذات الصلة ،مبا يف ذلك املبادرات املتخذة خارج إطار األمم
املتحدة ،فضال عن زيادة الدعم من خمتلف اجلهات الفاعلة ،مبا
وبالنظر إىل تزايد عدد وكثافة وتغري طابع الزناعات
يف ذلك العاملون يف امليدان ،ألجل تعزيز املساواة بني اجلنسني
احلالية ،فإن االستعراض الرفيع املستوى والدراسة العاملية اليت
وتعزيز محاية النساء والفتيات يف حاالت الزناع املسلح.
نناقشها اآلن يكتسيان أمهية بالغة .ومن جراء التطرف العنيف
وما تزال إندونيسيا ،بوصفها من البلدان الرئيسية املسامهة
يف عمليات حفظ السالم ،تؤيد بقوة قرارات جملس األمن واإلرهاب يف أجزاء كثرية من العامل ،وخاصة يف الشرق
املعنية حبماية ومتكني النساء والفتيات يف حاالت الزناع األوسط وأجزاء من أفريقيا ،وصل العنف إىل مستويات
املسلح .وقد نُشرت الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة جديدة من املمارسات الوحشية ضد املدنيني واآلثار الثقافية
اإلندونيسية حاليا يف تسع عمليات تابعة لألمم املتحدة ،ويزيد والدينية .وكثريا ما تعلق النساء والفتيات يف حاالت الزناع
جمموعها على  1 600موظف .وترمي حكومة إندونيسيا يف هذه ،ويتعرضن لالغتصاب واالعتداء اجلنسي والتعذيب
هناية املطاف إىل املسامهة بـ  4 000من أفراد حفظ السالم ،واالجتار بالبشر والزواج القسري عالوة على إرغامهن على
ويقدمن حىت هدايا
مبن يف ذلك اإلناث ،وأنشأت مركزا للتدريب يف جمال حفظ تغيري معتقداهتن الدينية .بل يبعن ويشترين َّ
السالم ليكون مركزا لالمتياز والتدريب املتكامل يف جمال أو غنائم للمقاتلني اإلرهابيني.
حفظ السالم على الصعيدين الوطين واإلقليمي .وقد أدرجت
ويعرب وفد بلدي بشكل خاص عن شعوره باألسف
املنظورات اجلنسانية سلفا يف مناهج ومقررات التدريب.
إزاء استخدام العنف اجلنسي استراتيجية للحرب ترمي إىل
وستواصل إندونيسيا دعم مداوالت املجلس بشأن هذا احلط من قدر النساء والفتيات وأسرهن .وختلّف اهلجمات
البند من جدول األعمال ،وما تزال عازمة على العمل مع هذه آثارا مؤملة طويلة األجل  -بل قد تستمر مدى احلياة -
املجلس واألمم املتحدة والدول األعضاء ومجيع اجلهات على النساء والفتيات ،بدنيا ونفسيا على السواء .ويف حاالت
يكن عوامل كثرية يستبعد ضحايا العنف اجلنسي أو يوصمون يف نطاق
الفاعلة من أجل متكني النساء والفتيات لكي ّ
للتغيري والسالم.
أسرهم وجمتمعاهتم املحلية .ويكون هلذه اجلرائم أيضا أثر سليب
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب على األجيال الشابة ،ما دامت املرأة يف أغلب األحيان هي
املربية واملعيلة ومقدمة الرعاية األساسية يف نطاق األسرة .وإن
عن الكرسي الرسويل.
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هذه حلقائق مروعة .وكما ذكر البابا فرانسيس يف خطابه أمام أساسية يف مجيع جهودنا إلنقاذ عاملنا من املزيد من ويالت
اجلمعية العامة يف  25أيلول/سبتمرب فهذه اجلرائم “ينبغي أن احلرب والعنف.
تكون مبثابة نداء عاجل إىل املسؤولني عن إدارة الشؤون الدولية
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
بغية التأمل يف أعماق أنفسهم” (انظر  A/70/PV.3صفحة  .)7اإلمارات العربية املتحدة.

وما فتئت املنظمات والوكاالت الكاثوليكية تستجيب
بصورة فعالة وعلى وجه االستعجال لالحتياجات الناشئة عن
املوجه ضد النساء والفتيات يف العديد من مناطق الزناع.
العنف ّ
وهي تواصل تعزيز الربامج الرامية إىل منع العنف وكفالة كرامة
املرأة والدور الفعال الذي تضطلع به يف املجتمع عرب احلث
على التهدئة واملصاحلة ،ويف الوقت نفسه معاجلة األسباب
الكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات.
وهي تدير برامج خاصة ترمي إىل مكافحة وصم ضحايا
العنف اجلنسي وإعادة إدماجهن يف أسرهن وجمتمعاهتن املحلية.
وفيما يتعلق باجلهود املبذولة لتنفيذ القرار 1325
( ،)2000فإن وفد بلدي يعترض بشدة على اإلشارة إىل أن
تدابري اإلنعاش وإعادة التأهيل تشمل اإلجهاض.
وما من شك يف أنه ال يزال يتعني علينا القيام بالكثري.
ويشجع وفد بلدي األمم املتحدة ودوهلا األعضاء على تعيني
مزيد من النساء يف جمال الدبلوماسية الوقائية وجهود الوساطة
وبعثات حفظ السالم وعمليات بناء السالم .وتق ّدم النساء
إسهامات حمددة ،تكون حامسة يف بعض األحيان ،وهي
إسهامات ضرورية يف جماالت بالغة األمهية مثل املساعدة
على تعزيز العالقات اجليدة مع املجتمعات املحلية وبناء الثقة
بني أطراف الزناع  -وهي عناصر أساسية لنجاح أي جهد
دبلوماسي ّ
وحل الزناعات.

السيدة نُسيبة (اإلمارات العربية املتحدة) (تكلمت
باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة
املفتوحة بشأن املرأة والسالم واألمن للتصدي للتحديات اليت
تواجه التنفيذ الكامل للخطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
وأود أيضًا أن أشري إىل أننا قد أصبحنا يف ساعة متأخرة
من املساء ،مما يسلط الضوء على أمهية هذه املسألة بالنسبة
للعديد من الدول األعضاء هنا اليوم .ونعرب أيضًا عن تقديرنا
لكم ،سيدي ،ولقيادة فريقكم يف هذه املسألة .وحنيي إسبانيا
على اختيارها تسليط الضوء على هذه املسألة ذات األولوية
على مستوى رفيع ،ونشكر اململكة املتحدة ،بصفتها القائمة
على الصياغة ،على عملها اهلام أيضًا .ونالحظ أيضًا اجلهود
الواسعة النطاق ايل تبذهلا جامعة الدول العربية ملكافحة العنف
ضد املرأة يف منطقتنا ،وال سيما استراتيجية جامعة الدول
العربية ،اليت نعمل مجيعًا حنو تنفيذها الكامل.

إذ نفخر بكوننا أحد مقدمي مشروع القرار 2242
( ،)2015الذي اختذ باإلمجاع صباح هذا اليوم ،تثين اإلمارات
العربية املتحدة على أمهية التركيز على دور املرأة يف مكافحة
التطرف العنيف واإلرهاب ،على النحو الذي أبرزه العديد من
الوفود هنا اليوم .وحنن نشارك اآلخرين يف توجيه الشكر إىل
األمني العام على دعوته اجلريئة إىل اختاذ إجراءات وعلى لفت
االنتباه إىل ضرورة مكافحة تزايد انتشار التطرف العنيف.
ونود أيضًا أن نشكر املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة،
ينبغي أال يُعترب دور املرأة يف السالم واألمن فكرة جاءت
السيدة فومزيلي مالمبو  -نغوكا ،على إحاطتها اإلعالمية بشأن
متأخرة أو جمرد شيء صحيح من الناحية السياسية .إنه مسامهة
النتائج اليت خلص إليها تقرير األمني العام عن املرأة والسالم
واألمن ( .)S/2015/716ونعرب عن دعمنا املتواصل هليئة األمم
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املتحدة للمرأة يف أدائها دور األمانة للدراسة العاملية .ونرحب
بإطالق الدراسة وحنث املجتمع الدويل على تنفيذ استنتاجاهتا
الرئيسية ،بدالً من جمرد اإلحاطة علمًا هبا.
يأيت االستعراض الرفيع املستوى بشأن املرأة والسالم
واألمن يف الوقت املناسب نظرًا للتحديات األمنية الراهنة اليت
تفاقمت بسبب التأثري املتزايد لألطراف الفاعلة من غري الدول
والتطرف العنيف ،فض ً
ال عن أزمات الالجئني يف العامل .إن
استخدام داعش املنهجي لالغتصاب واالعتداء اجلنسي يرمي
إىل زعزعة استقرار املجتمعات املحلية وترويعها .ومتثل املبادئ
املتطرفة كتلك اليت ير ّوج هلا تنظيم داعش إساءة لإلسالم،
ّ
وهي تعارض معتقداته الكلّية.
وتؤمن دولة اإلمارات العربية املتحدة إميانا راسخا بأن
من املهم للغاية معاجلة األسباب اجلذرية للتطرف قبل أن يصبح
تطرفًا عنيفًا .ويتطلب ذلك تدخ ً
ال دوليًا مجاعيًا ملواجهة
أيديولوجية ودعاية املتطرفني ،ولكن ذلك يتطلّب أيضًا على
الصعيد الوطين سياسات داعمة هتدف إىل تعليم البنات ومتكني
النساء والتسامح الديين ،ودستورًا يضمن املساواة يف املعاملة
وتكافؤ الفرص .ويف اإلمارات العربية املتحدة ،متثل كفالة
وجود فرص حقيقية للقيادات النسائية يف مجيع أحناء املجتمع
أيضًا سياسة هامة ذات أولوية أيضا ،ويتجلّى ذلك يف نساء
مثل الرائد مرمي املنصوري ،أ ّول قائدة لطائرة مقاتلة يف اخلدمة
العسكرية الفعلية .وهي هنا هذا املساء يف قاعة أخرى يف األمم
املتحدة ،حيث ستتسلم جائزة “حمققو التغيري” لعام 2015
اليت متنحها مجعية آسيا تقديرا إلجنازاهتا .وحنن فخورون هبا إىل
ح ّد كبري .وليس هناك ملواجهة اخلطاب املد ّمر لتنظيم داعش
أفضل من النموذج الذي تقدمه هي لدور املرأة وتأثريها يف
السالم واألمن يف جمتمع إسالمي معتدل ومتسامح.
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املبذولة يف السالم واألمن الدوليني .وجيب أن نزيد التركيز
على الوقاية ،وهو الركن الذي يُغ َف ُل يف كثري من األحيان
ذكرت آالء
من اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وكما
ْ
مرابط صباح اليوم ،فال ميكن أن يستمر اخنراط النساء يف
كونه مسألة تُفسر حسب األهواء .ولتحقيق السالم واألمن
حقًا ،جيب أن مننع نشوب الزناعات ومننع التطرف العنيف
مبعاجلة األسباب اجلذرية واالستثمار يف الوقاية يف وقت مبكر.
وينبغي هلذا التغيري أن حيدث على نطاق منظومة األمم املتحدة
بأسرها ،وكذلك يف النهج الذي تتبعه الدول األعضاء ملنع
نشوب الزناعات.
وحنن نعلم أن متكني املرأة وإدراج منظوراهتا كجزء من
بناء السالم الشامل للجميع هو أمر ال بد منه لبناء جمتمعات
عادلة ومستقرة وتؤ ّدي وظائفها .وهذا هو السبب يف أن
اإلمارات العربية املتحدة اعتمدت قبل  13سنة ،حتت رعاية
السيدة األوىل يف بلدنا ،مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك،
االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة اليت تعطي األولوية
ملشاركة املرأة يف عملية التنمية الوطنية يف القطاعني العام
واخلاص وتعزز مفهوم املساواة بني اجلنسني يف السياسات
والربامج والتشريعات .وهذه عملية حية ،ونواصل العمل مع
شركائنا لتحسني األداء بوصف ذلك جزءًا من التزامنا على
أعلى املستويات يف حكومتنا.

ويف املجال الدويل ،ال تسعى اإلمارات العربية املتحدة
إىل متكني املرأة وحسب بل إىل متكني املجتمع من خالل املرأة
يف كل سياق ويف كل مكان .وهذا أمر أكثر أمهية عندما
جتد املرأة نفسها يف خضم أوضاع إنسانية صعبة أو تؤ ّدي
إىل الضعف .وتواصل اإلمارات العربية املتحدة تعزيز هذه
القاعدة .ويف اآلونة األخرية ،يف شباط/فرباير املاضي ،استضفنا
ومن األمهية مبكان اآلن أكثر من أي وقت مضى أن اجتماعًا للخرباء يف املجالني اإلمنائي واإلنساين يف جمال صحة
نقر باملسامهات اهلامة والضرورية اليت تقدمها املرأة يف اجلهود األم والطفل يف أبو ظيب لالخنراط يف مبادرة “كل امرأة،
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ومتخض عن هذا
كل طفل” العاملية اليت أطلقها األمني العامّ .
اجلمع الذي مل يسبق له مثيل إعالن أبو ظيب الذي ولّد زمخًا
الستراتيجية “كل امرأة ،كل طفل” العاملية املتج ّددة اليت
أُطلقت يف اجلمعية العامة ،وذلك إلتاحة التركيز على عنصر
“يف كل مكان” ،أي لتوسيع وتعزيز احلركة العاملية وعدم
ختلّف أحد عن الركب.
وقد ساعد إعالن أبو ظيب ليس يف ضمان أن يكون
نوع اجلنس أحد االعتبارات الرئيسية يف االستجابات حلاالت
الطوارئ اإلنسانية وحسب ،ولكن أيضًا يف أن تصبح حاالت
الطوارئ اإلنسانية أحد االعتبارات الرئيسية يف استراتيجيات
تعمق األزمات
النهوض باملساواة بني اجلنسني .وكما نعلمّ ،
أوجه عدم املساواة بني اجلنسني والتهميش واالستبعاد .ومع
ذلك ،فإن النساء والشباب هم يف الكثري من األحيان أول
املستجيبني لألزمات ويف طليعة املبتكرين للحلول املستدامة
يف أوقات األزمات .وهذا هو السبب يف أن اإلمارات العربية
املتحدة ملتزمة هبذه املبادرة ،واليت سنواصل تقدمي دعمنا الثابت
هلا .وعلى هذا النحو ،ستستضيف اإلمارات العربية املتحدة
مؤمترًا يف أبو ظيب يف شباط/فرباير مع فريق األمم املتحدة الرفيع
املستوى املعين بتمويل أنشطة املساعدة اإلنسانية .وحيدونا
األمل يف أن يفيد االجتماع يف تقدمي معلومات وتعزيز العمل
الدويل واالبتكار من أجل متويل وتنفيذ مبادرة “كل امرأة،
كل طفل” يف كل مكان ،ال سيما قبل انعقاد مؤمتر القمة
العاملي للعمل اإلنساين ومجعية الصحة العاملية يف السنة املقبلة.
وكما أشار العديد من الوزراء اليوم ،توجد اآلن أدلة
دامغة وتوافق يف اآلراء على أن رفاه املرأة يف أوضاع الزناع وما
بعده واحترام حقوق املرأة ومشاركتها الفاعلة يف صنع السالم
وحفظ السالم وبناء السالم هلا صلة مباشرة بصون السلم
واألمن الدوليني وحتقيق التنمية املستدامة .وتلتزم اإلمارات
العربية املتحدة بتعزيز السالم املستدام عن طريق دعم واحترام
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حقوق اإلنسان املكفولة للنساء والفتيات وإدماج املرأة بصورة
جمدية يف مجيع اجلهود الرامية إىل منع نشوب الزناع وحله
وإعادة البناء بعده .ويف هذا الصدد ،أود أن أشاطركم ثالث
قضايا ذات أولوية ما زال من الواجب معاجلتها هبدف حتقيق
التنفيذ الكامل للقرار  )2000( 1325الذي التزمنا به مجيعًا.
أوالً ،هناك حاجة إىل جعل املشاركة اهلادفة للمرأة يف
مجيع عمليات السالم واألمن من األولويات ،إضافة إىل اجلهود
الرامية إىل مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف ومنعهما واحلد
منهما .ويتطلب ذلك زيادة توظيف النساء واستبقائهن
وتأهيلهن مهنيا يف مكونات قطاعي العدل واألمن ككل ،مبا
يف ذلك يف عمليات حفظ السالم.
ثانيًا ،هناك حاجة إىل االعتراف بأن النهج الكلية
ملنع نشوب الزناعات ينبغي أن هتدف إىل معاجلة األسباب
اجلذرية والعوامل املحركة للزناع ودوامة العنف ،مبا يف ذلك
التطرف العنيف ،ال معاجلة آثارمها فحسب على النساء
والرجال والفتيات والفتيان بعد وقوع الضرر .ويتطلب ذلك
إشراك املرأة يف العمليات الرئيسية الختاذ القرارات وصوغ
السياسات ،مبا يف ذلك وضع أي استراتيجيات أو نُهج ترمي
إىل منع نشوب الزناعات .ويتطلب ذلك دعم بناء قطاعات
أمن وعدالة مراعية للفوارق بني اجلنسني ويكون الوصول إليها
ميسورا أمام النساء والفتيات ،وتعزز سيادة القانون وتنفذ
قوانني وسياسات وممارسات غري متييزية.
ثالثًا ،هناك حاجة إىل الدعوة إىل ممارسة منظومة األمم
املتحدة للقيادة لتنفيذ اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن خالل
العقد املقبل .وهذا يتطلب اإلدماج املنهجي للمرأة والسالم
واألمن باعتباره مسألة شاملة لعدة قطاعات وتعيني خرباء
فنيني يف القضايا اجلنسانية واملرأة والسالم واألمن ،وحتديدًا يف
القدرات القيادية ،سواء يف مقر األمم املتحدة أو يف امليدان ،مبا يف
ذلك فيما يتعلق باملمثلني واملبعوثني اخلاصني وكبار الوسطاء.
127/128

S/PV.7533

لاو مالسلاو ةأرملا

13/10/2015

وتقف اإلمارات العربية املتحدة داعمة جلميع جهود
وأخريًا ،جيب تسخري اإلرادة السياسية اليت جتلت اليوم
حتت قيادتكم ،سيدي الرئيس ،وترمجتها إىل عمل فعال من األمم املتحدة املتعلقة هبذه اخلطة البالغة األمهية ،وستواصل
قبل الدول األعضاء لكفالة أن منضي قدمًا ،بشكل مجاعي ،العمل من خالل براجمنا الوطنية واإلقليمية والدولية لتنفيذ
القرار .)2000( 1325
باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
الرئيس (تكلم باإلسبانية) :ال يوجد متكلمون آخرون
وينبغي أن نفعل هذا من خالل ربط متويلنا باخلطة .ويسرين
اليوم أن أعلن أن اإلمارات العربية املتحدة ستخصص مبلغ مدرجون يف قائميت .وبالتايل فإنين أعتزم تعليق اجللسة ،مبوافقة
 500 000دوالر هليئة األمم املتحدة للمرأة ،بغية استخدامها املجلس ،إىل يوم غد الساعة .15/00
يف مكافحة التطرف يف سياق برنامج املرأة والسالم واألمن.
علقت اجللسة الساعة .17/40
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