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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــامتابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع   ــدورة االســتثنائية ملرأة املعــين ب وال

ــة   ــة املعنونـ ــة العامـ ــام ”للجمعيـ ــرأة عـ املـــساواة بـــني : ٢٠٠٠املـ
تنفيـذ  : “اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين         

 يف جمـاالت    اختاذهايجية واإلجراءات الواجب    األهداف االسترات 
      االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

ــة، وهــي منظمــة غــري            ــة للــسلم واحلري ــسائية الدولي ــان مقــدم مــن الرابطــة الن بي
  حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦الذي جيري تعميمه وفقـاً للفقـرتني   تلقى األمني العام البيان التايل     

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  البيان    
    

فاإلثنان مرتبطـان ارتباطـاً جوهريـاً وميارسـان     . يعد العنف ضد املرأة أحد مظاهر القوة   
عــن طريــق القهــر البــدين، وكــذلك عــن طريــق األســاس املــادي للعالقــات الــيت تــنظم توزيــع      

ــسلطة داخــل البيــت واجملتمــع علــى حــد ســواء     واســ ــا، وال ــوارد، واملزاي ــل هــذه  . تخدام امل ومث
الديناميكية هي اليت تشكل املالمح املؤسـسية واأليديولوجيـة للمجتمـع، ومـن مث فإهنـا تـتحكم                  

  .يف املعايري والعالقات واهلوية اجلنسانية
ار اجلنـسانية، ممـا يـؤدي إىل        والرتعة العسكرية، والثقافات احلربيـة هـي الـيت تثّيـر األدو             

وتعمــل اجملتمعــات واهلياكــل   . انتقــاص املــساواة، وإضــفاء الــشرعية علــى العنــف ومواصــلته      
ــساواة يف احلقــوق        ــق مــع امل ــها ال تتواف ــة، وكل ــوة األبوي ــسيطرة والق ــز ال ــى تعزي العــسكرية عل

 خطـرية علـى     وهذا اخللـيط املـسموم مـن الـسيطرة واالسـتبعاد حلقـوق املـرأة لـه آثـار                  . والسالم
  .توفري األمن اإلنساين للجميع

ومبناسبة الدورة السابعة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة، فـإن الرابطـة النـسائية الدوليـة                     
للسلم واحلرية تقف صفاً واحداً إلعادة تأكيد موقفها مـن الـسالم الـدائم علـى أسـاس العـدل،          

 عامـاً  ٩٨ا الوطنيـة علـى مـدى        وقـد ظـل أعـضاء الرابطـة وأقـسامه         . واملساواة، ونـزع الـسالح    
يرفضون الرتعة العسكرية، والسيطرة، واإلقصاء بكافة أشكاله، وأوضحوا الـروابط الـيت جتمـع              

وتتصدى أهدافنا لألسباب اجلذرية للعنـف كوسـيلة ملناقـشة الوقايـة بـصورة        . بني هذه الظواهر  
يت ال ميكـن إنكارهـا بـني        وفيما يتعلـق مبوضـوع هـذا العـام، تتنـاول الرابطـة العالقـات الـ                . فعالة

النظام الدويل، والرتعة العسكرية، ونزع السالح، وآثار كل منـها بالنـسبة للقـضاء علـى مجيـع                  
  .أشكال العنف ضد النساء والفتيات والوقاية منها

ويعــد اإلنفــاق العــسكري أحــد جوانــب ثقافــات الرتعــة العــسكرية، وال يــزال خــارج    
.  تريليـون دوالر   ١,٧اق العـسكري العـاملي بـأكثر مـن          ، قُـدر اإلنفـ    ٢٠١١ففي عام   . السيطرة

وعلـى املـستوى    .  عـام  ٦٠٠وهذا يعادل امليزانية الـسنوية األساسـية لألمـم املتحـدة ألكثـر مـن                
الصني، وفرنـسا، وأملانيـا،     :  يف املائة من أسلحة العامل وهي      ٧٤العاملي، تصّدر ستة بلدان فقط      

طانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، والواليـات املتحـدة            واالحتاد الروسي، واململكـة املتحـدة لربي      
ــة ــع الواليــات املتحــدة  . األمريكي ــة مــن اجملمــوع العــاملي  ٣٥وتبي وهــذا أمــر ال ميكــن  .  يف املائ

فمثـل هـذا التركيـز علـى اإلنفـاق العـسكري وإنتـاج األسـلحة لـيس                . السكوت عليه أو جتاهله   
  .هالسبيل إىل ثقافة السلم الذي نسعى مجيعاً إلي
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وبعــد اختتــام دورة هــذا العــام للجنــة وضــع املــرأة، ســُيعقد مــؤمتر ثــان بــشأن معاهــدة     
 املـــصّدرة -وقـــد دأبـــت الرابطـــة علـــى مطالبـــة الـــدول األعـــضاء  . حمتملـــة لتجـــارة األســـلحة

.  بالتفاوض من أجل نص ملعاهـدة قويـة تتـضمن أحكامـاً جنـسانية ملزمـة قانونـاً                  -واملستوردة  
دة التجــارة الدوليــة لألســلحة أداة لتــسهيل جتــارة األســلحة، بــل آليــة    فينبغــي أال تــصبح معاهــ 

للمــساعدة علــى منــع الــرتاع املــسلح وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل،  
  .واحلد بدرجة كبرية من ثقافة واقتصاد الرتعة العسكرية

رة أعــاله، يــسلط والســترعاء االهتمــام إىل العالقــات الــيت تــربط بــني املواضــيع املــذكو   
الضوء أدناه على حاالت من األقسام الوطنية للرابطة، لتوضـيح التعقيـدات وحجـم التحـديات                

  .اليت تواجه نشطائنا الداعني إىل السالم
، ذلــك اجملتمــع الــذي تــسوده الرتعــة العــسكرية واألبويــة بدرجــة اففــي حالــة كولومبيــ  

اء اإلفـالت مـن العقـاب علـى العنـف ضـد        عالية، تطالب الرابطـة النـسائية بـرتع الـسالح، وإهنـ           
املرأة، واملساواة يف املشاركة، وإدراج حقوق املرأة يف املفاوضات الـسلمية اجلاريـة الـيت بـدأت            

اجلــيش ( بــني احلكومــة والقــوات املــسلحة الثوريــة لكولومبيــا ٢٠١٢أكتــوبر /يف تــشرين األول
لومبيـا، حيـث يلـزم التنفيـذ الكامـل          فهذه حلظة حامسة بالنسبة للمرأة والـسالم يف كو        ). الشعيب

، كوســيلة لوضــع أســاس راســخ  )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥لقــراري جملــس األمــن 
  .حتقيقاً ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والقضاء عليها

وقد استمعت الرابطة إىل أصداء هذه املطالب تتردد أثناء مشاوراهتا األخرية مـع املـرأة                 
وقد ظلت الرابطة لعقـود تقـف متـضامنة مـع املـرأة يف             . ط ومشال أفريقيا  يف إقليم الشرق األوس   

فالعنف اهليكلي، والتمييز املنهجي الذي تعاين منه املرأة يف ظل االحتالل هو يف حـد              . فلسطني
ــن العواقــب اجلــسيمة   ــه م ــا؛      . ذات ــسان اخلاصــة هب ــوق اإلن ــن حق ــة م ــسطينية حمروم ــاملرأة الفل ف
ان مبجرد رؤيتهم؛ ويـسجن شـعبهم دون حماكمـة؛ وهتـدم منـازهلم         واملواطنون تطلق عليهم النري   

واملرأة الفلسطينية اليت تقف وسط أسـرهتا وحياهتـا الثقافيـة، سـتظل عـاجزة               . وتصادر أراضيهم 
  .عن توفري نوعية احلياة هلا وألجياهلا القادمة طاملا ظل الوضع الراهن لالحتالل يعترب مقبوالً

وجيـب علـى    . اً من أشكال العنف ضد املرأة وجيب إهنـاءه        ويعد االحتالل شكالً مباشر     
األمم املتحدة واجملتمع الدويل تنفيذ مجيع االتفاقـات مبـا يف ذلـك القـرارات الـيت حتمـي حقـوق                     

  .الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف، لضمان طريق إىل السالم يف املنطقة
أة اليت تعيش هناك وسط احلقـائق       ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، توضح معاناة املر        

اليوميــة للــرتاع أن العنــف جتــاه املــرأة ُيــستخدم كجــزء مــن االســتراتيجيات العــسكرية، مثلمــا    
والرابطـة النـسائية    . ُيستخدم االغتصاب كسالح لإلرهـاب، والتهديـد، واإلسـكات، واإلذالل         



E/CN.6/2013/NGO/57
 

4 12-61938 
 

باسـتراتيجيات ملواجهـة العنـف      الدولية للسلم واحلرية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تطالـب          
ضد املرأة تتصدى لألسباب اجلذرية، مبا يف ذلك استغالل املوارد الطبيعية، وانتـشار األسـلحة،    

  .وغياب العدالة
ــراءات           ــدة لإلج ــاهر متزاي ــرأة مظ ــال جــيش، تواجــه امل ــد ب ــو بل ــتاريكا، وه ويف كوس

وتعـد محايـة ثقافـة    . الـشرطة البوليسية اليت متاثل القمـع العـسكري الـذي ال يتناسـب مـع عمـل              
السلم، اليت ُيعرف هبا سكان كوستاريكا، عنـصراً أساسـياً يف اجلهـد املبـذول ملنـع العنـف ضـد                     

  .املرأة
وال تزال املصاحل االقتصادية وجتارة األسلحة الدولية تغذي املـذابح اجلماعيـة للمـدنيني        

لت الـدول واجملتمـع الـدويل يف        ففـي اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، فـش         . اليوم يف سياقات كثرية   
. محاية املدنيني، بينمـا يواصـل الـبعض جـين األربـاح مـن بيـع األسـلحة والـذخرية دون مـساءلة              

وقد أدى ذلك إىل تغذية الرتاع بصورة متعمدة، بينما أثر بصورة مباشرة على املدنيني، حيـث                
تواجــه النــساء والفتيــات و. تواجــه النــساء والفتيــات آثــار الــرتاع املــدمرة، والتــشريد، والعنــف 

وجيـب أن يتـصدى     . “الـشرف ”طائفة من العنف، مبا يف ذلك أعمـال التعـذيب البـشعة باسـم               
منع العنف ضد املرأة هلذه األفعال، وجيب أال يباع السالح حيثمـا ترتكـب مثـل هـذه األفعـال                    

  .املهينة دون عقاب
هـني الـذي تتعـرض    ويف باكستان، حتتج عضوات الرابطة بصورة نشطة على اهلجوم امل          

لـه مــاالال يوســفازي، بينمــا يطــالنب حبــق الفتيـات يف التعلــيم، وحــق النــساء والفتيــات يف حيــاة   
ويعد التعليم، مبـا يف ذلـك ثقافـة الـسالم، مـن األمـور األساسـية ملنـع العنـف                     . خالية من العنف  

لفتيـات  ويتطلـب القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد النـساء وا        . ضد املـرأة والقـضاء عليـه    
وتتخـذ عـضوات الرابطـة موقفـاً موحـداً حلـث الـدول        . ومنعها هنجاً متكامالً ومتعدد اجلوانـب   

واألمم املتحدة، ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة على دعمنا عن طريق إعطـاء األولويـة ملنـع                 
  .العنف والرتاع، مع التصدي يف نفس الوقت للرتعة العسكرية وتأثرياهتا السلبية

لرابطــة النــسائية الدوليــة للــسلم واحلريــة جلنــة وضــع املــرأة واجملتمــع الــدويل    وتوصــي ا  
  :يلي مبا

وحنـن نطالـب   . محاية حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيز التنفيذ الكامـل جلميـع االلتزامـات          •  
مبشاركة املرأة، وباملساواة بني اجلنسني، خاصة عـن طريـق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                  

وتطالب الرابطة أيضاً بالتنفيذ الكامل جلميع قرارات جملـس         . رأةأشكال التمييز ضد امل   
  .األمن بشأن املرأة والسالم واألمن
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إعطــاء األولويــة ملنــع الــرتاع واالســتثمار يف الــسالم عــن طريــق وضــع بــرامج للعدالــة      •  
وميكن أن يتحقق ذلـك عـن طريـق حتديـد           . االقتصادية والبيئية والسياسية واالجتماعية   

، وتقدمي الدعم والتمويل للمنظمات غري احلكومية وجلهودهـا، مبـا يف ذلـك              األولويات
منع العنف اجلنسي والعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس، وضـمان الوصـول إىل العدالـة،                   

  .وتعزيز ثقافة السالم
احلد من اإلنفاق العـسكري وتـشجيع التنفيـذ الكامـل للهـدف االسـتراتيجي هـاء عـن                     •  

يف منـهاج عمـل بـيجني، الـذي يـربط بـني املـساواة بـني اجلنـسني              املرأة والرتاع املسلح    
 مـن ميثـاق األمـم    ٢٦والدعوة إىل التحكم يف اإلنفاق املفـرط علـى األسـلحة، واملـادة            

  .املتحدة اليت تطالب بأدىن حتويل ملوارد العامل البشرية واالقتصادية من أجل السالح
ق اإلنـسان يف الـداخل واخلـارج،        وقف بيـع األسـلحة الـيت تنطـوي علـى انتـهاك حلقـو                •  

ودعم إجراء مفاوضات متجددة بشأن معاهدة لتجارة األسلحة الدوليـة، مبـا يف ذلـك               
آليات تكفل وضع معايري ملنع بيـع األسـلحة حيثمـا ُيرتكـب العنـف القـائم علـى نـوع                     

  .اجلنس
جعــل نــزع الــسالح حقيقــة واقعــة، وتعزيــز اتفاقــات نــزع الــسالح وتنفيــذها، مبــا يف      •  

بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة الناريـة، وأجزائهـا، ومكوناهتـا، والـذخرية،              : ذلك
واالجتــار هبــا بــصورة غــري مــشروعة، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  
املنظمــة عــرب احلــدود الوطنيــة؛ وبرنــامج العمــل ملنــع االجتــار غــري املــشروع باألســلحة    

يــع جوانبــه، ومكافحتــه، والقــضاء عليــه؛ واملبــادئ الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مج
. األساسية املتعلقة باستخدام القـوة واألسـلحة الناريـة مـن قبـل مـوظفي إنفـاذ القـانون                  

قـرار جملـس   (وينبغي أن يشمل هذا بـذل جهـود للعمـل بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن                   
، عــن طريــق ضــمان ))٢٠٠٨ (١٨٢٠وقــرار جملــس األمــن ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن 

أن تتــضمن جهــود رصــد وتنفيــذ خطــة العمــل املــساواة بــني اجلنــسني يف عمليــة صــنع  
القرار، واالستعانة خبرباء يف الشؤون اجلنسانية، والعمل على إشراك املـرأة يف العمليـة،              
وجتميع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن التزويـد باألسـلحة الـصغرية، وإدارهتـا،               

  .واستخدامها، وتأثرياهتا
ل أطر وآليـات حقـوق اإلنـسان، واملـرأة والـسالم واألمـن، ونـزع الـسالح لكـي                    تكام  •  

وتعزيـز العمـل ملنـع العنـف ضـد املـرأة، والعمـل مـن                . يتسىن املنع بـصورة أكثـر فاعليـة       
  .أجل احلقوق اجلنسانية وحقوق املرأة يف كافة التفويضات
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ــع مفا      •   ــساوية للمــرأة يف مجي ــة واملت ــشاركة الكامل ــات  ضــمان ودعــم امل وضــات وعملي
ومـن الـضروري زيـادة متثيـل املـرأة يف مجيـع مراحـل عمليـات إصـالح األمــن          . الـسالم 

). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ومبــادرات نــزع الــسالح، وعلــى حنــو مــا ميليــه قــرار جملــس األمــن 
وحتث الرابطة الـدول علـى رفـض مـساندة أي مفاوضـات للـسالم ال متثـل فيهـا املـرأة                      

  .تكشريك قانوين على مائدة املفاوضا
  
  


