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امنيت شورای
 

یادآوری  ١٧مورخ ) ١٩٩٩ (١٢۶۵ ،١٩٩٩ت او ٢۵مورخ ) ١٩٩٩ (١٢۶١های خود به شماره  قطعنامهبا
 و ٢٠٠٠ آگوست ١١مورخ ) ٢٠٠٠ (١٣١۴ و ٢٠٠٠ آوریل ١٩مورخ ) ١٩٩٩ (١٢٩۶، ١٩٩٩سپتامبر 

یادآوریهای رئيس آن، و نيز همچنين بيانيه  که به مناسبت روز حقوق زنان و یاست شورا ر سخنان با
  شد ایرادبه مطبوعات خطاب ٢٠٠٠در تاریخ هشتم مارس ) المللی زنان روز بين(المللی  صلح بين

)SC/6816(، 
 

یادآوری با همچنين  و نيز تعهدات مندرج در سند نتایج (A/52/231) برنامه اقدام تعهدات بيانيه پکن و و
برابری : ٢٠٠٠زنان «بيست و سومين جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 

 به ویژه تعهدات مربوط به زنان و (A/S-23/10/Rev.1)» جنسيتی، توسعه و صلح برای قرن بيست ویکم
 ،درگيری های مسلحانه

 
گرفتن نظ در  مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد و مسئوليت بنيادین شورای امنيت طبق با

 المللی؛  حفظ صلح و امنيت یبنبرایمنشور 
 

ثریت عمده اشخاصی را  نگرانی درخصوص این که شهروندان عادی، به ویژه زنان و کودکان، اکزاربا اب
گيرند شامل پناهندگان و   قرار میدرگيری های مسلحانهدهند که تحت تاثير اثرات نامطلوب  تشکيل می

اند، و به طور روزافزون هدف عناصر مسلح و نظاميان قرار  اشخاصی که در کشورشان آواره شده
مجددبا صلح و آشتی پایدار، آثار متعاقب آن برشناسائی گيرند و با می نقش مهم زنان در   برتاکيد
 کامل و دخيل بودناهميت مشارکت برابر   برتاکيدباگيری و حل و فصل مناقشات و ایجاد صلح، و پيش
 انشوند، و نياز به افزایش نقش آن هایی که برای حفظ و ترویج صلح و امنيت انجام می  در تمام تالشانآن

 فصل مناقشات،گيری و حل و پيشها درخصوص  گيری در تصميم
 

برباهمچنين  مجدد کيد المللی که از  نياز به اجرای کامل قانون حقوق بشر و انسان دوستانه بين ت
 کند،  حمایت میدرگيری هاحقوق زنان و دختران هنگام و پس از 

 
بر تاکيد سازی در خصوص مين  و آگاهی روبهای مين  نياز به این که تمام طرفين تضمين کنند برنامه با

 نيازهای خاص زنان و دختران را در نظر بگيرند،
 

شناختن رسميت به  صلح و در این خصوص  دیدگاه جنيستی در عمليات پاسدار نياز فوری به گنجاندنبا
مالحظه و برنامه کاری ناميبيا درخصوص گنجاندن دیدگاه   (Windhoek Declaration) ویندهوک اعالميه با

  ،(S/2000/693)تيبانی از صلح جنسيتی در عمليات چند بعدی پش
 

شناختن رسميت به با  خطاب به امنيت شورای یاستهای مندرج در بيانيه ر  اهميت توصيههمچنين
 در خصوص آموزش تخصصی کليه پرسنل پاسدار صلح درباره ٢٠٠٠مطبوعات در تاریخ هشتم مارس 

 ، نيازهای خاص و حقوق بشری زنان و کودکان در حين مناقشات، حمایت
 

تصدیق این زنان و کودکان، ترتيبات نهادین مؤثر برای تضمين   بردرگيری های مسلحانهکه درک آثار با
د سهم چشمگيری در حفظ و ترویج صلح و نتوان  در فرآیند صلح میان و مشارکت کامل آنانحمایت از آن
 المللی داشته باشد، امنيت بين

 
 زنان و دختران،   بردرگيری های مسلحانهثار باره آ ها در نياز به ادغام دادهمالحظهبا
 
کند کشورهای عضو به - ١ می توصيه گيری در نهادها و   حضور بيشتر زنان در سطوح تصميمقویًا

المللی برای جلوگيری، مدیریت و حل و فصل و مناقشات را تضمين  ای و بين های ملی، منطقه سازوکار
 کنند،

 

 ٢



می دبيرکل را -٢  خود که افزایش مشارکت زنان در سطوح (A/49/587)ه کاری راهبردی برنامکند ترغيب
  اجرا کند؛درخواست می کندگيری در حل و فصل مناقشات و فرآیندهای صلح را  تصميم

  

  
 

   

 ت  

 

 

    

 

 

  

 

 
می کندبه دبيرکل  - ٣ توصيه  از ویژهتعداد بيشتری از زنان را به عنوان نمایندگان و فرستادگان  قویًا

دعوتهای مناسب منصوب کند و در این خصوص از کشورهای عضو  سمتجانب خود به منظور احراز 
به طور منظم که   اسامی در فهرست متمرکزنآنا نامزدهای خود را به دبيرکل معرفی کنند تا نام کند می

 .شود گنجانده شود روزآمد می
 
کند به دبيرکل همچنين - ۴ می توصيه ر سازمان ملل نقش و مشارکت زنان در عمليات ميدان محو قویًا

را وق بشر و امور انسان دوستانه ناظران نظامی، پليس غيرنظامی، پرسنل حقبين و به ویژه در 
 ؛گسترش دهد

 
 بهکند و  انداز جنسيتی در عمليات پاسداری از صلح را اعالم می  تمایل خود برای گنجاندن چشم- ۵

میدبيرکل  وصيه شد، عمليات ميدانی شامل اجزاء  تضمين کند که، هرگاه مناسب بادنمایقویًا
 اشند؛بنيز جنسيتی 

 
، حقوق و نيازهای  ها و مواد آموزشی درخصوص حمایت  دستورالعملکند درخواست می از دبيرکل -۶

 زنان و نيز درباره اهميت درگير کردن زنان در تمام تدابير پاسدار صلح و استقرار صلح را در اختيار ویژه
می کشورهای عضوکشورهای عضو قرار دهد، از  این عناصر و همچنين آموزش آگاهی کند  دعوت

ه های آموزش ملی پرسنل پليس نظامی و غيرنظامی ب  را در برنامه و ویروس آنایدزبيماری درخصوص 
 که نمایدکند تضمين  میدرخواستاز دبيرکل همچنين  بگنجانند و استقرار نيروها  آمادگی برای منظور

 .ت پاسدار صلح آموزش مشابه دریافت کنندپرسنل غيرنظامی عمليا
 
کند کشورهای عضو به -٧ می توصيه  داوطلبانه خود از تدابير تدارکاتیشتيبانی مالی، فنی و پقویًا

 اتخاذ شده های مربوط ها و برنامه  صندوقبه وسيلهشامل تدابيری که آموزش حساس به جنسيت را 
دکان ملل  صندوق ملل متحد برای زنان، صندوق کوشامل اند و در کنار سایر صندوق ها و برنامه ها 

انجام می   عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مربوطمتحد، و توسط دفتر کميساریای
 .را افزایش دهند  شوند

 
می از تمام فعاالن دخيل -٨  انداز های صلح، چشم نامه  و اجرای موافقتباره  هنگام مذاکره درکند، دعوت

 :جنسيتی اتخاذ کنند که، در کنار سایر موارد، شامل نکات زیر است
 

ادغام  نيازهای خاص زنان و دختران هنگام بازگشت به وطن و اسکان مجدد و نيازهای بازپروری، –الف 
  و بازسازی پس از مناقشات؛مجدد

 
 و فصل مناقشات های صلح و فرآیندهای بومی صلح زنان محلی برای حل  تدابيری که از برنامه–ب 

 کنند؛ های صلح دخيل می نامه های اجرای موافقت سازوکارکنند و زنان را در تمام  پشتيبانی می
 

کنند به ویژه به این دليل   زنان و دختران را تضمين میه حمایت از و احترام به حقوق بشر تدابيری ک–ج 
 شوند؛ ط می انتخاباتی، پليس و قوه قضائيه مربونظامکه به قانون اساسی، 

 
حقوق و  المللی حاکم بر  قوانين بينکند میدرخواست درگيری های مسلحانه طرفين تمامی از -٩

 تحت انحمایت از زنان و دختران، به ویژه به عنوان شهروندان غيرنظامی، به خصوص تعهدات آن
 و ١٩۵١ان مورخ ، کنوانسيون پناهندگ١٩٧٧ و پروتکل الحاقی آن به تاریخ ١٩۴٩کنوانسيون ژنو مورخ 

 و ١٩٧٩های تبعيض عليه زنان مورخ  ، کنوانسيون حذف کليه شکل١٩۶٧پروتکل الحاقی آن به تاریخ 
 ١٩٨٩، و کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق کودک مورخ ١٩٩٩پروتکل اختياری آن به تاریخ 

 رم درباره دیوان اساسنامهو مفاد کامل رعایت کنند به طور  را ٢٠٠٠ مه ٢۵و دو پروتکل اختياری آن مورخ 
 المللی را در نظر بگيرند؛ کيفری بين

 
میدرخواس درگيری های مسلحانه طرفين تمامی از -١٠ زنان و دختران در از به منظور حمایت کند ت

های سوءاستفاده جنسی و سایر  جنسيت، به ویژه تجاوز و سایر شکل های مبتنی بر مقابل خشونت
  تدابير خاص اتخاذ کنند؛درگيری های مسلحانهگام های خشونت هن شکل

 
بخشودگی از مجازات و تحت پيگرد قانونی قرار دادن مسئوليت کليه کشورها برای پایان دادن به   بر-١١

های جنسی و سایر  کشی، جنایت عليه بشریت و جنایات جنگی شامل خشونتسل ن نمسئوال
این مقررات عفو در مورد حذف به نياز  و در این خصوص بر کند می تاکيدها عليه زنان و دختران  خشونت

میپذیر باشد،  جنایات، هرگاه امکان  ؛کند تاکيد

 ٣



 
می درگيری های مسلحانه از کليه طرفين -١٢ ماهيت غيرنظامی و انسان دوستانه به  کند دعوت

 در انشامل نيازهای آن و نيازهای خاص زنان و دختران احترام بگذارندهای پناهندگان  شهرکو ها  اردوگاه
 ١٢٩۶ و ١٩٩٨ نوامبر ١٩مورخ ) ١٩٩٨ (١٢٠٨های شماره  طراحی این مراکز را در نظر بگيرند و قطعنامه

 کند؛  را یادآوری می٢٠٠٠ آوریل ١٩مورخ ) ٢٠٠٠(

 

 

   

 

 

  

 

   ا

 
دخيل هستند  ادغام مجدد و رفع بسيج عمومیریزی برای خلع سالح،   تمام اشخاصی که در برنامه-١٣
  را در نظر بگيرند؛آن ها سابق و نيازهای افراد تحت تکفل جنگجویان نيازهای مختلف می کندتشویقرا 
 
هرگاه های مناسب انسان دوستانه،  باتوجه به نيازهای زنان و دختران به منظور لحاظ کردن معافيت -١۴

رفتن آثار نظر گ  منشور سازمان ملل متحد تدابيری اتخاذ شود، آمادگی خود  برای در۴١طبق ماده 
می برجمعيت غيرنظامی را آن هابالقوه  قرار مجدد  ؛دهد مورد تاکيد

 
های نمایندگی شورای امنيت مالحظات جنسيتی و حقوق زنان ، شامل   برای تضمين این که هيئت-١۵

می  را در نظر بگيرند ، آمادگی خود راالمللی زنان  های محلی و بين مشاوره کامل با گروه  ؛کند اعالم
 
می از دبيرکل-١۶  نقش زنان در ، بر زنان و دختراندرگيری های مسلحانه درخصوص آثار کند  دعوت

 استقرار صلح و ابعاد جنسيتی فرآیندهای صلح و حل و فصل مناقشات مطالعات الزم را انجام دهد و
میاز وی همچنين  تمام کشورهای  گزارشی از نتایج این مطالعه را ارائه دهد و آن را در اختيارکند دعوت

 عضو سازمان ملل متحد قرار دهد؛
 
می از دبيرکل-١٧ امور پيشرفت درخصوص گنجاندن گزارش  هرگاه مقتضی باشد، کند،  درخواست

سایر ابعاد مربوط به زنان و دختران را در همچنين  پاسدار صلح و ماموریت های تمامی دورهجنسيتی در 
 گزارش خود بگنجاند؛

 
گرفته -١٨  ؛را پيگيری نماید به طور فعال این موضوع ستتصميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤
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 نگاهی اجمالی بر این مطالعه
 

بر  سهم چشمگيری دارند، ی های مسلحانهدرگيراز آنجایی که زنان و دختران در تلفات ناشی از 
 باید در کانون  نيازهای آنان٢٠٠٢ل متحد در اکتبر  سازمان ملاز سویه منتشر اتمطالعنتایج  اساس

های انسان دوستانه تا   پاسدار صلح گرفته تا کمک عملياتهای صلح سازمان ملل متحد از کليه فعاليت
 .د، قرار بگيرخلع سالح، بازسازی و بازپروری

 
امنيتاین مطالعه، به نام  و صلح ، که به سفارش شورای امنيت تهيه شده است، ابعاد جنسيتی زنان،

های  م ملل متحد و همچنين چالشنظاهای  کند و پاسخ در مسایل صلح و امنيت را شناسایی می
ان و زن  بردرگيری های مسلحانه آثار ،این مطالعه. دهد چشمگير را مورد بحث و بررسی قرار می

المللی حقوقی، فرآیندهای صلح، عمليات پاسدار صلح، عمليات انسان دوستانه،  دختران، چارچوب بين
 .گيرد  را در برمیادغام مجدد و رفع بسيج عمومی ،بازسازی و بازپروری و خلع سالح

   

 
 تضمين توجه بيشتر به برابری جنسيتی در تمام مراحل ه منظور بدر خصوص هر موضوع خاص،

 برای  هر فعاليت این مطالعه ،های انسان دوستانه و در فرآیند بازسازی های صلح، در فعاليتفرآیند
کند از آنچه سازمان ملل در حمایت از  این مطالعه سعی نمی. دهد هایی ارائه می توصيه مشخص

های  مثالدر عين حال دهد نگاهی جامع ارائه دهد ولی  ها انجام می برابری جنسيتی در تمام این حوزه
  .کند ها اشاره می ها و محدودیت توضيحی ارائه و به شکاف

 
 عنان، دبيرکل سازمان ملل  ، شورای امنيت از کوفی٢٠٠٠ اکتبر ٣١ مورخ ١٣٢۵ شماره  در قطعنامه

کينگ، .وی.خانم آنجال، ای. ای انجام دهد متحد، درخواست کرد درخصوص زنان، صلح و امنيت مطالعه
 بين ستاد ویژه تهيه آن با هماهنگی نزدیک با نحوه نسيتی و پيشرفت زنان، برمشاور ویژه در امور ج

اساس تحقيقات و دروندادهای موجود  این مطالعه بر. داشت زنان، صلح و امنيت نظارت کارگزاری
های تخصصی آن، کشورهای عضو، دانشگاهيان و  کارگزاری ها و  ها، صندوق سازمان ملل متحد، برنامه

 .  تهيه شده است(NGO)المللی غيردولتی  ای و بين ی ملی منطقهن هاا و سازمنظران، صاحب
 

در باره ، درگيری های مسلحانههای شورای امنيت درخصوص کودکان و  اساس قطعنامه این مطالعه بر
، و همچنين درگيری های مسلحانه و جلوگيری از درگيری های مسلحانهنظاميان در  حمایت از غير

ون تمام نقطعنامه مذکور اهميت قرار دادن ابعاد جنسيتی در کا. تهيه شده است ١٣٢۵قطعنامه 
ها و  های بعدی الزم را شناسایی و نقش   گام،دهد های صلح ملل متحد را مورد تاکيد قرار می فعاليت

های سازمان ملل متحد برای صلح و امنيت دخيل هستند را  های تمام افرادی که در فعاليت مسئوليت
 .کند  میارائه

 
های این مطالعه به شورای امنيت ارائه شد و در جلسه  اساس یافته  بر(S/2002/1154)گزارش دبيرکل 

 . شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت٢٠٠٢ اکتبر ٢۵علنی مورخ 
 

کند و حاوی  ای از عناصر کليدی مطالعه را ارائه می  خالصهنگاه اجمالیکتاب تحت عنوان این 
 .اند  است که در گزارش دبيرکل برای مالحظه شورای امنيت تسليم شده اقدامیبرای یها توصيه
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 زنان و دختران  بردرگيری های مسلحانهآثار 
 
.  همانند تجارب مردان و پسران استدرگيری های مسلحانهختران در بسياری از تجارب زنان و د •
طی و در شوند، و  شوند، زخمی و کشته می برند، به زور آواره می  از همان ضربات روحی رنج مینانآ

بين آن ها ولی . ندمی شوپس از مناقشات برای گذران زندگی و امرار معاش با مشکل مواجه 
اند و از   تبدیل شدهدرگيری های مسلحانه زنان و دختران به اهداف اصلی .های مهم وجود دارند تفاوت

جنسيت و جنسی به  های مبتنی بر  به ویژه چون خشونت–اند   نامتناسب رنج بردهگونه ایآثار آن به 
 زنان و کودکان .اند  معاصر تبدیل شدهدرگيری های مسلحانههای جنگی و یکی از خصوصيات بارز  سالح

 .ثریت پناهندگان جهان و افراد آواره درون کشورها را تشکيل می دهندهمچنين اک
 
پذیر هستند ولی نسبت به خشونت و  های خشونت آسيپ زنان و دختران نسبت به تمام شکل •

برداری جنسی شامل شکنجه، تجاوز، تجاوز گروهی، بارداری اجباری، بردگی جنسی، فحشای  بهره
های بين افراد   خشونت،دسترسی آسان به اسلحه.  دارند ایویژهپذیری   آسيب،اجباری و قاچاق
 اغلب در طی مناقشات ادامه و این نوع خشونت هادهد  های خانوادگی را افزایش می شامل خشونت

 .  یابندافزایشیابند و ممکن است حتی پس از مناقشات نيز  می
 
تبعيض عليه زنان و دختران مچنين  مسلحانه ميزان نابرابری بين زن و مرد را شدیدتر و ههای درگيری •

ها شرکت نکنند، احتمال این که در تصميمات مربوط به  گيری  اگر زنان در تصميم.شدت می بخشدرا 
 .مناقشات یا فرآیند صلح شرکت کنند وجود ندارد

 
 زنان و دختران به دليل .العاده زیاد هستند عواقب سالمتی برای زنان و دختران طی مناقشات فوق •

 تامينتواند به  تبعيض جنسيتی می. پذیر هستند  بسيار آسيب خودهای جنسی و توليد مثلی نقش
 زنان و دختران بيانجامد که این امر باعث سوء تغذیه و سایر مشکالت مربوط به سالمت  براینابرابر غذا
سایل امرار تجربه کردن یا شاهد بودن مرگ، جدایی، تجاوز، شکنجه، ویرانی، از بين رفتن و. خواهد شد

 .توانند فشارهای روحی و اجتماعی شدید بوجود آورند معاش و محروميت عمده می
 
تر  و خطرناک  تر روزافزون مشکلگونه ای و مراقبت کننده به هوظایف روزانه زنان به عنوان تامين کنند •

س قرار شوند بویژه هم زمان با این که خدمات عمومی و کاالهای خانگی کمتر و کمتر در دستر می
سازد برای امنيت و امرار معاش خانواده   زنان را مجبور می،درگيری های مسلحانه. گيرند می

ها را  های آن تالشدارائی زمين و  مالکيت ولی فقدان حق . های بيشتری به عهده بگيرند مسئوليت
رقابت روزافزون  در نتيجه .گيرند شاغل جدید یا غيرسنتی به عهده میمزنان و دختران . کند محدود می

 ممکن است رااند   که از بخش رسمی به طور اجباری خارج شدهی زنان و دختراندر بخش غيررسمی،
 .دنمایهای غيرقانونی خطرناک هدایت  به اجبار به سمت فعاليت

 
زنان و همچنين . دهد  همچنين روابط و ساختارهای اجتماعی را نيز تغيير میدرگيری های مسلحانه •

در به ویژه بستگان مذکر زنان را » ناپدید شدن«. شوند می» ناپدید شدن«ی بازداشت و مردان قربان
.  با مردان مرتبط استشان به طور مستقيم با روابط آن هادهد که موقعيت  جوامعی تحت تاثير قرار می

 و ارندقرار د روحی اتشان بازگردند، تحت تاثير ضرب  بستگانشته باشندماداميکه زنان کماکان اميد دا
 .توانند تسکين پيدا کنند نمی

 
مشکالت در   به عنوان راهبردی برای فائق آمدن بر.دختران با مشکالت خاص مواجه هستند •

برند، ممکن است مجبور شوند بسيار زودتر از زمان  خانوارهایی که در وضعيت بد اقتصادی به سر می
هنگامی که دختران . یابد وزان دختر کاهش میمعموًال در زمان جنگ تعداد دانش آم. معمول ازدواج کنند

های  شوند، از انگ  نادیده انگاشته میشدیدًاگيرند،  به صورت اجباری سرپرستی خانوار را به عهده می
تهدید می های جنسی  سوء استفاده و خشونتات خطرروزافزون با  به طوربرند و  اجتماعی رنج می

 .شوند
 
 مدت تمامیاند در  بازگشته و زنانی که در کشور خود آواره شدهزنان و دختران پناهنده، به وطن  •

ساختارهای ضعيف یا . برند  حقوق بشر رنج مینقضها از  ها و شهرک اردوگاهکان در سا، فرار،  آوارگی
ها یا  مزاحمتناشی از ، خطرات بيشتر  های اجتماعی باعث امنيت کمتر از بين رفته حمایت

مشکالتی که . دنانجام های الزم برای ادامه زندگی می ترسی به کمکسوءاستفاده و مشکالت در دس
 پرداخته آن هاها شناسایی یا به  ها و مدیریت اردوگاه  در برنامهاغلب قرار دارندزنان و دختران فراروی 
 سرپناه هاها، طراحی  تصميمات مربوط به سازماندهی اردوگاهاتخاذ  زنان در بيشترمشارکت . شود نمی
 .کند، جنبه حياتی دارد نات و توزیع ملزومات برای کاهش خطراتی که زنان و دختران را تهدید میو امکا

 ٦



 
 آن ها.  عوامل فعال نيز هستندآن ها:  نيستنددرگيری های مسلحانهزنان و دختران تنها قربانيان  •

ب داده شوند توانند در مناقشه شرکت کنند یا پشتيبانی غيرنظامی تامين کنند؛ یا ممکن است فری می
زنان و دختران ممکن است به اجبار به بردگی جنسی . های مختلف ایفا کنند و مجبور شوند نقش

 بسياری از .های درگير در جنگ به عنوان افراد غيرنظامی کارکنند دست بزنند یا مجبور شوند برای گروه
ازی بافت اجتماعی،  در بازسانآن. زنان موجب خاتمه درگيری، ایجاد صلح و خلع سالح می شوند

ولی حتی در مواردی که زنان در فرآیندهای . خيل هستنددشان  فرهنگی، اقتصادی و سياسی جوامع
 .شوند  کنار زده می،غيررسمی صلح نيز درگير هستند، معموًال هنگام آغاز مذاکرات رسمی صلح

 
ضروری است . طلبد را میالمللی  معه بين جاویژههای  واکنش زنان یا دختران   مناقشات برصآثار خا •

ریزی و اجرای تمام عمليات صلح،  ها، برنامه جنسيت در سياست های مبتنی بر ها و نابرابری به تفاوت
 . های انسان دوستانه و اقدامات بازسازی پرداخته شود فعاليت

 
 

 : پيشنهادی دبيرکلاقدامات
 
، و مطمئن واقف باشيد انهدرگيری های مسلحميزان نقض حقوق بشر زنان و دختران هنگام بر  •

ریزی و اجرای تمام عمليات پشتيبانی از صلح   عاملی در برنامه حقوقشوید که آگاهی از این نقض
 .باشد

 
، آثار مداخالت عمليات صلح بر زنان و درگيری های مسلحانهمنابع محلی اطالعات درخصوص آثار  •

ها و  های منظم با گروه ایجاد تماسدختران و نقش و مشارکت زنان و دختران در مناقشات را با 
 . و مورد استفاده قرار دهيد کنيدهای زنان و دختران شناسایی شبکه
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 المللی  بينحقوقیچارچوب 
 
 چارچوبی را مقرر کرده درگيری های مسلحانهالمللی برای حمایت از زنان و دختران هنگام   بينحقوق •

 جزای حقوق، المللی  بينحقوق بشر المللی انساندوستانه،   بينحقوقاین چارچوب شامل : است
 .المللی پناهندگان است  بينحقوقالمللی، و  بين

 
را  و حمایت از نظاميان و غيرنظاميان مناقشات  بر ناظر تا مقررالمللی که  انساندوستانه بينحقوق •

.  ارتباط موضوعی مهمی دارددرگيری های مسلحانه با حمایت از زنان و دختران در مقرر می کند
 به حمایت از ١٩٧٧ها به تاریخ   و دو پروتکل الحاقی آن١٩۴٩ ژنو در سال  های چهار گانهکنوانسيون
 .دنپرداز  میلحانهدرگيری های مسقربانيان در 

 
های مقرر طبق حقوق  حمایت.  کاربرد دارددرگيری های مسلحانه نيز در زمان المللی  بينحقوق بشر •

اسناد کليدی حقوق بشر .  در خصوص زنان و دختران براساس عدم تبعيض کاربرد داردالمللی  بينبشر
شکلکنواشامل  تمام حذف زنان سيون عليه تبعيض  خاص به قاچاق زنان و  است که به طورهای
 .پردازد  زنان می دری از فحشاکش بهره

   ن   

ا   ت    ا    
  ت

   
  پ

   و پن  

 
یافتهقاچاق انسان به طور جامع تحت پوشش  • ن سازم جرایم عليه حد م ملل ن سازم کنوانسيون

کل و فراملی آن پرو تکميلی  .اند االجرا نشده  است که هنوز الزمهای
 
کودکبرند که در   می های خاص مقرر برای کودکان بهره دختران از حمایت • حقوق و کنوانسيون

آن روتکل اختياری شرکت و  در خصوص فروش کودکان، فحشا در کودکان و هرزه نمایی کودک های
 . اند  قيد شدهدرگيری های مسلحانهکودکان در 

 
، به درگيری های مسلحانهالمللی نيز در خصوص جرایم عليه زنان و دختران طی   جزای بينحقوق •

 .های جنسی از اهميت روزافزون برخوردار است ربوط به خشونتویژه جرایم م
مورختعریف پناهندگان مندرج در از تعبير حساس به جنسيت  • اهندگان ضعيت به مربوط کنوانسيون

های  اساس اذیت و آزارهای مبتنی برجنسيت، شامل خشونت دهد بر  به زنان و دختران اجازه می١٩۵١
 . ندکن پناهندگی درخواست ،جنسی

 
مانند تجاوز،  خاص نایاتالمللی گسترش یافته تا به برخی از ج طی دهه گذشته، چارچوب قانون بين •

 تجربه  آن ها رادرگيری های مسلحانهبپردازد که زنان و دختران در فحشای اجباری، قاچاق و بردگی 
سل  عنوان اجزای ن عليه بشریت و بهجنایت جنگی، نایات در قالب تعاریف جنایاتبه این ج. کنند می

المللی  دادگاه بينحاکم بر این نوع جرایم در قوانين . شود کشی و همچنين شکنجه پرداخته می
 ویژه دادگاه اساسنامهالمللی و ی بينکيفر یوان رم درخصوص داساسنامهیوگسالوی سابق و رواندا، 

 .اند سيرالئون گنجانده شده
 
ی برای تضمين اعمال عدالت حساس به جنسيت المللی مقررات های بين  دادگاهموسساسناد  •

 رم حاوی مقرراتی برای حضور اساسنامه. را در بر می گيردشامل تدابير حمایت از قربانی و شاهدان 
 و برای تضمين در دسترس بودن تخصص حقوقی در خصوص مسایل  به طور عادالنهقضات مرد و زن

 .خاص از قبيل خشونت عليه زنان و کودکان است
  
 عملی  انجام می شوندهای داخلی در جنگکه ی ئها المللی اینکه فعاليت  طریق اعالم بيناز •

ای که به  نامه المللی قابل مجازات خواهند بود و ابتکارات آئين  که بطور بينمحسوب می شوندمجرمانه 
ت اسفناک اینده به وضعيزبه طور فالملل  چارچوب حقوق بين ،پردازند نيازهای خاص زنان و دختران می

 – به ویژه در ارتباط با خشونت جنسيتی -  ها و پيامدهای آندرگيری های مسلحانهزنان و دختران در 
های جنسی عليه  تعيين مسئول صدور دستور انجام بسياری از جرایم مربوط به خشونت .می پردازد

د پيشرفتی قابل ها تضعيف شود که این خو  بخشودگی مجازاتفرهنگزنان و دختران  باعث شده است 
 .مالحظه است

 
درگيری های عالوه برخشونت جنسی، سایر جوانب مهم وضعيت اسفناک زنان و دختران در  •

 . باید در نظام حقوقی به طور رسمی شناسایی و مورد تاکيد قرار بگيردمسلحانه
جازات های انجام شده برای انتشار این ضوابط و م المللی باید از طریق تالش رعایت ضوابط بين •

 فعاالن غيردولتی،  هابه دليل ماهيت تغيير یافته مناقشات، که در آن. ها بهبود یابند مرتکبين خشونت

 ٨



نيروهای شبه نظامی و کودکان در جنگ درگير هستند و زنان و دختران به طور مستقيم مورد هدف قرار 
ی از فعاالن ممکن است از گيرند، به اقدامات پيشگيرانه باید بسيار بيشتر توجه شود چون بسيار می

ندیده آن ها ها سرپيچی کنند یا  المللی مطلع نباشند یا ممکن است به طور علنی از آن قوانين بين
 .بگيرند

 
 : دبيرکلی پيشنهاداقدامات

 
تمام این موارد کليه ه  زنان و دختران را محکوم کنيد؛ برای پایان دادن بموارد نقض حقوق بشر •

خواهيد به تمام تعهدات خود طبق اصول  بد؛ از طرفين درگير در مناقشهم دهينجااقدامات الزم را ا
 . پناهندگان عمل کنندحقوقحقوق بشر و حقوق المللی،   انسان دوستانه بينحقوقحاکم در 

 
های حل و فصل مناقشات، مصونيت و  نامه مطمئن شوید که مقررات عفو مندرج در موافقت •

کشی شامل جنایات مبتنی سل یت عليه بشریت و نبخشودگی تمام جنایات جنگی، جنا
 .دنشونبرجنسيت را شامل 

 
های قضایی که شورای امنيت به عنوان بخشی از ترتيبات حل و فصل   مکانيزمبا استفاده از •

المللی حساس به جنسيت   ميزان تعبير و کاربرد چارچوب حقوقی بيناختالفات ایجاد کرده است  
 .پایش نمایيدرا 

 
که در داشته  و قضات و مشاورینی عمل کننداساس قوانين  های آتی بر  وید دادگاهمطمئن ش •

 .ندباشتجربه حقوقی الزم دارای خصوص مسایلی چون نقض حقوق زنان و دختران 
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 فرآیندهای صلح
 
 اندازهای جنسيتی در فرآیندهای رسمی و غيررسمی بدون مشارکت زنان و دختران و گنجاندن چشم •

 .صلح پایدار ایجاد نخواهد شد،  صلح
 
های زنان متشکل از  گروه. اند اعمال نفوذ و سازماندهی صلح و خلع سالح فعال بودهدر زنان از دیرباز  •
کنند و اقدامات آشتی   صلح را ترویج می،اند های چند حزبی و قومی تشکيل داده جبهه، امه مردم ع

های  اند، عليه سالح ات کشتار جمعی را درخواست کردهسليح حذف تانآن. دهند جویانه انجام می
و اطالعاتی اند  ها شرکت کرده آوری سالح های جمع اند، در برنامه کوچک مبارزات تبليغاتی انجام داده

 خود ”مفقوداالثر”اند تا از سرنوشت فرزندان  هم آمده  مادران گرد.اند  منتشر کردهزمينیهای  درباره مين
 .به جنگ جلوگيری کنند انآنبه خدمت یا اعزام خود فرزندان مطلع شوند یا از اعزام اجباری 

 
های مختلف  ر جبههتجارب مشترک متمرکز هستند و در سرتاس های صلح زنان اغلب بر بش جن •

. مشکل باشد» دیگری«شود توصيف دشمن، به عنوان  کنند که باعث می همبستگی ایجاد می
 مشروعيت اجتماعی نآناشان و سایر اعضای خانواده به  ها درخصوص فرزندان های این گروه نگرانی
 از مردان در ابراز  در نتيجه، زنان گاهی.آورد  مناقشه ارتباط بوجود میموردبخشد و با زنان طرف  می

 .نگرانی در خصوص مناقشه مشکالت کمتری دارند
 
 
برای مثال، . اند ای کارشان را آغاز کرده ای و زیر منطقه های زنان در سطوح منطقه ها و شبکه گروه •

 آغاز به کار کرد، بر ترویج حل و فصل ١٩٩٩کميته زنان آفریقا درخصوص صلح و توسعه که در سال 
 گينهاهل  زنان ،شبکه صلح زنان رودخانه مانو. ادی از کشورهای آفریقایی متمرکز استمناقشات در تعد

 .آورد هم می ، ليبریا و سيرالئون را گرد
 
درک . تواند در خصوص مناقشات شناخت الزم ارائه دهد های زنان می ها و شبکه مشاوره با گروه •

. تامين کندها  هشدار نخستينم برایتواند اطالعات مه هنجارها و رسوم جنسيتی در یک جامعه می
رسمی در فرآیندهای صلح را به   غيردخالت دانش، تجربه و موارهالمللی ه ی بينن هااولی سازم

احزاب سياسی و  های ارزیابی تقریبًا فقط بر  هيئت.اند رسميت نشناخته و مورد استفاده قرار نداده
 .سایر فعاالن سياسی رسمی متمرکز هستند

 
 زنان .دنشو ی غيررسمی زنان برای صلح به ندرت در فرآیندهای رسمی صلح منعکس میها فعاليت •

شوند چون تصميم گيرنده، رهبران نظامی یا جنگجو  اغلب از فرآیندهای رسمی صلح کنار گذاشته می
 فرآیندهای صلح ابعاد .شود از مهارت الزم برخوردار نيستند به این دليل که فرض میگاهی نيستند یا 

 .یابند  زنان هميشه به ميز مذاکره راه نمیاصلیهای  گيرند و نگرانی يتی را در نظر نمیجنس
 
. ی محلی صلح ممکن است در برابر مشارکت و دخالت زنان از خود مقاومت نشان دهندن هاماساز •

در های مناسب زنان  توانند در خصوص نقش پردازند می های صلح آميز می ها که به فعاليت هریک از گروه
هرگاه از زنان دعوت شود به گروهی ملحق شوند، ممکن است از  .جامعه فرضياتی را مجددًا ایجاد کنند

 .شوند داده درجه تنزل » داری خانه«گيری کنار گذاشته و به انجام وظایف  تصميم
 
که مسایل برابری جنسيتی در دستور تضمين کننده این نيست با این حال حضور مذاکره کنندگان زن  •

 برای جلب توجه – مرد یا زن –تمام فعاالن در فرآیندهای رسمی صلح . شدد نکار صلح قرار داده خواه
 .های زنان و مردان باید آگاهی و ظرفيت الزم را داشته باشند به وضعيت اسفناک و نگرانی

 
 به دهند باید مهار شود و های غيررسمی نشان می عاليتفی که زنان در ن هاانرژی و حضور فعاال •

های  به منظور ایجاد ارتباط بين فعاليت. دگردمشارکت و نفوذ بيشتر در فرآیندهای رسمی تبدیل 
های زنان  ها و شبکه گروه. های الزم باید تهيه شوند ساز وکار، های رسمی صلح  غيررسمی با فعاليت

 .کنند فقدان آموزش را محدودیت اساسی محسوب می
 
 
هميت برابری جنسيتی به صراحت نپردازند، جلب توجه به ابعاد های صلح به ا نامه اگر موافقت •

 برای مثال در ارتباط با مقررات - باشددشوار اجرایی ممکن است  مرحلههای زنان در جنسيتی و نگرانی
حقوق بشری در قوانين اساسی جدید، فرآیندهای انتخاباتی، اصالحات اراضی و قوانين درخصوص 

 .های جنسی خشونت
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ای مورد شناسایی قرار  یندههای زنان را به طور فز ها و شبکه های صلح گروه نيت برنامهشورای ام •

های نمایندگی  های زنان در هيئت ها و شبکه  شورای امنيت با گروه. کند  پشتيبانی میآن هاداده و از 
 ١٣٢۵  از زمان تصویب قطعنامه. در جمهوری دموکراتيک کنگو، کوزوو و سيرالئون مالقات کرده است

نهادهای سازمان . اند ی غيردولتی جلساتی داشتهن هاا شورا و نمایندگان زن سازمیتاکنون، اعضا
های الزم برای حل و  اند و در خصوص مهارت های غيررسمی صلح زنان حمایت کرده عاليتفملل متحد از 

 .ندفصل مناقشات و انجام مذاکرات آموزش الزم را تامين کرده ا
 

 : دبيرکلیاد پيشنهاقدامات
 
 بههای نمایندگی اعزامی آن  ابعاد جنسيتی را در شرح وظایف بازدیدهای شورای امنيت و هيئت •

 ؛ درخصوص وضعيت زنان و  در جریان استآن های بگنجانيد که درگيری ها در کشورها و مناطق
هرگاه الزم درخواست کنيد؛ متخصصان امور جنسيتی را درگيری ها گزارشات توجيهی دختران در 

های زنان اطمينان خاطر الزم  ها و شبکه ممکن باشد در امور دخيل کنيد؛ و در خصوص مشاوره با گروه
 .حاصل کنيد

 
زنان و دختران، مشارکت   بردرگيری های مسلحانهمطمئن شوید تمام توافقات صلح به عواقب آثار  •
  . بپردازندی هاپایان درگيرهای آن پس از   در فرآیند صلح و نيازها و اولویتانآن
 
المللی  های صلح در سطوح ملی و بين نامه مطمئن شوید زنان به طور کامل در مذاکرات موافقت •

ی زنان درباره فرآیندهای رسمی ن هااشامل مشارکت از طریق تامين آموزش برای زنان و سازم
 .،  شرکت کنندصلح
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  صلحپاسدارعمليات 
 
 طرفين درگير در برشوند یا فقط  های نظامی محدود نمی  صلح از این پس به فعاليتپاسدارعمليات  •

 گسترده برای کمک به انتخابات، پایش ت هایماموریعمليات ممکن است این . شوند جنگ متمرکز نمی
 ممکن است به ایجاد نهادهای قانونی، ایجاد آن ها .حقوق بشر و انجام وظایف عمومی داشته باشند

برداری، بازگرداندن پناهندگان به وطن و ارائه  های عمليات مين  برنامهایجادساختارهای اداری، 
 قابل مالحظه ای صلح نيروی بالقوه ند بعدی پاسدارچعمليات . های انسان دوستان کمک کنند کمک

 .برای پرداختن به مسایل جنسيتی دارند
 
همراه مردان و به دختران و زنان، . گذارند جای می  بر زندگی مردم آثار عميقعمليات پاسدار صلح بر •

نت عليه  با متوقف کردن خشو.شوند مند می پيشرفت در فرآیند صلح بهره پسران، از امنيت بيشتر و
با  ، تضمين این که نهادهای مجری قانون به این جنایات بپردازند اب، های جنسی  زنان، شامل خشونت

های جنسيتی آثار  روابط و نابرابری توانند بر میصلح  پاسدارتسهيل مشارکت زنان در انتخابات، عمليات 
 .مثبت داشته باشند

 
کنند به  های پاسدار صلح را تعيين می اموریت هيئتهای شورای امنيت که م تعداد اندکی از قطعنامه •

به  .کنند  اشاره میآن ها  و احيای پس از مناقشه بردرگيری های مسلحانهزنان و دختران یا آثار خاص 
 تعهدی به برابری جنسيتی را در این قطعنامه هاهيچيک از  نيروهای اعزامیعنوان بخشی از ماموریت 

 .گيرند نمی بر
 
  را در بردوره ماموریت باید تعهد به ترویج برابری جنسيتی از آغاز تا پایان اعزامیهيئت ماموریت یک  •

کليه کارکنان .  نياز استاعزامیترین مسئولين هيئت  به پشتيبانی و حمایت صریح عالی. بگيرد
آن  شان شناسایی و به های کاری تخصصی باید آموزش ببينند تا قادر باشند ابعاد جنسيتی را در حوزه

های راهنما،  ابعاد جنسيتی باید در تمام تشریفات عملياتی استاندارد، دفترچه.  بپردازندها
. کند های پاسدار صلح را هدایت می ها و سایر اسنادی گنجانده شوند که عملکرد هيئت دستورالعمل

صلح پاسدار عمليات برای حد م ملل ن اص و های خ  در حال تهيه دستورالعمل(DPKO) دفتر سازم
 .  استاعزامیهای  خصوص ابعاد جنسيتی در کارهای روزانه تمام هيئت های آموزشی در برنامه

ت     ا  

 
 مشاوران امور جنسيتی یا  شده انداندازی  واحدهای امور جنسيتی راهاعزامیهای  برخی هيئت •

تخصصان نقش این م. اند تا گنجاندن ابعاد جنسيتی در عمليات پاسدار صلح را تسهيل کنند منصوب کرده
 در تضمين توجه مناسب به ابعاد جنسيتی و اعزامیامور جنسيتی پشتيبانی از رهبری هيئت 

 .های زنان است نگرانی
 
اولين . اند های پاسدار صلح به ندرت حضور داشته ها در هيئت گيری ترین سطوح تصميم زنان در عالی •

، دو  که ده سال از آن تاریخ می گذرداکنون.  منصوب شد١٩٩٢دبيرکل در سال از سوی نماینده ویژه زن 
 گاناهداف مشخص برای افزایش تعداد نمایند. وجود دارندزن  و دو معاون نماینده ویژه  زننماینده ویژه

 .ویژه زن باید محقق شوند
 
های پاسدار صلح ممکن است به عنوان الگوی زنان محلی در جوامعی عمل کنند که  زنان در هيئت •

تعداد بيشتر زنان در نيروهای نظامی و پليس نيز . کرده اندهای درجه دوم ایفاد  زنان از دیرباز نقش
 .تماس با زنان را تسهيل خواهد کرد و اعتماد بين مردم محلی را پرورش خواهد داد

 
به منظور . المللی در حال افزایش است  مداخالت بينمفهومفحشا، اغلب به همراه قاچاق انسان، در  •

 در چارچوب عمليات پاسدار ی انسان و سوءاستفاده جنسی از زنان اقدامات بيشترجلوگيری از قاچاق
نوع   هربارهاند تا در   دستور واضح و روشن دریافت کردهاعزامیهای   تمام هيئت. اتخاذ شوند بایدصلح

ند تا مطمئن کن تحقيق اتهام سوء استفاده یا مزاحمت جنسی توسط پرسنل حافظ صلح به طور کامل 
دفتر سازمان ملل برای عمليات پاسدار به عالوه، .  مقتضی مجازات شوندشيوه ای مرتکبين به شوند
 خواسته اعزامیهای  انضباطی است و از هئيت  در حال بررسی و بهبود آئين کاری خود در  امورصلح

 .و کارهای پایش را به منظور تضمين فعاليت مناسب بهبود بخشند است ساز
 
 
هایی   پاسدار صلح برای پرداختن به خشونت عليه زنان و دختران و قاچاق گامتعدادی از عمليات •

ن ا آموزش پليس محلی، پشتيبانی از سازم،سازی عموم های آگاه  فعاليت، اقداماتاین . اند برداشته
 .گيرند می ی محلی و تهيه ساز وکارهای خاص درون ساختارهای محلی اجرای قانون را در برها
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جنسيتی مور شرقی برای ارتقای توازن  ین، کوزوو و تیودار صلح در بوسنی و هرزگوهای پاس هيئت •

های  نيروی پليس محلی تالش کردند و نيروهای پليس جدید با سازماندهی جدید برای خشونتدر 
مور شرقی نيز از  در کوزوو و تی اعزامی یها  هيئت.خانوادگی و قاچاق زنان و دختران آموزش دادند

 .شتر زنان در ساختارهای دولتی و اداری از طریق آموزش و ظرفيت سازی حمایت کردندمشارکت بي
 
 و تاثير عمليات پاسدار صلح به درگيری های مسلحانههای پاسدار صلح به منظور درک آثار خاص نيرو •

 .مند شوند های زنان بهره  و شبکهن هااتوانند از تماس با جامعه مدنی شامل سازم زنان و دختران می
 

  توسط دبيرکلی پيشنهاداقدامات
 شامل مقررات الزم برای پرداختن ،های پاسدار صلح نيروهای تمام  ابعاد جنسيتی را در ماموریت •

 . بگنجانيد،  به شورای امنيت تسليمی به این مسئله در تمام گزارشاتنظام مند
 
 برنظام مند  گونه ایآوری شده در خصوص عمليات صلح به  های جمع درخواست نمایيد تمام داده •

 .باره وضعيت زنان و دختران ارائه دهيد های خاص در د و دادهناساس جنسيت و سن تفکيک شو
 
 جنسيتی، شامل ایجاد واحدهای امور جنسيتی یا گنجاندن امورمنابع مالی و انسانی الزم برای  •

 سازی و همچنين های ظرفيت مشاورین امور جنسيتی در عمليات چند بعدی پاسدار صلح و فعاليت
 .ديتضمين کن اعزامی های های هدفمند برای زنان و دختران به عنوان بخشی از بودجه هيئت پروژه
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  دوستانهعمليات انسان
 
های انسان دوستانه در اقدامات مختلف حمایت، کمک و امداد رسانی شامل رفع نيازهای  کارگزاری  •

های پزشکی مشغول  فوری و اساسی مردم برای سرپناه، غذا، آب، شرایط بهداشتی زندگی و مراقبت
وستانه با یکدیگر به ای و انسان د های توسعه  نگرانیآن هاهای متعددی که با  توجه به راه با. هستند

های زنان و دختران  ، گنجاندن نگرانیدرگيری ها اقتصادی –مدت اجتماعی  پردازند، و آثار دراز تعامل می
 .  امری مهم است آن ها، از مراحل اوليه،در طيف کامل عمليات اضطراری

 
های انسان  ها و فعاليت  کماکان زنان و دختران را در وضعيتدرگيری های مسلحانهآثار منفی  •

حمایت در برابر . دهند و مخاطرات جدید ممکن است بوجود آیند دوستانه و اضطراری تحت تاثير قرار می
هستند امر ، توزیع مناسب امداد، و دسترسی به منابع عناصر حياتی تضمين این  و جلوگيری از خشونت

 . های انسان دوستانه نيازهای زنان و دختران را رفع کنند که کمک
 
توجه به این که غيرنظاميان اهداف و قربانيان اصلی مناقشات معاصر هستند و زنان و دختران به با •

 یهای حمایت سازوکارعمليات انسان دوستانه ضروری است گيرند، ینده مورد هدف قرار میاطور فز
ن ها تهدید کننده آنيازهای حمایتی زنان و دختران، و خطرات خاص . حساس به جنسيت را تقویت کنند

تجارب همچنين و را تهدید می کنند  مردان که یطراتخ ، با نيازها،  کرده اندتجربهخشونت هائی که و 
جنسيت و  های مبتنی بر حمایت در برابر و جلوگيری از خشونت. مردان و پسران تفاوت چشمگير دارند

ان شامل های خشونت عليه زنان و دختر جنسی پایش و گزارش تمام شکلخشونت های همچنين 
های الزم برای پرداختن به نيازهای ایجاد شده ناشی از  سازوکارهای خانوادگی، و ایجاد  خشونت

 . کند ای و پزشکی را ایجاب می های مشاوره خشونت از قبيل نياز به حمایت
 
 
به نيازها و های اوليه را انجام دهند  و ارزیابی ات تحقيقاموریت دارندم که اعزامیهای  در هيئت •
های سياستی،    به طور کامل در چارچوب از این طریق تاشود های زنان و دختران باید توجه  لویتوا

ارزیابی .  کنند ها و اختصاص منابع را هدایت می  که فعاليتئی گنجانده شوندراهبردهاریزی و  برنامه
های مناسب  ها براساس جنسيت، سن و سایر گروه ها در تمام بخش صحيح مستلزم این است که داده

 .های مناسب شناسایی شوند های خاص درک و پاسخ تفکيک شوند تا آثار وضعيت بحرانی برگروه
 
های خاص زنان و دختران در ارتباط با توزیع منابع و  عدم شناسایی و پرداختن به نيازها و اولویت •

تی زنان و دختران در  اگر نيازهای حمای. جدی وارد کند  آسيبتواند به سالمت و رفاه آنان مات میخد
 با خطرات – آذوقهآوری آب، هيزم و   از قبيل جمع-شان    هنگام انجام وظایف روزانهنظر گرفته نشوند،

های امدادی، شامل  دسترسی نابرابر به کمک. خواهند شدخاص حمله و سوء استفاده جنسی مواجه 
یع، ممکن است زنان را مجبور کند های توز نظام ناشی از فساد یا سوءاستفاده در دسترسی نابرابر 

 .به فحشا  متوسل شوندبرای دسترسی به کاال و خدمات اساسی 
 
تواند به حذف زنان از دسترسی به  ثبت نام پناهندگان و آوارگان تحت نام سرپرست مرد خانوار می •

اره های اقتصادی و اشتغال، و مدیریت و اد های آموزشی، فرصت کاالها و خدمات اساسی، برنامه
های درآمدزا  ای، اعتبار و فعاليت برای این که زنان و دختران به آموزش فنی و حرفه. منجر شودها  پروژه

 .های الزم ایجاد شوند دسترسی داشته باشند باید فرصت
 
اند تا  های بسياری تهيه کرده ها، راهبردها و دستورالعمل های انسان دوستانه سياست ری اکارگز •

دوستانه به ابعاد جنسيتی و نيازهای زنان به طور مستمر  ارکنان عمليات انسانتضمين شود کليه ک
. ها باید تضمين شود ها، راهبردها و دستورالعمل  این سياستنظام مندکاربرد بيشتر و . بپردازند
 . های پایش و تعهدپذیری باید ایجاد شوند سازوکار

 
ها،  دخيل کردن زنان در طراحی و مدیریت اردوگاه از اهميت رسان به طور فزاینده های کمک کارگزاری  •

ها و  اساس ظرفيت به ویژه در توزیع ملزومات امدادرسانی، و همچنين از شناسایی و کار کردن بر
توانند   زنان می،به عنوان معلم، پرستار و کارکنان امور اجتماعی. شوند های زنان و مردان آگاه می مهارت

 .تانه نقش داشته باشنددر موفقيت عمليات انسان دوس
 
های موجود، بسياری از  های زنان و دختران در برنامه با این حال، بجای گنجاندن کامل نگرانی •

ثار آبه پایش توزیع منافع یا . های خاص برای زنان و دختران متمرکز هستند ها کماکان بر پروژهکارگزاری 
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آموزش برای کليه . ی توجه نمی شودمداخالت مربوط به مسائل حساس به جنسيت به اندازه کاف
توجه به نيازها و ميزان ابزار مؤثر برای بهبود به عنوان کارکنان و انتصاب متخصصان امور جنسيتی 

 .اند های زنان و دختران شناخته شده اولویت
 
های جنسيتی از پناهندگان توسط کارکنان امور انسان دوستانه در  های اخير سوءاستفاده گزارش •

. کند تر و سختگير را منعکس می تر، مشخص های کاری و تدابير انضباطی دقيق ریقا نياز به آئينغرب آف
ستاد «برداری و سوءاستفاده جنسی است که توسط  ای مثبت برای پرداختن به بهره برنامه» طرح کار«

ی ن هاا بحربرداری و سوءاستفاده جنسی در حمایت در برابر بهره ویژه کميته دائمی بين آژانسی برای
رود که اصول و  های انسان دوستانه انتظار می از آژانس. تهيه شده است» انسان دوستانه

های کاری و قوانين پرسنلی، استانداردهای اداری و  را در تمام آئين» طرح کار«استانداردهای رفتاری 
 .ه با شرکا و پيمانکاران بگنجانند شدهای منعقد نامه پرسنلی و موافقت

 
 

 : دبيرکلی پيشنهادماتاقدا
 
ی ن هااالمللی، سازم ی بينن هااهای سازمان ملل و سایر سازمکارگزاری مطمئن شوید  •

خطر و  ی غيردولتی به جمعيت نيازمند، به ویژه زنان و دختران دسترسی بین هااای و سازم منطقه
 .آزاد داشته باشند

 به طور کامل استفاده کنيد، و به انای آنه فزایش دهيد، از ظرفيتامشارکت زنان و دختران را ميزان  •
ی انسان دوستانه ن هاا خدمات در بحرارائهریزی و   در مراحل اوليه برنامهانهای آن نيازها و اولویت

 .توجه کنيد
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 بازسازی و بازپروری
 
خواهد ای دموکراتيک و برابر مهيا  فرصتی برای ایجاد جامعهدر صورتی  درگيری ها پس از یدوره انتقال •

های  تالش. های مختلف زنان و مردان در کليه مراحل در نظر گرفته شوند  که نيازها و اولویتکرد
انجام های جنسيتی موجود  ها و نابرابری ق بشر و آگاهی از تفاوتاساس اصول حقو بازسازی باید بر

تر شوند و نيروی  توانند پس از مناقشات ادامه یابند و عميق های جنسيتی می تبعيض و نابرابری. شوند
مند شدن از فرآیندهای بازسازی و بازپروری را کاهش  بالقوه زنان و مردان برای مشارکت در و بهره

 مردان بيشتر از زنان به منابع دسترسی دارند، در زندگی عمومی مشارکت بيشتری معموًال. دهند
 .منابع کنترل بيشتری دارند دارند، از تحصيالت بيشتری برخوردارند و بر

 
آميز و  هایی برای ایجاد اصول غيرتبعيض فرآیندهای اصالحات قانون اساسی طی دوره بازسازی فرصت •

هایی مانند  آميز در حوزه مقررات تبعيضباید موجب شود اصالح قوانين . کنند برابری جنسيتی فراهم می
ترویج قوه . بپردازدنيز  خشونت عليه زنان  باید بهو همچنينشوند مليت، حقوق مالکيت یا ارث حذف 

که حقوق الزم است هایی  قضائيه حساس به جنسيت برای از بين بردن جانبداری جنسيتی در دادگاه
 نقض قوانين حقوق جرائم ناشی از. بخشند نابرابری را تداوم میو کنند و تبعيض  میزنان را محدود 

حداقل به ،  انجام می شوند ممکن است المللی که عليه زنان و دختران  بشر و انسان دوستانه بين
به دليل ترس از اقدامات تالفی جویانه . بخشوده شوند انصورت جزیی، به دليل ندیده گرفتن حقوق آن

های  دسترسی به کميسيوندر   باید شهادت دهند، ممکن است زنان و دختراناندانی که عليه آنمر
 .با مشکل مواجه شوندحقيقت یاب یا سایر تشریفات قانونی 

 
اگر زنان در . های انتخاباتی باید انتخابات عادالنه و آزاد و حق رای برای همه را تضمين کند نظام ایجاد  •

ی هستند، ممکن است از حقوق کامل برای مشارکت سياسی برخوردار نشوند پی احراز مقامات دولت
بندی و آموزش برای زنان به عنوان رای دهنده   تدابير خاص، شامل سهميه.و یا با مقاومت مواجه شوند

های آگاه سازی عمومی برای تضمين این که زنان بتوانند واقعًا حقوق خود  ، و فعاليت انتخاباتیو نامزد
 . ضروری باشدممکن است مال کنند، را اع

 
ضروری . دباید توجه شودهی مجدد نهادهای نظامی و پليس به استخدام زنان نيز  سازمانهنگام  •

 آن هاهای حقوق بشر را رعایت کنند چون معيارالمللی انسان دوستانه و  است این نيروها قوانين بين
 .های جنسی هستند ن شامل خشونتاغلب درگير موارد مختلف نقض حقوق بشر زنان و دخترا

 
عالوه . گيرد می ی غيردولتی محلی را در برن هاابازسازی جامعه مدنی پشتيبانی و تقویت سازم •

ی غيردولتی ن هاا، شامل فقدان قوانين مناسب، سازمن هااهای کلی فراروی این سازم برمحدودیت
دهی   برای سازمانآن ها زنان و توانایی های خاص باره نگرانی زنان با موانع دیگری از قبيل تردید در

 .درخصوص این نگرانی نيز مواجه هستند
 
ای و  های فنی و حرفه  در اقتصاد، مهارتآن هاها در ارتباط با موقعيت  ها و نابرابری به دليل تفاوت •

های خانوادگی و الگوهای تحرک زنان و مردان به طور متفاوت تحت  پيشينه تحصيلی، توزیع مسئوليت
های الزم برای اشتغال زنان در اقتصاد رسمی و  فقدان فرصت. گيرند می تاثير اصالحات اقتصادی قرار

موانع قانونی و اجتماعی تحصيل و اشتغال زنان و . رسمی باید در نظر گرفته شوند همچنين غير
ر مالحظات هدفمند این موانع به قوانين و سای  برای غلبه بر وروند دختران با پایان مناقشات از بين نمی

 . نياز است
 
 کند فشارهای وارده بر  را دولت تامين میآن هاکاهش و برچيدن خدمات اجتماعی که منابع مالی  •

ها یا عدم موجود  به افزایش قيمتاین نيز دهد که   خصوصی برای انجام این وظایف را افزایش می بخش
. اند شود که از بين رفته خدماتی منجر میهای بيشتر از زنان برای جبران  بودن خدمات و درخواست

نشين شامل  های حاشيه ه رشد گروه بهای اجتماعی ناشی از مناقشات در تعداد رو اختالل در شبکه
. ها و معلولين جنگی، کودکان سرباز سابق و کودکان سرپرست خانوار نقش دارد تيمی،   بيوهزنان 

 و ی، آموزشبهداشتی شده، شامل خدمات های اجتماعی آسيب دیده یا تخریب بازسازی بخش
باید حساس مشاوره . مدت اجتماعی ضروری است ماعی، برای پشتيبانی و التيام و انسجام بلندتاج

 .های محلی باشد اساس واقعيت تخصص محلی را دخيل سازد و بربه جنسيت و فرهنگ باشد، 
 
 به نظام مندو همچنين فقدان توجه منابع ناکافی و به حاشيه کشاندن مداخالت هدفمند برای زنان  •

ها مانع پيشرفت در ترویج برابری جنسيتی در  ها، راهبردها و فعاليت ابعاد جنسيتی در سياست
 . شود فرآیندهای بازسازی می
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 : دبيرکلی پيشنهاداقدامات

در خصوص ابعاد جنسيتی در ) های زمانی اهداف و جدول با(های کاری واضح  راهبردها و طرح •
 زنان و دختران در  های پایش تهيه کنيد و به وضعيت سازوکارهای بازسازی و بازپروری شامل  هبرنام

های هدفمند با  ؛ فعاليتتوجه کنيدها  های ارزیابی و اجرایی برای کليه بخش ارزیابی نيازها، برنامه
ان قرار های خاصی متمرکز است که فراروی زنان و دختر محدودیت منابع مناسب تهيه کنيد که بر

 .دندار
 
به ویژه شوند،  هایی که برای تامين مالکيت محلی برای بازسازی انجام می مطمئن شوید، در تالش •

 .های زنان نيز دخيل باشند ها و شبکه گروهگيری ،  در سطوح تصميم
 
موانع اجتماعی و حقوقی تحصيل و اشتغال زنان و دختران را از طریق مداخالت تسهيل کننده و  •

 . بپردازیدآن هاشناسایی و به هدفمند 
 
تجزیه و تحليل شامل اندازهای جنسيتی در بازسازی اقتصادی  مطمئن شوید توجه به چشم •

ریزی اقتصادی از دیدگاه جنسيتی و همچنين مشارکت افزوده زنان در  گيری و برنامه تصميم
مين منابع بينکنفرانساندازهای جنسيتی را مطابق با نتایج   و چشمباشد؛ها  گيری تصميم المللی

توسعه  . از فرآیندهای بودجه ملی، بگنجانيدیحمایتاقدامات در کليه )٢٠٠٢ (مالی برای
 تا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧



 شورای امنيت ١٣٢۵  نگاهی اجمالی                             قطعنامه شماره -زنان، صلح و امنيت  
)٢٠٠٠( 
 

 ادغام مجدد و فع بسيج عمومیرخلع سالح، 
 
 اجزای کليدی فرآیندهای صلح و بهبودی پس از ادغام مجدد و رفع بسيج عمومیخلع سالح،  •

 زنان و دختران و –د که رزمندگان نتر از این باش  اساس درک جامع ها باید بر برنامه. ها هستند درگيری
وع که الزم است اشخاصی که در این موضچه کسانی هستند و تایيد  –همچنين مردان و پسران 

اکثر . نيروهای مسلح حضور داشتند نيز، حتی اگر واقعًا رزمنده نبودند،در برنامه ها گنجانده شوند
گسال متمرکز هستند که مطابق با رافراد ذکور بز  فقط برادغام مجدد و رفع بسيج عمومیهای  برنامه

زنان یعنی  – ”ها روهای اردوگاه دنباله”ها گروه   برنامهبه عالوه، این نوع. المللی سرباز هستند تعریف بين
اند یا به عنوان خدمتکار، کارگر  های مسلح که به اجبار به بردگی جنسی روی آورده و دخترانی در گروه

  .  را ندیده می گيرند-روند  به کار میآن هاکشاورزی، پيام رسان و مشابه 
 
نقش کودکان سرباز تهيه شده است که کودکانی که تر برای به رسميت شناختن  چارچوبی جامع •

 از قبيل آشپز، باربر –بخشی از نيروهای مسلح هستند ها  در سایر ظرفيتکنند ولی  اسلحه حمل نمی
این چارچوب همچنين شامل دخترانی است که برای مقاصد جنسی .  را در نظر می گيرد-و قاصد

 .اند  و به اجبار ازدواج کرده استخدام شده
 
به دليل خطراتی که . اند زنان از دیرباز در اعمال نفوذ و ترویج خلع سالح نقشی کليدی ایفا کرده •

 ،کنند ها تهدید می  را به دليل تکثير سالح پس از درگيریزنانتشدید یافته و امنيت شخصی 
تواند  های زنان می مشاوره با گروه. به سزائی استاهميت دارای های خلع سالح برای زنان  فعاليت

های  گروه. آورد  ها، انبارهای مخفی تسليحات و سایر خطرات فراهم اغلب اطالعات مهم درباره سالح
 و خود های  زمين گذاشتن سالحرایب تشویق مبارزان ه منظورهای تبليغاتی ب فعاليتاز توانند  زنان می
نوان مشوق تسليم  به عگاهی. انهدام عمومی تسليحات پشتيبانی کنندو آوری  های جمع برنامه
ها  مردان و همچنين زنان باید به این مشوق. شود های نقدی یا غيرنقدی انجام می  پرداختها  سالح

 . دسترسی داشته باشند
 
یند آشوند، ممکن است در سرتاسر فر چون زنان و دختران اغلب به عنوان مبارزان سابق شناخته نمی •

گری، دسترسی به  ن تبعيض شامل فرآیند غربالای.  تبعيض وجود داشته باشدرفع بسيج عمومی
مانند پول، غذا، پوشاک، (ها   از خدمت، دریافت مشوقدفترچه ترخيصیا  رفع بسيج نامه  گواهی

مسایل . گيرد می  را در بررفع بسيج عمومیهای   و برنامهن هااو طراحی پادگ) سرپناه، ابزار، آموزش
آوری آب، هيزم و آذوقه و دسترسی به  انه مانند جمع شامل مسایل مربوط به وظایف روز–امنيتی 

 باید به صورت حساس به جنسيت مورد –های بهداشتی و تفریح و سرگرمی  سرپناه، غذا، مراقبت
ها اغلب مبارزان سابق را تا مناطق اجتماع مبارزان همراهی  با این که خانواده. رسيدگی قرار بگيرند

ها هيچ سياست  کنند، در خصوص این خانواده  ایجاد مین هااپادگهای موقت پيرامون  کنند و مسکن می
توانند دریافت کنند و ضوابط احراز شرایط  ها می نوع پشتيبانی که خانواده. واضح و روشن وجود ندارد

 .اند الزم برای دریافت خدمات بخوبی تعيين نشده
 
 حمایت رفع بسيج عمومیآیند زنان و دختران نوجوان نيز ممکن است از اسيرکنندگان سابق در فر •

کردند، مجبور  باید کار می» همسر«بسياری از زنان یا دختران که به زور به عنوان . درخواست کنند
با این زنان و دختران ممکن است . ها همراهی کنند  و اردوگاهن هاااند اسيرکنندگان خود را تا پادگ بوده

ها   نيازهای این گروهدر نظر گرفتنها با  اردوگاه. افرت کننداند مس که در اسارت به دنيا آمدهخود نوزادان 
از ماندن با   که غيربه این نتيجه برسند زنان و دختران ممکن است  در این وضعيت،.اند طراحی نشده
گاهی زنانی که ربوده . اند، گزینه دیگری ندارند شان که پول، کاال و آموزش دریافت کرده اسيرکنندگان

و مایملک » جایزه «آن هاخرین اشخاصی هستند که باید آزاد شوند به این دليل که اند جزو آ شده
رفع در سایر موارد، پس از این که .  ارزش داردآن هااری  يگشود و ب شان محسوب می اسيرکنندگان
 .شوند کس رها می  آغاز شد زنان و دختران تنها و بیبسيج عمومی

این . نيازهای پسران متمرکز هستند ر و برد نا،ان سرباز برای کودکرفع بسيج عمومیهای  برنامه •
 و الزامات اقتصادی، در حال جنگاستثنای چند مورد خاص، تجارب دختران در نيروهای ه ، ب هابرنامه

 .گيرند  و روانی حاصله را در نظر نمیبهداشتیاجتماعی، 
 
 و اقتصادی جنگجویان سابق  اجتماعیادغام مجدد آن هاهایی که هدف  خواهند به برنامه زنان می •

ن یا زنانی که از ز حمایت از جنگجویان سابق وبه عالوه، مشاوره . است دسترسی کامل داشته باشند
 .اند ضرورت دارند های جنسی رنج برده های شدید جنسيتی و خشونت خشونت

 

 ١٨



  برادغام مجدد و رفع بسيج عمومیساختار و روابط خانوادگی، درک آثار  ها بر باتوجه به آثار درگيری •
ممکن است زنان از کار اخراج شوند، .  استادغام مجددهای  زندگی خانوادگی از عناصر مهم برنامه

بيماری  ایدز و  مانند هایی بيماریخطر های خانوادگی ممکن است افزایش یابند و ممکن است  خشونت
 به خودشته گاز جنگ باز وهران  از طریق شوند ، هستل انتقا  قابل که از طریق روابط جنسیویروس آن

 .، زنان را تهدید کننددمی شو منتقل انآن
 

 :دبيرکلی  پيشنهاداقدامات
 
های  و خانواده» ها پيروان اردوگاه« سابق هستند،  یجنگجوهای زنان و دختران که  نيازها و اولویت •

 ادغام مجدد و یرفع بسيج عمومهای خلع سالح،   در طراحی و اجرای برنامه را  سابقجنگجویان 
منابع و خدمات اساسی از قبيل غذا، آب، به ها، توزیع منافع، و دسترسی  شامل طراحی اردوگاه

به ها و مشارکت و دسترسی کامل  ها و مشاوره بهداشتی بگنجانيد تا موفقيت این برنامه مراقبت
 .ع برای زنان و دختران تضمين شودمناف

 
  به وضعيت خاص ودر این برنامه هاسرباز را افزایش دهيد و کودکان مربوط به های  تعداد برنامه •

 که به ی و ابزارهای حمایت از کودکان سرباز، شامل دخترانتوجه نمائيدنيازهای دختران سرباز کامًال 
 .شوند را شناسایی کنيد  وارد نمیادغام مجدد و رفع بسيج عمومیهای خلع سالح،  برنامه

 
روابط خانوادگی را مشخص کنيد و درباره مخاطرات ناشی از  وارگی برهای مسلحانه و آ آثار درگيری •

های خانوادگی روزافزون، به ویژه در خانوارهای جنگجویان سابق، آگاهی الزم را بوجود  خشونت
 آن هاهای خانوادگی تهيه کنيد که هدف  خصوص جلوگيری از خشونت هایی در آورید، و برنامه

 .ه جنگجویان سابق هستندها و جوامع و به ویژ خانواده
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 شورای امنيت ١٣٢۵  نگاهی اجمالی                             قطعنامه شماره -زنان، صلح و امنيت  
)٢٠٠٠( 
 
 

  شورای امنيتیاستبيانيه ر
 

 درخصوص ٢٠٠٢تبر  اک٣١و چهل و یکمين جلسه شورای امنيت که در تاریخ  هزار و ششصد در چهار
» زنان، صلح و امنيت« تحت عنوان ٢٠٠٠ اکتبر ٣١مورخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢۵دومين سالگرد تصویب قطعنامه 

 :برگزار شد، ریاست شورای امنيت بيانيه زیر را از طرف شورا قرائت نمود
 
کند و از  یمجددًا تاکيد م) ٢٠٠٠ (١٣٢۵ل قطعنامه متعهد خود برای ادامه و اجرای کابر شورای امنيت  ”

اعمال های مسلحانه  سال گذشته بر وضعيت زنان و دختران در درگيری  طی دو کهفزاینده ایتوجه 
 و (S/PRST/2001/31) ٢٠٠١ اکتبر ٣١به تاریخ کند و بيانيه ریاست خود  استقبال میشده است 

 .نماید وری مییادآرا  به عنوان نمودهای تعهدات خود ٢٠٠٢ اکتبر ٢٨ و ٢٠٠٢ ژوئن ٢۵جلسات مورخ 
 
کند   استقبال و اعالم می(S/2002/1154)شورای امنيت از گزارش دبيرکل درباره زنان، صلح و امنيت  ”

 ملل متحد، نظامهای  شورا همچنين از تالش. های مندرج در آن را مطالعه کند قصد دارد توصيه
 زنان در صلح و مساوی ت کشورهای عضو، جامعه مدنی و سایر فعاالن مربوط به منظور ترویج مشارک

 . کند امنيت استقبال می
 
شورای امنيت کماکان از پيشرفت آهسته در انتصاب زنان به عنوان نمایندگان و فرستادگان ویژه  ”

 که به عنوان نمایندگان  رایخواهد تعداد زنان  کند و از دبيرکل مصرانه می دبيرکل نگرانی خود را اعالم می
شورا از .  افزایش دهد،کنند ی به هدف کلی توازن جنسيتی عمل میعالی رتبه برای دستياب

 در پایگاه آن هاخواهد کماکان نامزدهای خود را به دبيرکل ارائه دهند تا نام   کشورهای عضو مصرانه می
 .ها گنجانده شود داده

 
ازی پس از اهميت گنجاندن جنسيت در عمليات پاسدار صلح و بازس شورای امنيت، با تاکيد مجدد بر ”

های پاسدار صلح بگنجاند نيرواندازهای جنسيتی را در ماموریت تمام  شود چشم ها، متعهد می درگيری
ها به  هایی که طبق این ماموریت  تضمين این که تمام گزارشمبنی برت خود از دبيرکل سو درخوا

پردازند را تکرار اندازهای جنسيتی ب  به چشمگونه ای نظام مندد به نشو شورای امنيت تسليم می
 کليه پرسنل عمليات پاسدار صلح نظام مندکند آموزش  شورا همچنين از دبيرکل درخواست می. کند می
های  یند افراندازهای جنسيتی را در تمام  اندازهای جنسيتی را تامين کند و چشم خصوص چشم در

 . پاسدار صلح بگنجاندهای عمليات های راهنما وسایر دستورالعمل عملياتی استاندارد، دفترچه
 
کند که ضروری است مشاورین در امور جنسيتی در سطوح مناسب عالی  شورای امنيت مالحظه می” 

های  کند در گنجاندن امور جنسيتی در سطح هيئت شورا مالحظه می. در مرکز منصوب شوندرتبه 
وجود هایی   پيشرفتنمایندگی، به ویژه از طریق ایجاد واحدهای جنسيتی و مشاورین امور جنسيتی

 ولی به منظور تضمين این که گنجاندن امور جنسيتی در عمليات پاسدار صلح و بازسازی پس داشته اند
 . بيشتری باید انجام شوداقدامات به کار رود، گونه ای نظام مندکامل و مؤثر باشد و به  بتواند از درگيری 

 
 های را در شرح وظایف بازدیدها و هيئتاندازهای جنسيتی  چشم شود شورای امنيت متعهد می” 

به . است اعزام می شوند در جریان آن هاکه به کشورها و مناطقی که درگيری در بگنجاند  خود اعزامی
های متخصصان امور جنسيتی و همچنين  کند پایگاه داده این منظور، شورا از دبيرکل درخواست می

 جریان دارد و هرگاه آن هااندازی کند که درگيری در  راههای زنان در کشورها و مناطقی  ها و شبکه گروه
 .قرار دهد ها  تيمدر الزم باشد متخصصان امور جنسيتی را 

 
شورای امنيت نقش حياتی زنان در ترویج صلح، به ویژه در حفظ نظم اجتماعی و آموختن صلح را به ” 

های محلی  ها و شبکه ا گروهکند ب شورا کشورهای عضو و دبيرکل را تشویق می. شناسد رسميت می
زنان و دختران  های مسلحانه بر  در خصوص آثار درگيریآن هازنان تماس منظم برقرار کنند تا از دانش 

 سابق و عمليات پاسدار صلح استفاده شود تا تضمين شود جنگجویان شامل زنان و دختران قربانی یا 
 .گيری، به طور فعال دخيل باشند  ح تصميمها در فرآیندهای بازسازی، به ویژه در سطو این گروه

 
) ٢٠٠٠ (١٣٢۴، )٢٠٠٠ (١٢٩۶، )١٩٩٩ (١٢۶۵های خود به شماره  شورای امنيت، با یادآوری قطعنامه” 
، جامعه مدنی و سایر فعاالن مربوط را  متحد  مللنظام، کشورهای عضو، نهادهای )٢٠٠١ (١٣٧٩و 

های زمانی در خصوص   حاوی اهداف و جدولهای کاری واضح کند راهبردها و طرح تشویق می
های بازپروری و بازسازی، شامل  اندازهای جنسيتی در عمليات انسان دوستانه، برنامه چشم

های خاص فراروی  محدودیت های هدفمند متمرکز بر تهيه کنند و همچنين فعاليت،  های پایش سازوکار
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 و دسترسی و کنترل انقوق ارضی و مالکيتی آن حفقدانها مانند  زنان و دختران پس از خاتمه درگيری
  .منابع اقتصادی تهيه کنند

 
برداری جنسی زنان و دختران، شامل قاچاق انسان، در چارچوب عمليات  شورای امنيت ادامه بهره” 

مقررات کند و توسعه بيشتر و اجرای کامل  های انسان دوستانه را محکوم می  صلح و فعاليتپاسدار
شورا تمام فعاالن، به ویژه . خواند برداری را فرا می این نوع بهرهاز   اطی برای پيشگيری انضباجرائی و

های پایش را ارتقا دهند و  سازوکارکند  کنند را تشویق می کشورهایی که نيروهای نظامی اعزام می
 .موارد رفتارهای ناشایست را به طور مؤثر بررسی و مجازات کنند

 
های مسلحانه، استفاده از   زنان و دختران هنگام درگيرید نقض حقوق بشر تمام موارشورای امنيت” 

سایر عالوه بر که، را های جنسی، شامل استفاده به عنوان اسلحه راهبردی و تاکتيکی جنگ،  خشونت
آن  بيماری ایدز و ویروسمانند ی عفونی ها افزون ابتال به بيماری ، زنان و دختران را در خطر روزخطرات
 .محکوم می کند ،شوند ی منتقل میهای جنس که از طریق تماسدهند  یقرار م

 
کند   و از دبيرکل درخواست میرا پيگيری کندگيرد به طور فعال این موضوع   شورای امنيت تصميم می”

 به شورای امنيت تسليم ٢٠٠۴تهيه کند و آن را در اکتبر را  ١٣٢۵گيری اجرای کامل قطعنامه  گزارش پی
  ”.کند
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