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افتتحت اجللسة الساعة 10/05. 
إقرار جدول األعمال. 

أُقر جدول األعمال. 
 ااة املديي  ي الماا املالح

رســالة مؤرخة 16 كايون الثاين/اناار 2015 موجهة 
إىل األمــ  العــام من املمثــل الدائم لشــيلي لدى األمم 

 )S/2015/32( املتحدة

من   37 للمادة  وفقا  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أذربيجان،  ممثلي  أدعو  للمجلس،  املؤقت  الداخلي  النظام 
أملانيا،  ألبانيا،  أفغانستان،  إسرائيل،  أستراليا،  األرجنتني، 
إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، 
تايلند،  بولندا،  بوروندي،  بوتسوانا،  بلجيكا،  الربازيل، 
السورية، مجهورية كوريا، جنوب  العربية  تركيا، اجلمهورية 
السودان،  السنغال،  سلوفاكيا،  زمبابوي،  رواندا،  أفريقيا، 
كندا،  كرواتيا،  كازاخستان،  غواتيماال،  سويسرا،  السويد، 
كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، التفيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، 
مصر، املغرب، املكسيك، النمسا، اهلند، هولندا، اليابان، إىل 

املشاركة يف هذه اجللسة. 

وفقا للمادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو 
مقدمي اإلحاطات اإلعالمية التالية إىل املشاركة يف هذه اجللسة: 
للشؤون  املساعدة  العامة  األمينة  كانغ،  وا   - كيونغ  السيدة 
والسيدة  الطوارئ،  حاالت  يف  اإلغاثة  منسق  ونائبة  اإلنسانية 
يف  والسياسات  الدويل  القانون  دائرة  مديرة  دورهام،  هيلني 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، والسيدة إلواد علمان، ممثلة فريق 

املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن. 

للمجلس،  املؤقت  الداخلي  النظام  من  للمادة 39  وفقا 
أدعو سعادة السيد، يوانيس فريالس، نائب رئيس وفد االحتاد 

األورويب لدى األمم املتحدة، إىل املشاركة يف هذه اجللسة. 

املؤقت  باألعمال  القائم  املجلس  يدعو  أن  وأقترح 
املتحدة  األمم  لدى  الرسويل  للكرسي  الدائم  املراقب  لبعثة 
املؤقت  الداخلي  للنظام  وفقا  اجللسة،  هذه  يف  املشاركة  إىل 

واملمارسة السابقة يف هذا الصدد.

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

املدرج يف جدول  البند  يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف 
أعماله.

 ،S/2015/32 أود أن أوجه انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة
 2015 الثاين/يناير  كانون   16 مؤرخة  رسالة  تتضمن  اليت 
الدائم لشيلي لدى األمم  املمثل  العام من  موجهة إىل األمني 

املتحدة، حييل هبا مذكرة مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.

أعطي الكلمة اآلن للسيدة كانغ.

أديل  أن  يشرفين  باإلنكليزية(:  )تكلمت  كايغ  الايدة 
األمني  وكيلة  آموس،  فالريي  السيدة  عن  نيابة  التايل  بالبيان 
العام للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

لقد انقضى أكثر من 15 عاما على حتقيق جملس األمن 
للمدنيني،  احلماية  بتوفري  االعتراف  يف  متّثل  جديدا  اختراقا 
به. ومنذ  املنوطة  الوالية  إىل  بالنسبة  أمر جوهري  أهنا  حيث 
ذلك احلني، اختذ املجلس خطوات هامة لتنفيذ التزاماته حبماية 
محاية  أن  متزايد  حنو  على  يعترب  املجلس  فتئ  وما  املدنيني. 
املدنيني مهمة ذات أولوية يف العديد من عمليات حفظ السالم 
اإلنسان  مبادرة حقوق  العام  األمني  أطلق  وقد  أنشأها.  اليت 
أوال، بغية إعادة تنشيط التماسك وااللتزام على نطاق املنظومة 
أن  ميكن  اليت  اإلنسان  اخلطرية حلقوق  االنتهاكات  منع  جتاه 
أّما اجلهات  تؤدي إىل ارتكاب فظائع مجاعية والتصدي هلا. 
الفاعلة اإلنسانية، فهي أيضا عززت سياساهتا وبراجمها حلماية 
املدنيني يف األزمات، كما يرد يف بيان اللجنة الدائمة املشتركة 

بني الوكاالت لعام 2013 بشأن األمهية املحورية للحماية.
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وبالرغم من هذه التطورات اإلجيابية على نطاق منظومة 
األمم املتحدة، أصبحت مهمة محاية املدنيني يف الصراع املسلح 
مقياس  تصاعد  يتواصل  السنني، حيث  مّر  على  إرهاقا  أكثر 
ُترتكب  اليت  العنف  وأعمال  الوحشية  األعمال  ومستوى 
والعراق،  فمن سوريا،  املسلحة.  الصراعات  املدنيني يف  ضد 
ومجهورية  الوسطى،  أفريقيا  مجهورية  إىل  وليبيا  واليمن، 
الكونغو الدميقراطية، ونيجرييا، وجنوب السودان، والسودان، 
يف  املحاصرون  املدنيون  يتعرض  غريها،  والعديد  وأوكرانيا 
الصراع املسلح للقتل والتشويه، ويفّرون من ديارهم، وخيشون 
على حياهتم. فاآلن أكثر من أي وقت مضى، جيب أن تكون 

محاية املدنيني على رأس أولوياتنا.

إن احلاجة إىل توفري احلماية قد ازدادت ازديادا هائال يف 
إىل  األوىل  الدرجة  ذلك يف  ويعود سبب  األخرية،  السنوات 
نشوب الصراعات املسلحة. ففي بداية عام 2014، ناشدت 
املنظمات اإلنسانية أن جيري تقدمي املعونة ملساعدة 52 مليون 
وحبلول  واحلماية.  املساعدة  إىل  ماسة  حاجة  يف  هم  انسان 
 76 إىل  تقريبا  املائة  يف   50 بنسبة  العدد  ارتفع  العام،  هناية 
مليون انسان. والغالبية العظمى من هؤالء الناس هم املدنيون 

املتأثرون بالصراعات، وغالبيتهم من النساء والفتيات.

إىل  الصراعات  أدت  الذين  األشخاص  عدد  بلغ  وقد 
تشريدهم مستويات مل ُتعرف منذ احلرب العاملية الثانية. ففي 
هناية عام 2013، كان هناك ما يزيد على 33 مليون شخص 
من املشردين داخليا بسبب الصراعات وأعمال العنف. وأغلبية 
ومتوسط  عقود.  أو حىت  سنوات  عدة  منذ  مشردون  هؤالء 
فترة التشرد تبلغ اآلن 17 عاما. وأحد أسوأ األمثلة على ذلك 
هو، بطبيعة احلال، سوريا حيث أن أكثر من نصف سكاهنا 
تعرضوا  وبعضهم  داخليا،  ماليني   7,6  - حاليا  مشردون 
للتشرد مرارا وتكرارا، و3,8 ماليني هم الجئون يف البلدان 
أماكن  يف  التزايد  يف  آخذ  املشردين  عدد  ولكن  املجاورة. 

أخرى أيضا، على سبيل املثال يف دارفور، حيث جرى تشريد 
من  أكثر  إىل  إضافة  املاضي،  العام  يف  شخص   450  000

مليوَني مشّرد موجودين أصال يف خميمات املشردين داخليا.

االنتشار  هو  اخلطري  القلق  على  يبعث  آخر  جمال  ومثة 
الواسع النطاق لألسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان. 
استخدمت  عندما  أنه   2013 بعام  املتعلقة  األرقام  وتظهر 
فإن 93 يف  بالسكان،  املأهولة  املناطق  املتفجرة يف  األسلحة 
األمني  دعوة  أن  والواضح  مدنيني.  كانوا  الضحايا  من  املائة 
املناطق  املتفجرة يف  استخدام بعض األسلحة  العام إىل جتنب 

املأهولة بالسكان مل جتد آذانا صاغية.

من  عدد  ملموسة يف  إجراءات  األمن  اختذ جملس  ولقد 
الصراعات  يف  املدنيني  حبماية  التزاماته  تنفيذ  بغية  احلاالت 
بشكل  احلماية  احتياجات  توفري  بضرورة  واعترف  املسلحة، 
خاص للنساء والفتيات. ففي عام 2010، اختذ املجلس القرار 
1960 )2010(، الذي طلب إىل األمني العام إعداد ترتيبات 
بالصراعات،  املرتبط  اجلنسي  العنف  بشأن  واإلبالغ  الرصد 
يف  واضحة  بالتزامات  التعهد  إىل  الصراعات  أطراف  ودعا 
سبيل مكافحة العنف اجلنسي. أّما القرار 2122 )2013(، 
حل  يف  املشاركة  من  املرأة  لتمكني  أقوى  تدابري  وضع  فقد 
اعتمد  ذلك،  إىل  باإلضافة  االنتعاش.  وحتقيق  الصراعات 
املجلس جزاءات تستهدف بوضوح مرتكيب العنف اجلنسي يف 

خمتلف الصراعات حول العامل. 

بيد أن آفة العنف اجلنسي يف الصراعات املسلحة بعيدة 
النساء  أن  والواقع  جذورها.  من  ُتقتلع  أن  عن  البعد  كل 
والفتيات ما فتئن يتعرضن يف معظم الصراعات وبشكل غري 
للنساء  الوحشية  املعاملة  تزال  وال  اجلنسي،  للعنف  متناسب 
سبيل  فعلى  الصراع.  يف  واملتكررة  املتواصلة  الظاهرة  هي 
املثال، فإن تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش(، 
الذي استوىل على أراض يف العراق وسوريا، يستخدم النساء 
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ويعاقبهن بغية إظهار قوهتا. إذ تتعرض النساء لالغتصاب مرارا، 
والفتيات  والنساء  استرقاقهن.  وجيري  الزواج،  على  وجيربن 
النيجرييات أبلغن عن جتارهبن املروعة على أيدي بوكو حرام. 
ويف أفغانستان، يواصل عدد النساء والفتيات اللوايت ُيقتلن أو 
من  ذلك  يف  مبا  باخلطر،  ينذر  مبعدل  االزدياد  جبروح  ُيَصنب 
خالل اهلجمات اليت تستهدف النساء اللوايت يضطلعن بأدوار 

عامة والفتيات اللوايت يسعني إىل التحصيل العلمي.

تزايد  مواجهة  من  أيضا  واألطفال  النساء  أمام  مفر  وال 
الضعف الناجم عن التشرد، واالنفصال األسري، وتدمري البنية 
املفروضة على املساعدات اإلنسانية.  املدنية، والقيود  التحتية 
الالجئني  من  املائة  قرابة 80 يف  يشكلون  واألطفال  والنساء 
داخليا.  املشردين  األشخاص  وغالبية  العامل،  أحناء  مجيع  يف 
خلطر  خاص  بشكل  املشردات  والفتيات  النساء  وتتعرض 
اجلنس.  نوع  على  القائم  العنف  أشكال  جلميع  استهدافهن 
واملمارسات الضارة، مثل الزواج القسري واملبكر، فضال عن 
أكثر شيوعا  ممارسات  أيضا  البقاء، هي  البغاء ألجل  ممارسة 

خالل التشرد.

بصريح العبارة، إن األزمات تؤدي إىل تفاقم عدم املساواة 
بني اجلنسني. وبينما تعاين املجتمعات املحلية بأكملها من أثر 
الصراعات املسلحة، فإن النساء والفتيات هّن أول من يفقدن 
السياسية،  واملشاركة  العلمي،  التحصيل  يف  حقوقهن  غالبا 
وسبل العيش، من بني حقوق أخرى جيري انتهاكها بشكل 
فظ. وهذه مظاهر ملشاكل منهجية أكثر عمقا. وحنن حباجة 
إىل فهم أفضل للديناميات االجتماعية واالقتصادية والسلطوية 
اليت تسبب استمرار استعباد املرأة واستخدام العنف ضدها، ال 
سيما يف حاالت الصراع. وجيب علينا أيضا أن نبذل جهودا 
متضافرة من أجل توسيع متثيل املرأة ومشاركتها يف عمليات 
سيادة القانون وآليات احلماية. وجيب إشراك املرأة يف القيادة 

السياسية، وقوات األمن، وآليات املساءلة يف البلدان.

وبغية تيسري هذه اجلهود على أرض الواقع، مت نشر 17 
مستشارا لشؤون محاية النساء يف ست عمليات حلفظ السالم 
وإحلاقهن مبكاتب املمثلني اخلاصني لألمني العام. وتعكف بعثة 
يف  بانتظام  التشاور  على  السودان  جنوب  يف  املتحدة  األمم 
أفرقة  خالل  من  املشردات،  النساء  مع  املدنيني  محاية  مواقع 
التشاور اليت مّت إنشاؤها. وهذه املشاورات تساعد على كفالة 
أن تعمد استراتيجيات الوقاية واحلماية برئاسة البعثة إىل مراعاة 
املفاهيم واالحتياجات األمنية للنساء. وهذه املمارسات اجليدة 
جيري تكرارها يف سياق البعثات األخرى ويف السياقات غري 

املشتملة على بعثات.

واملساعدة  احلماية  توفري  عن  الرئيسية  املسؤولية  إن 
عاتق  على  تقع  املسلحة  الصراعات  من  املتضررين  للمدنيني 
أطراف هذه الصراعات. ومع ذلك، مثة أطراف عديدة تبدي 
جتاهال تاما اللتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل اإلنساين والقانون 
الدويل حلقوق اإلنسان. ويف بعض احلاالت، هناك أطراف يف 
معّدة  أساليب  وتستخدم  املدنيني،  استهداف  تتعمد  الصراع 
إلحلاق أكرب ضرر ممكن هبم. ففي نيجرييا، قتلت مجاعة بوكو 
حرام مئات املدنيني ودمرت آالف املنازل واملدارس والعيادات 
الطبية خالل األسابيع القليلة املاضية. ويأيت ذلك بعد حوادث 
اخلطف املتكررة ملئات النساء واألطفال. ويف سوريا والعراق، 
عرقية  أسس  على  املدنيني  باستهداف  األطراف  مجيع  تقوم 

ودينية.

وتعمد أطراف الصراع أيضا إىل منع الناس من احلصول 
على املساعدات األساسية مثل األغذية واألدوية.

النقل  عمليات  حالت  سوريا،  يف  املثال،  سبيل  على 
الروتينية لإلمدادات واملعدات الطبية من القوافل اإلنسانية دون 
وصول املعونة الطبية احلرجة إىل من هم يف أمس احلاجة إليها. 
وزاد العنف وانعدام األمن والقيود املفروضة على احلركة من 
عرقلة احلصول على الرعاية الطبية، مبا يف ذلك رعاية الصحة 
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اإلجنابية للنساء والفتيات. ويقدر أن زهاء 500 1 من النساء 
يلدن يف ظروف قاسية يوميا يف سوريا، وأن إمكانية احلصول 
على رعاية التوليد واملواليد غري موجودة تقريبا يف بعض املناطق 
اليت يسيطر عليها داعش يف العراق، مثل حمافظة األنبار. حىت 
احلصار يستخدم كوسيلة من وسائل احلرب يف سوريا، حيث 
يوجد 000 212 شخص يف املناطق اليت مت إغالقها متاما. ال 
يستطيعون اخلروج من تلك املناطق وال ميكننا إدخال املعونات 

املطلوبة إليهم. 

عن  مسؤولة  الزناع  أطراف  واضح:  الدويل  القانون  إن 
لسيطرهتا.  اخلاضعني  لألشخاص  األساسية  االحتياجات  تلبية 
ألسباب  اإلغاثة  عمليات  على  املوافقة  أبدا  تعلق  أال  وجيب 
يف  رغبتها  عدم  أو  األطراف  متكن  عدم  حالة  ويف  تعسفية. 
إىل  الوصول  وتيسري  تتيح  أن  ينبغي  الكافية،  املساعدة  تقدمي 
ذلك  يف  مبا  عوائق،  ودون  وآمنة  سريعة  بصورة  املحتاجني 
حرية املرور الفوري للوازم الطبية. لكن مرة تلو األخرى، نرى 
أطراف الزناع تنتهك تلك االلتزامات األساسية مع اإلفالت 

من العقاب، مع عواقب خطرية يعاين منها املدنيون. 

باملزيد  لالضطالع  الزناع  أطراف  على  الضغط  وجيب 
تلك  تنتهك  مىت  املساءلة  وكفالة  القانونية،  بالتزاماهتا  للوفاء 
ذاهتا  األطراف  على  تقع  ال  املسؤولية  ولكن  االلتزامات. 
وحدها. جيب أن يتخذ جملس األمن واملجتمع الدويل خطوات 
للتصدي لإلفالت من العقاب الذي ال يزال يغذي العديد من 
الزناعات، فضال عن تدفق األسلحة واألعتدة الذي ال هناية له. 
ال يوجد ما يشجع مرتكيب االنتهاكات أكثر من معرفة أهنم 

لن حياسبوا على اجلرائم اليت ارتكبوها. 

حلول  إجياد  بغية  اجلماعية  قدراتنا  بناء  إىل  حنتاج  كما 
سياسية للزناعات يف مرحلة مبكرة، بداًل من الكفاح من أجل 
جمال  يف  العاملون  يبذهلا  اليت  اجلهود  إن  للعواقب.  التصدي 
عن  بدياًل  ليست  السالم  حفظ  وقوات  اإلنسانية  األنشطة 

العمل السياسي احلازم وحسن التوقيت ملنع نشوب الزناعات 
وحلها. وجيب أن تكون املرأة شريكا كامال يف هذه العملية. 
وعلى أرض الواقع، حنن حباجة إىل أن نكون أكثر اتساقا مع 
التهديدات املحددة اليت تواجه املدنيني وخطر تصاعد أعمال 
العنف واالنتهاكات، الذي كثريًا ما يتجلى من خالل تصاعد 
التمييز وقمع األقليات، مبن فيهم النساء والفتيات. وحينما نرى 
إجراءات  اختاذ  من  نتمكن  أن  املبكر، جيب  اإلنذار  إشارات 
العام  بصورة سريعة وفعالة. وذلك هو جوهر مبادرة األمني 

حقوق اإلنسان أوال. 

على  كانغ  السيدة  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطتها اإلعالمية. 

أعطي الكلمة اآلن للسيدة دورهام. 

عن  بالنيابة  باإلنكليزية(:  )تكلمت  دورهام  الايدة 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، أود أوال أن أشكركم، سيدي 
ملخاطبة  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  دعوة  على  الرئيس، 
وحسنة  األمهية  احلامسة  املناقشة  هذه  خالل  األمن  جملس 
ما  اإلنسانية.  مهمتنا  يقع يف صميم  بشأن موضوع  التوقيت 
فتئت محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة بندا ثابتا يف جدول 
أعمال املجلس لسنوات عديدة، وهو ما يعد دلياًل على أهنا 

مسألة ما زالت تثري قلق املجتمع الدويل. 

أنه، استنادًا إىل مالحظاتنا يف  أنه يؤسفين أن أقول  بيد 
امليدان، ال يسعين اإلبالغ عن إحراز أي تقدم كبري يف الطريقة 
اليت تشن هبا الزناعات املسلحة، أو أي ختفيف يذكر يف حدة 
تأثريها على املدنيني يف مجيع أرجاء العامل. كما كان احلال يف 
املاضي، كثريا ما تستهدف األطراف املتحاربة املدنيني مباشرة. 
ويعاين عشرات املاليني من اآلثار غري املباشرة للزناع املسلح. 
الالجئني  عدد  أن  حبقيقة  جالًء  أكثر  بصورة  ذلك  ويتضح 
واألشخاص املشردين داخليا أعلى مما كان عليه يف أي وقت 

مضى. 
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ويتمثل التدبري الوحيد األهم لتحسني احلالة يف التأكد من 
املسلحة  الزناعات  احلكومية يف  وغري  احلكومية  األطراف  أن 
اإلنساين   الدويل  القانون  مبوجب  القانونية  اللتزاماهتا  متتثل 
أيا  ضروري،  أمر  وهذا  األخرى.  التطبيق  الواجبة  والقواعد 
لزناع.  سياسية  حلول  إلجياد  اجلارية  املوازية  اجلهود  كانت 
ويف ذلك الصدد، يضطلع جملس األمن بدور هام لكفالة وفاء 
حنو  على  مبسؤولياهتم  املدنيني  محاية  عن  مباشرة  املسؤولني 
كامل. كل دولة طرف يف اتفاقيات جنيف أيضا عليها التزام 
يف ذلك الصدد: تدعو املادة 1 املشتركة بني اتفاقيات جنيف 
األربع الدول األطراف إىل احترام وكفالة احترام االتفاقيات 

يف ظل مجيع الظروف. 

التحديات  لتناول  اليوم  اختار  قد  املجلس  أن  ومبا 
واالحتياجات اليت تواجه النساء والفتيات يف الزناعات املسلحة 
وحاالت ما بعد انتهاء الزناع، أود أن أسلط الضوء على حالة 
على  خاصة  بصورة  والتركيز  املسلحة،  الزناعات  أثناء  املرأة 
موضوع العنف اجلنسي. ويستند كل ما يلي إىل اخلربة امليدانية 

للجنة الدولية للصليب األمحر وأنشطتها. 

ال يعترب الضعف صفة متأصلة يف النساء كمجموعة أثناء 
أو  ومقاتالت  جناة  أو  يكن ضحايا  فقد  املسلحة.  الزناعات 
تأثري. والزناع  فاعلة هلا  أطرافا  أن يكن  أو ميكن  متفرجات؛ 
املسلح يغري ظروف مجيع األشخاص الذين ميسهم. وتصاب 
النساء بالضعف أساسا بسبب الظروف اليت تفرض عليهن، ال 
بسبب نوع جنسهن. ويف هذا الصدد، من األمهية مبكان أن 
نذكر أنفسنا بأن القانون الدويل اإلنساين يكفل للمقاتلني أيضا 
احلماية، ال سيما بعد أن يصبحوا عاجزين عن القتال. ويشمل 
ذلك احلماية من العنف اجلنسي. وجيب أن يعامل مجيع ضحايا 

الزناع املسلح معاملة إنسانية، بدون أي متييز سليب. 

وأثناء الزناعات املسلحة، املشردات من النساء والفتيات، 
وكذلك ربات األسر املعيشية، معرضات بشكل خاص وعرضة 

إن  اجلنسي.  العنف  ذلك  يف  مبا  العنف،  من  معينة  ألنواع 
املشردات وربات األسر املعيشية، نظرًا ألن أزواجهن مفقودون، 
أو حمتجزون أو مشاركون يف القتال، كثريا ما تتحملن عبء 
ويعين  للغاية.  لألسرة يف ظروف صعبة  الوحيد  العائل  كوهنن 
توفريهن وحدهن لدخل األسرة، والبت - وحدهن يف  ذلك 

أمور تعليم أطفاهلن، وكفالتهن سالمة أسرهن - وحدهن. 

ويف حني يؤثر العنف اجلنسي على الرجال والفتيان أيضا 
النساء والفتيات أكرب  تأثريه على  فإن  املسلحة،  الزناعات  أثناء 
بشكل غري متناسب. والعواقب املترتبة على هذا العنف، للضحايا 
وأسرهم واملجتمعات بأسرها، بالغة اخلطورة. فالعنف اجلنسي 
بالصحة  تتعلق  األمد  الصدمة اجلسدية ومشاكل طويل  يسبب 
أن  املالية. وميكن  الناحية  من  مدمرا  يكون  أن  العقلية، وميكن 
يؤدي إىل الوصم االجتماعي ويكون سببا لألعمال االنتقامية. 
ويف بعض األحيان يتسبب يف القتل. وتلك فقط بعض عواقب 

العنف اجلنسي اليت يضطر الضحايا التعامل معها يوميا. 
التهوين  العنف اجلنسي مستترا نسبيا، وجيري  يزال  وال 
منه إحصائيا. بسبب القيود الثقافية واملشاعر القوية من اخلجل 
واخلوف النامجة يف كثري عن العنف اجلنسي، ال جيرؤ معظم 
الضحايا على التقدم اللتماس املساعدة. بطبيعة احلال، يضيف 
وجمتمعاهتم.  أسرهم  وعلى  عليهم  املدمرة  اآلثار  إىل  ذلك 
وبالرغم من القيود والعقبات، ال بد من اختاذ إجراءات فورية 
لالستجابة  وشاملة،  منهجية  تقييمات  أساس  على  ومناسبة، 

لالحتياجات املتعددة األوجه لضحايا العنف اجلنسي. 
اجلنسي حالة طبية طارئة. وحيتاج ضحايا  العنف  ويعد 
الوصول  العنف اجلنسي إىل املساعدة وجيب منحهم إمكانية 
الصحية، مبا يف ذلك  فورا ودون عوائق واحلر إىل اخلدمات 
الدعم الطيب والنفسي، يف غضون 72 ساعة من االعتداء يف 
األمثل. وينبغي معاملتهم معاملة إنسانية وصون كرامتهم يف 
مجيع األحوال. وجيب احترام حقهم يف اخلصوصية واحلفاظ 

على أقصى قدر من السرية أثناء االستجابة الحتياجاهتم. 
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والضحايا يف حاجة إىل احلماية ضد مجيع أشكال النبذ 
أو معاناهتم كضحية مرة أخرى ومن املزيد من اإليذاء - جبعل 
بيئتهم اخلاصة أكثر أمنا وتقدمي التوجيه بشأن الوعي باملخاطر 
واحلد منها. تلك من العناصر األساسية لالستجابة. وال بد أن 
يتمكن الضحايا الذين يرغبون يف التماس العدالة من اإلبالغ 
عن إدعاءاهتم بأمان، من دون اخلوف من االنتقام أو الوصم 

االجتماعي أو الدخول يف عملية قانونية مطولة. 

وينبغي حصول الضحايا على الدعم االقتصادي، فضاًل 
عن سبل االنتصاف اإلدارية والقانونية األخرى. وبالنسبة ملن 
احُتِجزن، ينبغي أالَّ يكون االحتجاز عائقًا إضافيًا حيول دون 
بالغة  هاته  االنتصاف  فسبل  االنتصاف.  حصوهلن على سبل 
األمهية: فهي متّكن الضحايا من الصمود وإعادة بناء حياهتن. 

اجُلناة ميثلون أمام حماكم  والضحايا حباجة أيضًا إىل رؤية 
حتترم ضمانات املحاكمة املنصفة. ويف الزناعات املسلحة، الدولية 
وغري الدولية على السواء، ُيعتَبر االغتصاب واألشكال األخرى 
الدويل  اإلنساين  للقانون  انتهاكات خطرية  اجلنسي  العنف  من 
وتستلزم مسؤولية جنائية فردية. وعلى مجيع الدول واجب جترمي 
هذه االنتهاكات يف تشريعها املحلي. وعلى احلكومات ضمان 
املساءلة عن االغتصاب واألشكال األخرى من العنف اجلنسي 

بالتحقيق يف تلك األعمال وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. 

ويف عام 2013، تعهَّدت اللجنة الدولية للصليب األمحر 
بأن تلتزم طيلة أربع سنوات بتكثيف استجابتها ملسألة العنف 
اجلنسي. وقد ثابرت على القيام بذلك منذ ذلك احلني. وحنن 
وجنوب  الوسطى،  أفريقيا  ومجهورية  كولومبيا،  يف  نرمي 
تقدميها  إىل حتسني  متعددة،  أخرى  وبلدان  ولبنان  السودان، 
العنف  لضحايا  وفعالة  وشاملة  حمايدة  إنسانية  استجابات 
اجلنسي، بينما ُتعزِّز أيضًا األنشطة اهلادفة إىل منع هذا العنف. 

واألطراف  األمحر  للصليب  الدولية  للَّجنة  أنَّ  ونعتقد 
العنف اجلنسي  الفاعلة األخرى دورًا هامًا يف منع  اإلنسانية 

وتقدمي استجابة شاملة لضحاياه. لكننا ندرك أيضًا أّن جهودنا 
ستذهب ُسدًى إذا مل تضطلع الدول مبسؤوليتها الرئيسية عن 
تلبية احتياجات الضحايا ومتكينهن من سبل االنتصاف املالئمة 
هلن وألسرهن، مع االحترام الكامل اللتزاماهتا مبقتضى القانون 

الدويل اإلنساين. 

وينبغي للقوانني واألحكام والسياسات وبرامج التعويض 
املحلية وعمليات العدالة اإلصالحية أن تستجيب لالحتياجات 
املختلفة العديدة للضحايا، ومتتثل امتثااًل كاماًل للقانون الدويل. 
وتعزيز القدرات املؤسسية وبناؤها يف إطار السلطة القضائية، 
والشرطة، و واجليش وفيما بني مجيع سلطات االحتجاز، مبا 
فيها تلك اليت تتعامل مع األشخاص املشردين، ينبغي أن تكون 
على  الضحايا  قدرة  تعزيز  األمهية  يف  ذلك  ويوازي  أولوية. 

التعايف وإعادة بناء حياهتن. 

للقانون  انتهاك  املسلح  الزناع  أثناء  اجلنسي  العنف  إنَّ 
وقفه.  وميكن  جيب  إذ  حمتوما.  ليس  وهو  الدويل.  اإلنساين 
وإهنائه.  ملنعه  املعنيني  مجيع  من  متضافر  جهد  هو  واملطلوب 
واللجنة الدولية للصليب األمحر ستواصل تشجيع الدول على 
احلادي  الدويل  املؤمتر  تعهداهتا يف  إىل  املستند  العمل  مواصلة 
النساء  لتعزيز محاية  والثالثني للصليب األمحر واهلالل األمحر 
الدول  لدعم  أيضًا  متأهبة  تقف  وهي  املسلح.  الزناع  أثناء 
أواخر  يف  سُيعَقد  الذي  والثالثني،  الثاين  الدويل  املؤمتر  قبل 
هذا العام، يف مساعيها لصياغة تدابري تكافح العنف اجلنسي 

وتتصدى لعواقبه على وجه التحديد. 

على  دورهام  السيدة  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطتها اإلعالمية. 

أعطي الكلمة اآلن للسيدة علمان. 

يب  اتصلت  لقد  باإلنكليزية(:  )تكلمت  علمان  الايدة 
قبل أيام يف مقديشو أمُّ فتاة عمرها 14 عامًا. وكانت ابنتها 



S/PV.7374

1502650 8/111

30/01/2015 ااة املديي  ي الماا املالح

قد اغُتِصبت قبل سنتني من ِقَبل جندي أوغندي يف بعثة االحتاد 
األفريقي يف الصومال. وقد عاد اجلندي إىل أوغندا حيث ال 
ليس  غالبًا،  تتصل يب  واألم  املحاكمة.  بانتظار  حمتَجزًا  يزال 
ابنتها.  بالقضية، بل ملساعدة  املتعلقة  املستجدات  ملعرفة آخر 
فابنتها اآلن ُتنعت بـ “الفتاة اليت اغتصبها الكافر” وهي منبوذة 

من جمتمعها املحلي.

وطبيعة عملي، تقدمي املساعدة الطارئة، وخدمات إنقاذ 
مع  التجاوب  هي  واجلنساين،  اجلنسي  العنف  لضحايا  احلياة 
تلك االتصاالت وتقدمي أّي دعم ميكنين تقدميه. وأنا هنا اليوم 
بقلب ُمثَقل، بصفيت ممثلة لفريق املنظمات غري احلكومية العامل 
مركز  مديري  من  وواحدة  واألمن؛  والسالم  باملرأة  املعين 
منظمة  وهو  الصومال،  يف  اإلنسان  وحقوق  للسالم  ِعلمان 
أنشأها والدي الراحل، الذي ُقِتل دفاعًا عن حقوق اإلنسان؛ 
إلهناء  بالشباب  املعنية  الصومال  يف  الشباب  سفرية  وبصفيت 

العنف اجلنسي يف حاالت الزناع. 

إىل  كندا  يف  واألمان  الراحة  وسائل  من  عدُت  لقد 
الصومال قبل مخس سنوات، ألنين أعتقد أننا مجيعًا لدينا دور 
العني  بأّم  رأيت  وقد  الزناع.  من  السلمي  اخلروج  يف  نؤديه 
العواقب الكارثية للعنف ضد املدنيني والستراتيجيات احلماية 
املحايدة جنسانيًا، واليت أخفقت يف أن تشمل النساء بصورة 
جادة. ويف سياقات عديدة، كما هو احلال يف جنوب السودان 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ُتفيد املرأة باستمرار أهنا تشعر 
بعدم األمان. ومواقع توزيع الغذاء موجودة يف مناطق يصعب 
الوصول إليها. وعلى النساء والفتيات أن جيلْبَن الغذاء واحلطب 
واالختطاف  لالغتصاب  غالبًا  ُيعرِّضهّن  ممَّا  ألسرهّن،  واملاء 
أقفال  بدون  ُتبىن  املراحيض  فتئت  وما  بذلك.  قيامهّن  أثناء 
وبال مراعاة لضرورة مرافق الفصل بني اجلنسني لضمان األمان 
للنظافة  األساسية  واللوازم  الصحية  واملناديل  واخلصوصية. 

الصحية ما انفّكت ُتعتَبر كماليات ال ضروريات. 

تتواصل  لكي  استجابة  أكثر  قنوات  إىل  حاجة  وهناك 
بشأن  السالم  اإلنسانية وحفظة  الشؤون  مع مسؤويل  النساء 
شواغل محايتهن الفورية. ويتعزز هذا التواصل إىل حدٍّ كبري 
السالم  حفظة  مثل  بأدوار  نفسها  املرأة  تضطلع  حني  غالبًا 

والشرطة. 

من  عمدًا  النساء  إقصاء   2014 عام  يف  شهدنا  لكننا 
هذه العمليات يف الصومال، حني ُطِرد أكثر من 700 إمرأة 
الوطين  األمن  قوات  ضمن  وظائفهن  من  واحد  وقت  يف 
الصومالية. وباإلضافة إىل ذلك، جيري غالبًا تقويض ومضايقة 
واليت  املرأة،  تقودها  اليت  املدين  املجتمع  جمموعات  وهتديد 
تستطيع التكلم إىل القوى املحرِّكة للعنف وحقوق محاية املرأة 
وقد خسرت  جتربة شخصية،  من  أتكلم  وإنين  واحتياجاهتا. 

العديد من الصديقات والزميالت والقريبات.

ولتعزيز إشراك املرأة يف التصدي هلذه التحديات، أحّث 
جملس األمن على تفويض اختاذ قرارات تراعي اجلانب اجلنساين 
االستراتيجيات  ورصد  وتنفيذ  صياغة  يف  شامل  حنو  على 
حلماية املدنيني، مبا يشمل تلك اليت تستجيب ألعمال العنف 
النساء، مبن يف  البداية مع  التشاور منذ  اجلنساين. وهذا يعين 

ذلك املشردات وذوات اإلعاقات. 

ويتعني على املجلس اختاذ اخلطوات الضرورية لزيادة عدد 
املوظفات يف عمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك يف مكوِّناهتا 
مجيع  حتظى  أن  وضمان  السواء؛  على  والشرطية  العسكرية 
البعثات اليت لديها واليات حلماية املدنيني مبا يكفي من الدعم 
الكامل للمسؤولني  اللوجسيت واملوارد، مبا يف ذلك االنتشار 
عن حقوق اإلنسان، واخلرباء يف املسائل اجلنسانية واملستشارين 
املعنيني حبماية املرأة؛ وتلبية احتياجات احلماية لنا مجيعًا، حنن 
العامالت يف املجال اإلنساين واملدافعات عن حقوق اإلنسان 
أو إخفاؤهن  أو اختطافهن  اللوايت جيري استهدافهن  للنساء، 

على حنو متزايد. 
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واحد  وقت  يف  أيضا  يتصرَّف  أن  األمن  جملس  وعلى 
وبصورة عاجلة ملنع سوء االستخدام الفاضح للنفوذ واالستغالل 
بلدان  ويف  الصومال  يف  نشهدمها  اللذين  اجلنسيني  والتعدي 
أخرى. وإنين أتكلم بالنيابة عن الفتاة اليت عمرها 14 عامًا، 
وأمها وآالف الضحايا األخريات يف حثِّ جملس األمن على 
تعزيز سياسة عدم تسامح األمم املتحدة مطلقًا، ومنع أولئك 
الذين ُينشرون حلماية املجتمعات من أن يصبحوا هم أنفسهم 

اجلناة العنيفني، مع اإلفالت من العقاب يف أغلب األحيان. 

وآليات اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يشمل 
لالعتبارات  مراعية  تكون  أن  واجلنساين، جيب  اجلنسي  العنف 
العار  وصمة  من  اخلوف  ألّن  متييزية،  وغري  وسرِّية  اجلنسانية، 
والتمييز واالنتقام املحتَمل مينع غالبًا الضحايا من اخلروج للعلن 
والسعي إىل احلصول على املساعدة القضائية أو األشكال األخرى 
املتضررات  النساء  مع  التواصل  يقتضي  وهذا  املساعدة.  من 

بأسلوب مأمون وحمترم فضاًل عن التشاور املتواصل معن. 

اإلنسان  حلقوق  االنتهاكات  هذه  من  النساء  وحلماية 
وضمان املساءلة، أحّث جملس األمن، كمسألة ذات أولوية، أن 
يؤكد على املساءلة عن الفظائع املرتَكبة من ِقَبل كل اجلماعات 
اجلنسي  العنف  معاجلة  يشمل  مبا  األمن،  وقوات  املسلحة 
إعادة  لضمان  اجلهود  وتعزيز  املدنية؛  واخلسائر  واجلنساين 
إنشاء األنظمة القضائية، مع إجراء حتقيقات وحماكمات وفقًا 
للمعايري الدولية؛ وضمان فحص األفراد وإعدادهم وتدريبهم 
على حنو كاٍف، ومشاركتهم يف تدابري بناء الثقة مع السكان 
املحليني، مبن فيهم املشردون؛ واعتبار البلدان املسامهة بقوات 
مسؤولة عن هذه اجلرائم والدعوة إىل التحقيق يف انتهاكات 
الصومال  يف  األفريقي  االحتاد  بعثة  ِقَبل  من  اإلنسان  حقوق 
وأفراد حفظ السالم يف مجيع البعثات األخرى، ورصدها لكي 
ُتشَمل يف مجيع التقارير العامة املتعلقة حباالت حقوق اإلنسان 
يف أّي بلد حمدد؛ وتفويض إدراج بيانات مصنَّفة حبسب نوع 

اجلنس يف تقارير بعثات حفظ السالم؛ والتأكد من أنَّ مراكز 
الضحايا  تزوِّد  املتحدة  لألمم  التابعة  باحلماية  املعنية  االتصال 
واضحة  شكوى  بآليات  اجلنسيني  واالعتداء  االستغالل  من 

ومتوافرة وسّرية. 

الناس  يستطيع  أن  ضمان  أيضًا  تعين  املدنيني  ومحاية 
العيش بدون خوف. فقد شهدنا يف الصومال، كما يف أماكن 
ُيستهَدفون  مدنيني  وأوكرانيا،  ونيجرييا  وغزة،  سوريا،  مثل 

وُيجرحون وُيقَتلون بأسلحة متفجرة يف مناطق مأهولة. 

وال بد من معاجلة أثر األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة 
بالسكان، وال بد من التعاون الدويل لوضع معايري أقوى حلماية 
أن  الصومال  يف  األفريقي  االحتاد  بعثة  جتربة  وتبني  املدنيني. 
أو  اهلاون  قذائف  استخدام  من  احلد  إىل  الرامية  السياسات 
أسلحة  املباشرة  غري  بالنريان  اهلجمات  ضروب  من  غريها 

املتفجرة ميكن أن يساعد على إنقاذ أرواح املدنيني. 

تستجيب  بطريقة  اإلنساين  الدويل  القانون  تنفيذ  إن 
أن  جيب  املدنيني.  محاية  لتعزيز  مهم  أمر  اجلنساين  للمنظور 
املساءلة  آليات  إىل  املساواة  قدم  على  بالوصول  املرأة  تتمتع 
األمر  يتعلق  عندما  التمييز  التعويضات وعدم  على  واحلصول 
بعد  والرعاية  املأمون  اإلجهاض  ذلك  مبا يف  الطبية،  بالرعاية 
عمليات اإلجهاض اليت ُتجرى للناجيات من العنف اجلنسي 
والعنف القائم على نوع اجلنس. وجيب أيضا منح املرأة املساواة 

يف احلقوق اجلنسية. 

ال تزال املرأة يف الصومال إىل حد كبري ممثلة متثيال ناقصا يف 
جمال القيادة السياسية والترشيح للمناصب، واخلدمة املدنية ويف 
اليت سُتعقد  االنتخابات  الرمسية. وقبل  للمناصب  االنتخابات 
يف العام املقبل، من احلتمي أن تدعم األمم املتحدة أي عملية 
املرأة وتعزيز  للمرأة ومشاركة  السياسي  الشمول  قادرة على 
القطاع األمين بالصومال وتنهض باحترام حقوق اإلنسان. يف 
عملية تشكيل الدولة يف غرب الصومال خالل العام املاضي، 



S/PV.7374

1502650 10/111

30/01/2015 ااة املديي  ي الماا املالح

مل ُتْنَتخب امرأة واحدة على أي صعيد يف احلكومة اجلديدة، 
على الرغم من وجود أعداد هائلة من املرشحات. وأنا على 
ثقة بأنه من املمكن حدوث حتول وتغيري أساسيني فيما يتعلق 

بدور املرأة يف القيادة ومشاركتها يف الصومال. 

عشرة  اخلامسة  السنوية  الذكرى  العام  هذا  تصادف 
إدماج  إىل  يدعو  الذي   )2000(  1325 القرار  العتماد 
املرأة يف مجيع اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة الزناعات 
والتصدي هلا. إن املشاركة اهلادفة للمرأة، سواء يف الوظائف 
أن  جيب  السالم،  عمليات  يف  أم  املستوى  الرفيعة  السياسية 
السالم واألمن، مبا يف  يكون عنصرا أساسيا يف مجيع جهود 
ذلك اجلهود الرامية إىل توفري احلماية والتنفيذ، والتحديات اليت 
تواجه توفري احلماية للنساء والفتيات. أحض جملس األمن على 
التنفيذ الكامل واملنهجي خلطة املرأة والسالم واألمن بوصفها 

مسألة ذات أولوية رئيسية يف مجيع جماالت عمله. 

على  علمان  السيدة  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطتها اإلعالمية.

أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن.

)تكلم  املتحدة(  )اململكة  غرايت  ليال  مارك  الاري 
هذه  عقد  إىل  الدعوة  على  الشيلي  الوفد  أشكر  باإلنكليزية(: 
األمني  مساعدة  كانغ،  السيدة  وأشكر  اليوم.  اهلامة  املناقشة 
الصليب  جلنة  مدير  دورهام،  والسيد  اإلنسانية  للشؤون  العام 
األمحر الدولية، والسيدة علمان على إحاطاهتم اإلعالمية الرشيدة 
واملحزنة هذا الصباح، وهذه أول مناقشة بشأن محاية املدنيني 
يف  إعالمية  إحاطة  حكومية  غري  منظمة  من  ممثل  فيها  يقدم 
املجلس، وإنين أرحب هبذه املبادرة. من األمهية مبكان أن نستمع 

إىل الناس يف امليدان، وآمل أن يتكرر هذا املثال يف املستقبل. 

املدنيني يف صميم كل ما نسعى جاهدين إىل  إن محاية 
حتقيقه يف جملس األمن. إن ذلك سبب وجودنا وعلى أساس 

ُيقيم يف هناية املطاف أداء منظومة األمم املتحدة. فحماية حياة 
مسألة  الزناع  ويالت  من  والبنات  والبنني  والرجال  النساء 
الذي  واملدمر  الفريد  األثر  اليوم  نرى  إننا  مهمتنا.  حيوية يف 
خيلفه الزناع على النساء والفتيات والتحديات اليت جيب علينا 
املساواة  قدم  على  عناصر  بوصفهن  لتمكينهن  عليها  التغلب 
يف املجتمع. جيري تذكرينا يوميا بطائفة واسعة من انتهاكات 
حقوق اإلنسان مفادها أن النساء هن اللوايت يعانني يف حاالت 
الدولة  شاكلة  على  املتطرفة،  املجموعات  أيدي  على  الزناع 
اإلسالمية يف العراق والشام وتنظيم بوكو حرام، حيث تعتدي 
تلك املجموعات على حقوق املرأة، على حقها يف جسدها 
ويف التعليم، واختيارها للدين، بوصف ذلك أسلوب رئيسي 

يف محالت الرعب اليت تشنها. 

تشري التقديرات إىل أن 500 1 من النساء اإليزيديات 
يف  اجلنسي  االسترقاق  يف  االخنراط  أرغمن  قد  واملسيحيات 
العراق يف العام املاضي. أما يف نيجرييا، فقد أُختِطفت مئات 
النساء والفتيات من.شيبوك. ويف جنوب السودان ومجهورية 
على  األطفال  من  كبرية  قطاعات  ُترغم  الوسطى،  أفريقيا 
الزواج القسري واالغتصاب ماض فيها من دون هوادة. ومن 
القيام به، ومن احليوي أن  الواضح أن هناك الكثري مما ميكن 
نفعل ذلك. جيب أن نعاجل األسباب الكامنة وراء عدم املساواة 
بني اجلنسني وممارسة العنف ضد املرأة، ليس يف زمن الزناعات 

فحسب، بل أيضا يف أوقات السلم. 

يتعني على جملس  أربعة جماالت رئيسية  أعتقد أن هناك 
األمن النظر فيها. 

أوال، جيب أن ننظر يف مشاركة املرأة وإنصافها. إن امللكة 
كانت  لقد  بريطانيا.  يف  القوية  النسائية  للقيادة  رمز  بوديكا 
اللوايت  النساء  العديد من  ألفي عام وأهلمت  قبلية قبل  حماربة 
بلدي  يف  ولكن حىت  اجلنسني.  بني  املساواة  أجل  من  قاتلن 
بالرضا  نشعر  أن  ميكننا  وال  طويال،  أمامنا  الطريق  يزال  ال 
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عن الذات. فاململكة املتحدة حتتل املرتبة اخلامسة والثالثني يف 
الذي صممه برنامج األمم  مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني 
املتحدة اإلمنائي. وما فتئنا نسعى إىل حتقيق املساواة والقضاء 
بني  األجور  يف  الفجوة  جمتمعنا.  يف  املرأة  ضد  العنف  على 
لدينا عند احلد األدىن على اإلطالق. وقد خصصنا  اجلنسني 
60 مليون دوالر تقريبا خلدمات الدعم املتخصص وخلطوط 
عام  حبلول  املزنيل.  بالعنف  اخلاصة  الوطنية  اهلاتفية  املساعدة 
يف  العسكرية  قواتنا  يف  األوىل  للمرة  املرأة  ستعمل   ،2016

املواقع القتالية إىل جانب الرجال. 

من غري املستغرب أن البلدان املتورطة يف صراعات تواجه 
حتديات خاصة فيما يتعلق هبذا الربنامج، مع تعقد عدم املساواة 
ببعض األمثلة على ذلك،  املجتمع. ولالستشهاد  اهنيار  جراء 
السابعة  املرتبة  يف  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  ترتيب  يأيت 
يف  مايل  وتأيت  املساواة.  عدم  مؤشر  يف  املائة  بعد  واألربعني 
املرتبة  املائة، وأفغانستان تأيت يف  الثامنة واألربعني بعد  املرتبة 
التاسعة واألربعني بعد املائة. يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
فتواجه  أفغانستان،  أما يف  دقيقة.  واحدة كل  امرأة  تغتصب 
النساء هتديدا يوميا باالغتيال ملجرد اختيارهن القيام بدور يف 
احلياة العامة. هذه التحديات اليت يتعني علينا التصدي هلا. أن 
كون النساء غري موجودات على كل طاولة ملفاوضات السالم 
إمنا ميثل توبيخا للرجال وإهانة للمرأة. إن عددا كبريا جدا من 
احلكومات اليت ُتشّكل بعد انتهاء الزناع ال تشمل النساء يف 
املناصب األمنية واهلياكل األساسية القضائية مما يضر بنجاح 
تلك اهليئات بنفس القدر من الضرر حبقوق املرأة. إننا نكافح 
الرفيعة  األفرقة  النساء يف  املناسب من  العدد  إحراز  من أجل 
املستوى اليت تنظر يف مستقبل عمليات السالم، فحىت هنا يف 
مقر األمم املتحدة، فإن كلماتنا ال تضارع الواقع. هذا جيب 
املرأة وبتحقيق  بتعزيز محاية  نلتزم  أن يتغري إذا أردنا حقا أن 

جمتمع أكثر سالما. 

القائم  العنف  من  الناجيات  دعم  إدراج  ينبغي  ثانيا، 
على نوع اجلنس يف الربامج اإلنسانية ويف املرحلة األوىل من 
االستجابة يف حاالت الطوارئ. وينبغي تفعيل إرسال املؤونة 
للفئات السكانية الضعيفة، من قبيل صغار السن، واملعوقني، 
واملسنني، واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري 
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني. من خالل الدعوة إىل 
العمل يف عام 2013، أعلنت اململكة املتحدة عن متويل جديد 
مببلغ 30 مليون دوالر للمساعدة يف محاية النساء والفتيات يف 
حاالت الطوارئ. أن يشمل مبلغ 5 ماليني دوالر لصندوق 
األمم املتحدة خيصص إلنشاء أماكن آمنة للنساء يف سورية، 
التوايل  ومبلغي 6 ماليني دوالر و 2,5 مليون دوالر، على 
يف لبنان واألردن، ملنع األسر الضعيفة من التحول إىل عمالة 

األطفال واالشتغال باجلنس كسبيل لكسب العيش والبقاء. 

للمدنيني  احلماية  توفريهم  لدى  السالم  إن حفظة  ثالثا، 
الرجال  وكذلك  والفتيات  النساء  احتياجات  تلبية  عليهم 
العاملي  القمة  مؤمتر  تقرير  يعمم  قريب سوف  عما  والفتيان. 
من أجل إهناء العنف اجلنسي يف حاالت الزناع والذي عقد 
يف لندن يف حزيران/يونيه 2014 مشفوعا بتوصيات مبن فيها 
يف  اجلنسي  للعنف  التصدي  إن  السالم.  حبفظ  املتعلقة  تلك 
نطاق  على  املنشود  اهلدف  يكون  أن  ينبغي  الزناع  حاالت 
محاية  تفويضات  جناح  مؤشرات  تشمل  أن  وينبغي  البعثة. 
املدنيني التشاور مع النساء، وال سيما السكان املشردين منهن، 
ُيدمج  أن  ينبغي  حتديدها.  مت  اليت  الشواغل  معاجلة  وكيفية 
اجلنسي  العنف  بشأن  السيناريوهات  على  القائم  التدريب 
يف كل تدريب يسبق أي عملية نشر ألفراد البلدان املسامهة 
بقوات، مبا يف ذلك على مستوى كبار املوظفني. وال بد من 
أن تكون أكثر صرامة بكثري اآلليات القائمة اخلاصة باإلبالغ 
اليت  اجلنسية  واالعتداءات  اجلنسي  االستغالل  عن  واملساءلة 
التوصيات  دراسة  إىل  ونتوق  السالم.  حفظ  أفراد  يرتكبها 
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املنبثقة عن املناقشات الرفيعة املستوى يوم االثنني بشأن هذا 
عمليات  استعراض  جيسد  أن  مبكان  األمهية  ومن  املوضوع. 
إدارة  جانب  من  الواسعة  وااللتزامات  املسائل،  هذه  السالم 
عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية بشأن املرأة 

والسالم واألمن ومشاركة املرأة. 

أخريا، إن العمل مع اجلهات الفاعلة العسكرية واألمنية 
ما زال يشكل حتديا رئيسيا. ينبغي أن يستجيب القطاع األمين 
لتلبية احتياجات املرأة، وينبغي أن يكون التدريب الذي يراعي 
للشرطة  إصالح  عملية  أي  من  جزءا  اجلنسني  بني  الفوارق 
واجليش وقطاع العدالة. ال بد من اختاذ تدابري ملموسة لزيادة 
اجليوش  أفرع  وترقيتها يف مجيع  واستبقائها  املرأة  نسبة جتنيد 
تقاسم  من  أكرب  درجة  وإتاحة  الشرطة.  وقوات  الوطنية 
بالغة  أمهية  ذات  واملدنيني  العسكريني  بني  فيما  املعلومات 

لتحسني استراتيجياتنا الرامية إىل محاية املرأة. 

إن عام 2015 هام للنساء يف بيئات الزناعات. وإذ ندنو 
 1325 القرار  الختاذ  عشرة  اخلامسة  السنوية  الذكرى  من 
)2000(، نتطلع يف تشرين األول/أكتوبر، إىل نشر الدراسة 
والسالم  باملرأة  املتعلقني  املستوى  الرفيع  واالستعراض  العاملية 
وقطع  وملموسة،  طموحة  نتائج  حتقيق  يف  ونأمل  واألمن. 
التزامات ميكن فعال أن حتدث تغيريا يف حياة النساء والفتيات 
يف مجيع أحناء العامل. فالكلمات مل تعد كافية. واآلن جيب أن 

تتجلى أعمالنا بصورة أوضح. 

الايد زغاانوف )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: نشكر 
الرئاسة الشيلية على اقتراحها تناول مسألة محاية املدنيني يف الزناع 
املسلح مرة أخرى. وحنن ممتنون ملقدمي اإلحاطات اإلعالمية على 

ما قدموه من تقييمات، وعلى املعلومات املفيدة جدًا. 

ال يزال الوضع يف جمال محاية املدنيني يف الزناع املسلح 
يفتقر إىل الكثري مما هو مطلوب. وال تزال النساء والفتيات، 
خمتلفة  ألشكال  ضحايا  املدنيني  من  أخرى  فئات  عن  فضال 

وتكرارا  مرارا  املتنازعة  األطراف  املجلس  ودعا  العنف.  من 
لالمتثال الكامل ألحكام القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق 
حبماية املدنيني. ومع ذلك، فإننا ال نزال نتلقى تقارير تبعث 
على القلق من الضحايا يف سورية وأفغانستان وجنوب السودان 
وليبيا وغريها من مناطق الزناعات املسلحة. وعلى الرغم من 
تصرحيات أطراف الزناع املسلح بشأن التدابري اليت اختذهتا، فال 
يوجد هناك حد لالستخدام العشوائي وغري املتناسب للقوة، 
مما أدى إىل مقتل اآلالف من الناس، العديد منهم من النساء 
واألطفال، الذين يعتربون عادة أكثر الفئات السكانية ضعفا. 

نتغاضى  أن  ميكننا  ال  املدنيني،  محاية  مسألة  معاجلة  ويف 
عن حالتهم يف أوكرانيا. وحنن نشعر بقلق عميق إزاء التدهور 
الكبري للحالة يف اجلزء اجلنويب الشرقي من ذلك البلد واستئناف 
قصف األحياء السكنية يف مدن املنطقة. وحنن ندين بشدة هذه 
األعمال ضد املدنيني وندعو إلجراء حتقيق موضوعي متأن يف 
املآسي اليت حدثت. وقد دأبت القوات املسلحة األوكرانية منذ 
مطلع كانون الثاين/يناير، على إطالق النار، بشكل يكاد يكون 
املدن يف منطقة دونباس.  مستمرا على مدينة دونيتسك أكرب 
واليوم، كانت هناك أيضا تقارير مأساوية عن أشخاص قتلوا 
بنريان املدفعية يف املدينة. كما كان هناك إطالق نريان صواريخ 

ومدفعية على لوغانسك ومدن أخرى يف املنطقة. 

وقد جتاوز عدد ضحايا الزناع 000 5 شخص بالفعل 
وهو آخذ يف االزدياد . وكما هو احلال يف مناطق أخرى من 
النساء واألطفال هم األكثر معاناة.  الزناع يف أوكرانيا، فإن 
وتكمن خلف هذه األرقام واإلحصاءات اجلافة عن الضحايا 
الزيادة  فيما بني املدنيني، حياهتم املحطمة. جيب كبح مجاح 
أن هذا ال ميكن حتقيقه  الواضح  فورا. ومن  األرقام  يف هذه 

عسكريا إال من خالل حوار سياسي مباشر يشمل اجلميع. 

إن السلطات األوكرانية ال تواصل فحسب فرض احلصار 
حبكم الواقع على اجلزء اجلنويب الشرقي من البلد، ولكنها أساسا 
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تضّيق اخلناق عليه. وال جيري دفع االستحقاقات االجتماعية، 
وجيري خلق العقبات أمام إيصال املساعدة اإلنسانية واألدوية 
التحتية واملستشفيات  البنية  مواقع  تدمري  يزال  واألغذية. وال 
واملياه والكهرباء مستمرا. ويتم تشديد القيود املفروضة على 
الناس، حىت يف احلاالت اليت يكون فيها هناك حاجة  حركة 
األمم  مفوض  مكتب  وأعرب  العاجلة.  الطبية  املساعدة  إىل 
عن  املاضي،  األسبوع  يف  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة 
قلقه إزاء القرارات الصادرة مؤخرا عن السلطات األوكرانية 
يف هذا الصدد، مشريا إىل أهنا تقوض إمكانية تقدمي العاملني يف 
املجال اإلنساين املساعدة للمحتاجني. وتقرع أطباء بال حدود 
وغريها من املنظمات غري احلكومية جرس اإلنذار وحتذر من 

وقوع الكوارث اإلنسانية. 

األطراف  عاتق  على  تقع  املسلحة،  الزناعات  كل  ويف 
القانون  ملعايري  التام  االمتثال  الرئيسية عن  املسؤولية  املتحاربة 
املدنيني.  محاية  لضمان  املمكنة  التدابري  مجيع  واختاذ  الدويل، 
واهلدف من املؤسسات واآلليات الدولية يف املقام األول هو 
املرجعية  النقاط  تظل  أن  وجيب  الوطنية.  اجلهود  مساعدة 
واملبادئ  املتحدة  األمم  ميثاق  أحكام  هي  هنا  األساسية 
األساسية لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: موافقة الدولة 
القوة إال وفقا للوالية. جيب  املضيفة واحلياد وعدم استعمال 
أن تكون اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل شاملة، وقبل كل 
شيء، أن هتدف إىل القضاء على األسباب اجلذرية للعنف من 

خالل التوصل إىل تسوية للزناع واستعادة القانون والنظام. 

وتؤدي قوات حفظ السالم دورًا هاما يف محاية املرأة يف 
النـزاعات املسلحة. والوالياُت املنوطُة هبا تضم على حنو متزايد 
املهاَم ذات الصلة بذلك. ومن الواضح أنه جيب االستمرار يف 
مراعاة املسائل اجلنسانية عند تشكيل وحدات حفظ السالم. 
وال جيب أن يتم ذلك بصورة عامة وإمنا مع مراعاة خصوصيات 
كل حالة حمددة. وينبغي تطبيق هنج مماثل فيما يتعلق بالتعليمات 

القضايا  ملراعاة  املتحدة  األمم  منظومة  كيانات  إىل  الصادرة 
منها  أن لكل  إىل  اإلشارة  املهم  أنشطتها. ومن  اجلنسانية يف 
سلطاهتا اخلاصة، مع ضمان أن محاية املرأة هو مكون واحد 
املسلحة  الزناعات  وتسوية  منع  إىل  الرامية  األنشطة  إطار  يف 
وحاالت ما بعد الزناع. ومن الضروري تفادي التكرار اجلهود 
املتحدة  اهليئات يف منظومة األمم  املبذولة يف هذا املجال مع 
اليت لديها اختصاصات ذات صلة، مثل اجلمعية العامة وجملس 

حقوق اإلنسان وجلنة وضع املرأة وآخرين. 

املسلحة  الزناعات  النساء واألطفال يف  إن محاية مصاحل 
هي حمط التركيز املتواصل ملجلس األمن يف السنوات األخرية. 
بشأن  الالحقة  والوثائق   )2000(  1325 القرار  ويهدف 
مسألة املرأة والسالم واألمن، يف مجلة أمور، إىل تعزيز القدرات 
من أجل مشاركة املرأة يف خمتلف جوانب تسوية الزناع املسلح 
 1612 القرار  حيظى  كما  الزناع.  انتهاء  بعد  االنتعاش  ويف 
يف  املرأة  حلماية  األساس  ويرسي  بالغة.  بأمهية   )2005(
النـزاعات املسلحة. اإلجراءات الرامية إىل محاية املدنيني، مبن 
فيهم النساء واألطفال، جيب أن تستند إىل والية واضحة جملس 

األمن، وإىل االمتثال التام هلا. 

املتحدة  األمم  األمن ومنظومة  أنشطة جملس  نؤيد  وحنن 
يف  واألطفال  النساء  الحتياجات  التامة  املراعاة  إىل  الرامية 
يف  مبا  والتعايف،  السالم  حفظ  جمال  يف  واجلهود  السياسات 
ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوسيع نطاق احلقوق والفرص 
النساِء  الحتياجاِت  خاص  اهتمام  إيالء  وينبغي  االقتصادية. 
ذوي  واألشخاص  داخليا  واملشردين  الالجئني  واألطفاِل 
فإن  وعموما،  املسنات.  النساء  حالة  إىل  باإلضافة  اإلعاقة، 
النساء والفتيات، ألسباب خمتلفة، هم عرضة أكثر من غريهم 
لألذى يف الزناعات املسلحة. ولذلك من األمهية مبكان محايتهن 

يف إطار األنشطة الرامية إىل محاية مجيع فئات املدنيني. 
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الايد مكالي )نيوزيلندا( )تكلم باإلنكليزية(: أشكركم، 
يف  تأيت  اليت  اهلامة،  املناقشة  هذه  عقد  على  الرئيس،  سيدي 
السنوية اخلامسة  الذكرى  اقتراب  بالنظر إىل  املناسب  الوقت 
عشرة العتماد القرار 1325 )2000(. كما أشكر مقدمي 
لنا ببالغة صباح  الذين قدموها  الثالث  اإلحاطات اإلعالمية 
الصليب  جلنة  عن  واملراقب  املساعد  العام  األمني  اليوم:  هذا 
األمحر الدولية والسيدة علمان. وأضم صويت بشكل خاص إىل 
من  املقدمة  اإلعالمية  باإلحاطة  الترحيب  يف  املتحدة  اململكة 

إحدى املنظمات غري احلكومية. 

املتزايد  السمات  إحدى  املدنيني  محايُة  أصبحت  لقد 
القدر  نفس  هلا  ومسة  الفعالة،  السالم  حفظ  لواليات  األمهية 
من األمهية من مسات التنفيذ الناجح لتلك الواليات. بيد أن 
القصور  أوجه  بعض  أيضا  أظهرا  نفسيهما  والنجاح  الفعالية 
الكبرية، اليت مت بالفعل ذكر بعضها، وتعتقد نيوزيلندا أنه جيب 

على املجلس أن يعاجل بصراحة مواطن النقص هذه. 

مناقشة  أن جنري  أوال  علينا  أنه جيب  أرى  الواقع،  ويف 
صرحية جدا بشأن تفهمنا وتوقعاتنا فيما يتعلق حبماية املدنيني. 
املسامهة  البلدان  إشراك  عندئذ  ميكننا  ذلك،  نفعل  أن  وبعد 
بقوات والبلدان املسامهة بشرطة واحلكومات املضيفة واألمانة 
العامة واجلهات املاحنة واجلهات املعنية األخرى - حبيث يكون 
اجلميع أطرافا يف مناقشة مفتوحة وحرة للغاية. وما ينبغي علينا 
ان نفعله هو التحقق يتعمق يف ما قد يبدو أنه مظهر خارجي 
ناجح، والسؤال عن العقبات اليت تعترض سبيل تنفيذ واليات 
احلماية، واليت سوف متكننا عندئذ من استكشاف حلول بناءة. 

وتركز مناقشة اليوم حبق على التحديات اخلاصة باحلماية 
واحتياجات النساء والفتيات. ولكن يف حني أنه جيب محاية 
إليهن فقط على أهنن يف  النساء والفتيات، ال ميكن أن ينظر 
حاجة إىل احلماية. إذ إن النساء والفتيات ميثلن عناصر هامة 
لتحقيق احلماية املدنيني. ومن املسلم به على نطاق واسع أن 

للمرأة دورا هاما تضطلع به بوصفها قيادية وصانعة القرار يف 
منع نشوب الزناعات وحلها، ولكن مع أن ذلك أمر ُمدرك 
فإنه ال ُيطبق باستمرار يف املمارسة العملية. فعلى على سبيل 
األدوار يف  واضح يف  للمرأة حضور  يكون  أن  ينبغي  املثال، 
هياكل العدالة االنتقالية واملساءلة يف مرحلة ما بعد الزناع - 
وهو أمر، فضال عن كونه ميثل إسهاما كبريا يف مرحلة ما بعد 
الزناع، يساعد أيضا على تشجيع النساء والفتيات، ال سيما 
ضحايا العنف اجلنسي، على اإلبالغ عن اجلرائم ومتابعة تلك 

الشكاوى. 

إىل  الكفاية  فيه  مبا  يشار  ما ال  غالبا  لكن هناك آخرين 
اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يعاين  ما  فكثريا  للخطر.  تعرضهم 
املسناِت  احتياجات  ُتعطى  وال  الزناع،  واملسنون يف حاالت 
يتعلق حبمايتهن سوى  فيما  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  والنساَء 
اعتراف كاف  قدر ضئيل جدا من االهتمام؛ كما ال يوجد 
بقدرهتن على اإلسهام يف جهود احلماية، واملساعدة يف تسوية 

الزناعات، ومد يد العون يف بناء السالم. 

وميكن للزناع املسلح أن يؤدي إىل اإلعاقة كما أنه ميكن 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  متناسبة  غري  بصورة  يؤثر  أن 
احلالية على السواء. فاألشخاص ذوو اإلعاقة معرضون للخطر 
بشكل خاص يف حالة الزناع. وهم يواجهون حتديات بسبب 
القيود البدنية واحلواجز املتعلقة بالتواصل وباملواقف. وتشكل 
اهلجمات املفاجئة مشاكل وحتديات خاصة. وال ميكن للصم 
أن يسمعوا دائما حينما يقترب املهامجون. وقد ال يعرف الُعمي 
الطريق إىل بر األمان. وذوو اإلعاقة الذهنية أو االجتماعية قد ال 
يفهمون ما جيري حوهلم. وهم مجيعا معرضون للخطر بشكل 
خاص. ويف العديد من حاالت الزناع، غالبا ما يكون كبار 
السن واألشخاص ذوو اإلعاقة أوائل املنسيني أو املتجاهلني. 
أهنم  كما  بساطة.  بكل  عنهم  ُيتخلى  األحيان،  أغلب  ويف 
يواجهون صعوبات يف اهلروب من مناطق الزناع. ومع تفكك 
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أن يصبح األشخاص ذوو  املحلية، ميكن  األسر واملجتمعات 
اإلعاقة معزولني ومشردين وبدون نظم للدعم. وهم معرضون 
خلطر االستغالل والعنف اجلنسيني بدرجة أكرب. وينطبق ذلك 
لنا  روته  ما  حنو  على  والفتيات،  النساء  على  خاصة  بصورة 
بوضوح السيدة علمان. وحينما تنتهي الزناعات، غالبا ما يتم 
البناء  وإعادة  السالم  لبناء  وإمكاناهتن  جتربتهن  عن  التغاضي 
الذي بوسعهن أن يضطلعن به -  الدور  االجتماعي - وهو 

وجتاهلها بكل بساطة.

الدولية،  األمحر  الصليب  جلنة  ممثلة  لنا  بينت  وكما 
السن  لكبار  الواجبة  واحلماية  اخلاص  باالحترام  اإلقرار  فإن 
الثالثة  جنيف  اتفاقييت  يف  يردان  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص 
والرابعة، فيما يتعلق بإجالء األشخاص املحرومني من حريتهم 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  وتلزم  ومعاملتهم. 
الوفاء  الدول  وعلى  األشخاص.  حلماية  تدابري  باختاذ  الدول 
اهتمام  إيالء  الواليات، جيب  تنفيذ  االلتزامات. وحني  بتلك 
السن  كبار  واحتياجات  باحلماية  املتعلقة  للتحديات  خاص 
هبا  ميكن  اليت  التدابري  اختاذ  يف  النظر  وينبغي  اإلعاقة.  ذوي 
حتسني محاية هذه الفئات، مبا يف ذلك حتسني رصد البيانات 
ومجعها واإلبالغ عن تأثري الزناعات على هذه الفئات، مبا يف 
على  الواقعة  واإلصابات  األضرار  عن  اإلبالغ  حتسني  ذلك 
على  السالم  حفظة  تدريب  يركز  أن  ينبغي  ثانيا،  املدنيني. 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اخلاصة  والتحديات  االحتياجات 
نعاجل حالة  أن  التحديد  علينا على وجه  ثالثا،  السن.  وكبار 
األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن يف استراتيجيات محاية 
أن  علينا  وأخريا،  اإلنسانية.  للحاالت  واالستجابات  املدنيني 
اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  السن  كبار  جهود  إدراج  نعاجل 
إىل  معرفتهم، وحنن حباجة  إىل  فنحن حباجة  السالم.  بناء  يف 
فئة  محاية  ميكن  وحدها  اإلجراءات  تلك  وباختاذ  خربهتم. 

مهملة يف أغلب األحيان ومعرضة للخطر من الزناع.

واحتياجات  باحلماية  املتعلقة  للتحديات  تصدينا  وإذا 
النساء والفتيات وإذا قمنا حبماية كبار السن واألشخاص ذوي 
واليات  وضع  حنو  طويال  قطعنا شوطا  قد  سنكون  اإلعاقة، 
أكثر فعالية حلماية املدنيني عموما. وعالوة على ذلك، ميكننا 
أن نستفيد من املناقشة الصرحية اليت دعوت إيل عقدها يف بداية 

هذا البيان بغية حتقيق ذلك اهلدف.

الايد وايغ من )الصني( )تكلم بالصينية(: تشيد الصني 
مببادرة شيلي لعقد مناقشة اليوم العلنية. وأود أن أشكر األمينة 
اإلعالمية.  إحاطتها  وا كانغ على  املساعدة كيونغ -  العامة 
اللتني  اإلعالميتني  لإلحاطتني  بعناية  الصني  استمعت  كما 
قدمتهما ممثلتا اللجنة الدولية للصليب األمحر وفريق املنظمات 

غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن.

يف الوقت احلايل، تتشابك التهديدات التقليدية لألمن اليت 
غري  األمنية  التهديدات  مع  وتتفاعل  الدويل  املجتمع  يواجهها 
التقليدية. وتندلع الزناعات اإلقليمية وأعمال العنف وهجمات 
العابرة  املنظمة  اجلرمية  وأصبحت  وتكرارا.  مرارا  اإلرهابني 
للحدود الوطنية أكثر إثارة للمشاكل. ويعاين الكثري من النساء 
والفتيات أشد املعاناة ويصبحن أكثر الفئات عرضة للهجمات 
واألذى. وينبغي للمجتمع الدويل أن يويل أمهية كبرية لتعزيز 
محاية حقوقهن ومصاحلهن وأن يعمل معا لتعزيز التآزر والتنسيق 

يف هذا املجال. وأود أن أؤكد على النقاط التالية:

الوقت  ويف  اجلذرية  األسباب  معاجلة  علينا  جيب  أوال، 
السالم  تعزيز  الضروري  ومن  أيضا.  العوارض  معاجلة  نفسه 
والفتيات  النساء  حلماية  أساسيان  عامالن  ومها  والتنمية، 
وحقوقهن ومصاحلهن. وينبغي أن يتخذ املجتمع الدويل تدابري 
عملية وفعالة لتعزيز العملية السياسية لتحقيق املصاحلة الوطنية 
من أجل هتيئة بيئة مؤاتية للحيلولة دون معاناة النساء والفتيات 
من ويالت احلروب. ويف الوقت نفسه، على األطراف املعنية 
االقتصادية  التنمية  شامل   حنو  على  تعزز  لكي  تتكاتف  أن 
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واالجتماعية الوطنية واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مما 
ميهد الطريق بصورة فعالة حلماية النساء والفتيات وحقوقهن 

ومصاحلهن.

للبلدان  الوطنية  القيادة  مبدأ  احترام  الضروري  ثانيا، من 
األولية  املسؤولية  املعنية  البلدان  املعنية وبناء قدراهتا. وتتحمل 
النساء والفتيات يف حاالت الزناع. وعلى املجتمع  عن محاية 
يف  معها  والتنسيق  املعنية  للبلدان  الرائد  الدور  احترام  الدويل 
النساء واألطفال وضمان حقوقهم  الرامية إىل محاية  جهودها 
املجتمع  على  املعنية،  البلدان  الحتياجات  ووفقا  ومصاحلهم. 
بناء أكرب  البناءة وأن يضطلع بدور  الدويل أن يقدم املساعدة 
النساء وأمنهن.  املعنية حلماية حقوق  البلدان  يف تعزيز جهود 
واألكثر أمهية أن من الضروري معاجلة الصعوبات احلقيقة اليت 
والفنية  املالية  املوارد  بشح  يتعلق  فيما  املعنية  البلدان  تواجهها 
والبشرية والتعزيز الشامل لبناء قدراهتا يف املجاالت ذات الصلة.

للنساء يف  الكاملة  املشاركة  تسهيل  الضروري  من  ثالثا، 
صنع القرار وتنميتهن بشكل كامل. ويف بلدان ومناطق نزاعات 
والتنمية،  السالم  حتقيق  يف  هام  بدور  النساء  تضطلع  معينة، 
نشوب  منع  يف  دورهن  من  كاملة  فائدة  يستفاد  أن  وينبغي 
يضطلعن  أن  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  وتسويتها.  الزناعات 
بدور فعال يف املساعي احلميدة وأعمال الوساطة واملفاوضات. 
النظر  مبكان  األمهية  من  للزناعات،  حلول  إلجياد  السعي  ويف 
بشكل كامل يف االحتياجات اخلاصة للنساء. ويف الوقت نفسه، 
من الضروري تزويد النساء بالوسائل اليت متكنهن من املشاركة 
ومن  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  التنمية  يف  الكاملة 
التمتع على قدم املساواة باحلقوق فيما يتعلق بالتعليم والصحة 

والتوظيف من أجل ضمان تنميتهن الكاملة.

حقوق  محاية  يف  والتآزر  والتعاون  التنسيق  إن  رابعا، 
النساء والفتيات ومصاحلهن ميثل إحدى املسائل الشاملة لعدة 
تعزيز  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  وكاالت  وعلى  قطاعات. 

تعاوهنا وإجياد أوجه تآزر. وينبغي ملجلس األمن، بوصفه اهليئة 
الرئيسية املسؤولة عن صون السالم واألمن الدوليني، أن يتحمل 
مسؤولياته بفعالية يف سياق منع نشوب الزناع وحفظ السالم 
واملجلس  العامة  اجلمعية  وعلى  الزناع.  انتهاء  بعد  والتعمري 
االقتصادي واالجتماعي وجملس حقوق اإلنسان وهيئة األمم 
املتحدة للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( أن 
تستفيد من مزاياها النسبية وتتعاون بشكل وثيق مع املجلس 
بغية إقامة التآزر. ويف الوقت نفسه، على املنظمات اإلقليمية 
ودون اإلقليمية زيادة تعاوهنا مع األمم املتحدة من أجل تعزيز 

حقوق النساء والفتيات ومصاحلهن.

العتماد  العشرين  السنوية  الذكرى  العام  هذا  يصادف 
املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة إلعالن ومنهاج عمل بيجني، 
فضال عن الذكرى السنوية اخلامسة عشرة الختاذ القرار 1325 
)2000( بشأن املرأة والسالم واألمن. وذلك يتيح للمجتمع 
وحقوقهن  والفتيات  النساء  أمن  حلماية  هامة  فرصا  الدويل 
ومصاحلهن ولكي حيقق بالكامل املساواة بني اجلنسني ومتكني 
اهلامة  التجارب  من  املتحدة  األمم  تستفيد  أن  ونأمل  املرأة. 
تبحث  وأن  املرأة  لتمكني  أكرب  اهتماما  تويل  وأن  السابقة 
عن وسائل أكثر فعالية لتعزيز محاية حقوق النساء والفتيات 
التنفيذ الكامل إلعالن ومنهاج  ومصاحلهن وأن تعاجل مسألة 
عمل بيجني. والصني مستعدة للعمل مع املجتمع الدويل من 

أجل حتقيق تلك األهداف.

الايد أواارثون مارتشياي )إسبانيا( )تكلم باإلسبانية(: 
أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه املناقشة. 
كما أود أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية الثالثة على 
مبشاركة  اإلشادة  األخرى  الوفود  وأشاطر  املتميزة.  بياناهتم 

املجتمع املدين يف هذه اجللسة.

 ،S/2015/32( املمتازة  املفاهيمية  املذكرة  قرأت  وحينما 
املرفق(، اليت أعدهتا الرئاسة الشيلية، تذكرت الصور املأساوية 
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جرى  اللتني  سنة   17 و   16 سن  يف  األيزيديتني  للفتاتني 
اليت جنت  الفتاة  فقررت  تركهما.  مث  واختطافهما  اغتصاهبما 

من تلك املأساة أن تنتحر.

والواقع أن احلالة تثري أقصى درجات القلق. ففي الوقت 
الذي ولدت فيه هاتان الفتاتان يف أواخر التسعينات من القرن 
املاضي وبينما كانت املفاوضات بشأن نظام روما األساسي 
األوىل،  وللمرة  يعتمد،  املجلس  كان  هنايتها،  من  تقترب 
السالم،  وحفظ  املدنيني  محاية  مسألة  حتديدا  تتناول  قرارات 
وهي قرارات تضمنت واليات حمددة جدا بشأن محاية املدنيني. 
وقد اّتخذ عدد من اخلطوات اهلامة منذ ذلك احلني. ولكن، 
لألسف، تربز الصراعات احلالية حقيقة أن العنف بوجه عام، 
والعنف اجلنساين على وجه اخلصوص، يزيد يوما بعد يوم وأننا 

غري مواكبني لتلك األحداث. 

وستكون محاية املدنيني حمور إسهام إسبانيا يف استعراض 
عمليات حفظ السالم الذي يقوده السيد راموس - هورتا. 
غري أنه لكفالة فعالية محاية املدنيني حقا، جيب أال نكتفي بتقييم 
جوانب  أربعة  معاجلة  جيب  ولكن  السالم،  حفظ  عمليات 
أخرى حامسة، كما ذكرت السيدة كانغ. وأنا أشاطرها الرأي 
خبصوص األمهية الكبرية للقانون اإلنساين ووصول املساعدات 

اإلنسانية واملساءلة ودور اجلهات الفاعلة من غري الدول. 

األثر  على  الضوء   )2000(  1325 القرار  سلط  وقد 
من  واسعة  طائفة  تواجه  فاملرأة  النساء.  على  للصراع  اهلائل 
التهديدات. ولذلك، جيب أن نسعى حنن أيضا إىل تنفيذ تدابري 
متنوعة. وكما ذكر بعض املتكلمني، فإننا سنواجه سلسلة من 
السنوية  الذكرى  هو  وأوهلا  العام.  هذا  احلامسة يف  األحداث 
العام،  هناية  ويف  باملرأة.  املعين  الرابع  بيجني  ملؤمتر  العشرون 
أن  وجيب   .2015 عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  على  سنتفق 
نستعرض حفظ السالم والقرار 1325 )2000( وجلنة بناء 
السالم. وإسبانيا، اليت ستترأس جملس األمن يف تشرين األول/

أكتوبر، ستكرس كل جهودها لكفالة جناح استعراض القرار 
1325 )2000(. وبالنظر إىل أن مجيع هذه األحداث اهلامة 
حتدث يف وقت واحد، سنحاول قدر اإلمكان االتفاق على 

هيكل جنساين جديد بالنيابة عن األمم املتحدة. 

وجملس األمن يركز اهتمامه على املرأة، وال سيما العنف 
اجلنسي يف حاالت الزناع. ولكنين أعتقد أنه من املهم أيضا، 
كما ذكر سفري اململكة املتحدة، أن ينخرط هذا اجلهاز بشأن 
جوانب هامة أخرى، من قبيل املساءلة يف ما يتعلق بدور املرأة 
يف حمادثات السالم وعمليات الوساطة واتفاقات وقف إطالق 
املرأة  النار وحاالت ما بعد الصراع بصفة عامة، ألن متكني 

مسألة حامسة متاما إذا كنا نرغب يف مزيد من النجاح. 

من  اإلعالمية  اإلحاطة  مقدمة  بالغة  إىل  أشري  أن  وأود 
املجتمع املدين، السيدة علمان، اليت زودتنا ببعض األرقام املثرية 
إدارة  يف  الصومالية  املرأة  مشاركة  ضعف  بشأن  حقا  للقلق 
الصومال، أو عدم مشاركتها باملرة. وميكن أن يكون للتدريب 
دور حاسم يف هذا الصدد. فمن دون التدريب املناسب، ال 
ميكننا النجاح يف معاجلة هذه احلالة اليت تثري، كما قلت، قلق 
إسبانيا العميق. وسنبذل قصارى جهدنا لإلسهام يف التوصل 
إىل حل، أو على األقل حتسني احلالة املأساوية. فهناك اختالل 
كبري بني إطارنا القانوين واحلالة على أرض الواقع وجيب أن 

نبذل كل ما يف وسعنا لسد هذه الفجوة. 

املخيفة  اإلحصاءات  إىل  ببساطة  باإلشارة  بياين  وأختتم 
اليت استمعنا إليها اليوم، واليت تشري إىل أن امرأة ُتغتصب كل 
أننا ال  الواضح  الدميقراطية. ومن  دقيقة يف مجهورية الكونغو 

نقوم بعملنا جيدا. 

بالفرنسية(: أشيد بكم،  الايد مايغارال )تشاد( )تكلم 
السيد الرئيس، على عقد هذه املناقشة بشأن محاية املدنيني يف 
للنساء  اخلاصة  االحتياجات  على  التركيز  مع  املسلح،  الزناع 
وا،  السيدة كانغ كيونغ -  أشكر  أن  أيضا  وأود  والفتيات. 
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إحاطتها  على  اإلنسانية،  للشؤون  املساعدة  العامة  األمينة 
اإلعالمية اهلامة والسيدة هيلني دورهام والسيدة إلواد علمان 

على بيانيهما. 

اليت  البلدان  واألطفال يف  النساء  املدنيني، وال سيما  إن 
تشهد حاالت صراع أو حاالت ما بعد الصراع، يعانون من 
فظائع يعجز عنها الوصف. واإلحصاءات اليت نشرهتا وكاالت 
األمم املتحدة بشأن سوريا والعراق ومجهورية أفريقيا الوسطى 
السودان،  الدميقراطية والسودان وجنوب  الكونغو  ومجهورية 
من بني دول أخرى، غنية باملعلومات متاما. وبالنظر إىل هذه 
الفظائع، جيب على املجتمع الدويل التوصل إىل توافق يف اآلراء 
توافق  وينعكس  ومناسبة.  عاجلة  إجياد حلول  بشأن ضرورة 
اآلراء هذا يف القرار 1325 )2000(، والذي يشكل األساس 
هليكل محاية النساء والفتيات يف الزناعات املسلحة. وعلى هذا 
األساس، وضع األمني العام والعديد من الشركاء سلسلة من 

الترتيبات التقنية واملؤسسية. 

ومتثل مذكرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اليت أقرها 
حتسني  يف  بفعالية  يسهم  أن  ميكن  عمليا  دليال  األمن  جملس 
يف  تنفيذها  ميكن  هامة  تدابري  تتضمن  وهي  املدنيني.  محاية 
حاالت الصراع. وتشدد املذكرة بوجه خاص على مسؤولية 
األطراف عن محاية املرأة وخضوعها للمساءلة عن انتهاكات 
القانون، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للمرأة ومشاركتها يف 
منع وتسوية الزناعات. ويف هذا السياق، فإن القرار 2122 
خمتلف  بتصنيف  املبادرات  تلك  ويعزز  يكمل   )2013(
حاالت  يف  النساء  تستهدف  اليت  واالعتداءات  االنتهاكات 
الصراع وما بعد الصراع. ويعاجل القرار أيضا التشريد القسري 
ويتضمن عناصر تقنية هامة لالستدالل على العنف ضد هؤالء 

األشخاص. 

وقد أظهر جملس األمن، من جانبه، رغبة واضحة يف إهناء 
املناقشات  خالل  من  سيما  وال  واملدنيني،  املرأة  ضد  العنف 

يف  املجلس،  حرص   ،2014 عام  ففي  األخرية.  والقرارات 
البيان الرئاسي S/PRST/2014/3، على اإلشارة إىل الدور اهلام 
وأعاد  املدنيني،  السالم يف محاية  تؤديه عمليات حفظ  الذي 
التأكيد على ضرورة إسناد والية للحماية إليها. وعالوة على 
املتحدة واملنظمات  األمم  التنسيق بني  ذلك، دعا إىل حتسني 

اإلقليمية ودون اإلقليمية لتحقيق هذه الغاية. 

 ،S/PRST/2014/21 كما أكد جملس األمن يف بيانه الرئاسي
املؤرخ 28 تشرين األول/أكتوبر 2014، على أمهية دور األمم 
والفتيات  النساء  ومحاية  الصراعات  نشوب  منع  يف  املتحدة 
الالجئات واألشخاص املشردين داخليا، وال سيما من العنف 
مكافحة  تعزيز  إمكانية  على  وشدد  واجلنساين.  اجلنسي 
اإلفالت من العقاب من خالل عمل املحاكم الدولية، وشجع 
صياغة  يف  النسائية  املنظمات  إشراك  على  األعضاء  الدول 
بالعنف،  املقترن  التطرف  الرامية إىل مكافحة  االستراتيجيات 

وعلى تعزيز دور املرأة. 

وتعمل املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، من جانبها، 
يف  احلال  هو  كما  الصراع،  مناطق  يف  املدنيني  محاية  على 
الوسطى. ويعكف االحتاد  أفريقيا  الصومال ومايل ومجهورية 
سلوك  قواعد  ملدونة  النهائية  الصيغة  وضع  على  األفريقي 

للبعثات يف امليدان، تنص على سياسة عدم التسامح مطلقا. 

رغم كل تلك املبادرات، مل تتحسن لألسف حالة املدنيني 
يف البلدان اليت تشهد صراعات أو متر بفترة ما بعد الصراع. 
وال تزال أعمال العنف تتزايد ضد النساء والفتيات، وبالتايل 
والعراق  إجياد حلول، خاصة يف سوريا  إىل  ماسة  مثة حاجة 
أفريقيا  ومجهورية  الدميقراطية  الكونغو  ومجهورية  ونيجرييا 
الوسطى وجنوب السودان والصومال. وتشري بعض املصادر 
يف جنوب السودان، على سبيل املثال، إىل أن أعمال العنف 
املشردين واملجتمعات  منتشرة ومستمرة يف خميمات  اجلنسي 
يف  حرب  كسالح  املمارسات  هذه  وُتستخدم  املحلية. 
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مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث تتعرض النساء والفتيات 
لالغتصاب علنا يف حضور آبائهن أو إخوهتن أو أزواجهن. 
اآلونة  يف  زادت  قد  والفتيات  النساء  العنف ضد  أعمال  إن 
املسلحة  اجلماعات  من  العديد  بسبب عودة ظهور  األخرية، 
مباشر يف  بشكل  استهدفتهن  واليت  بوجه خاص،  واإلرهابية 
عدد من احلاالت، مثل الفتيات الالئي اختطفتهن مجاعة بوكو 

حرام يف نيجرييا يف ظل ظروف غري مقبولة.

املرأة يف  املستمر ضد  العنف  هلذا  املختلفة  األسباب  إن 
حاالت الصراع أو ما بعد الصراع معروفة يف الغالب. وهي 
بعد  االنتقام  من  واخلوف  اجلهل  املثال،  سبيل  على  تشمل، 
والتمييز.  الثقافية  واملمارسات  والقيم  املعتدي  عن  اإلبالغ 
تنسيق  وجود  وعدم  العقاب  من  اإلفالت  أن  أيضا  ونعتقد 
املستوى  على  سواء  املجلس،  قرارات  تنفيذ  جمال  يف  للعمل 
املؤسسي أو فيما خيص عمليات حفظ السالم، ونقص املوارد 
التقنية واملالية، تشكل كلها األسباب احلقيقية له. وعالوة على 
املسؤولية األساسية عن محاية  تتحمل  اليت  الدول  فإن  ذلك، 
للقيام  مواطنيها ال تظهر أي رغبة حقيقية يف اختاذ خطوات 
بذلك. ويف هذا الصدد، من األمهية مبكان تعزيز ُنظم اجلزاءات 
وتطبيقها، وعلى سبيل املثال، جيب إدراج البلدان اليت تؤوي 
اجلماعات املسلحة واإلرهابية يف القائمة السوداء، على غرار 
قائمة البلدان اليت يتم فيها جتنيد األطفال يف الزناعات املسلحة. 
اإلجراءات  هذه  مجيع  ينفذ  أن  الدويل  املجتمع  على  وجيب 
وعمليات حفظ السالم الرامية حلماية املدنيني من دون التعدي 
على سيادة الدول، وبطبيعة احلال، على حنو يصب يف مصلحة 

النساء واألطفال املعنيني.

يف  التفكري  عن  نتوقف  أن  جيب  أننا  نعتقد  اخلتام،  ويف 
املسألة من زاوية القرارات الواجب اختاذها ونبدأ يف التفكري يف 
كيفية تنفيذ تلك القرارات بشكل فعال. ويف هذا الصدد، ينبغي 
للمجلس العمل على أن يدمج بكفاءة منظورا جنسانيا خاصا 

املشاركة  يتعلق هبا، وكفالة  قرار  للوالية وكل  يف كل جتديد 
نشوب  منع  إىل  الرامية  اجلهود  يف  للمرأة  والفعالة  الكاملة 
تستهدف  اليت  اهلجمات  يف  والتحقيق  وتسويتها،  الزناعات 
اجلهود  مجيع  يف  جنساين  منظور  وإدماج  ومتابعتها،  النساء 
وأخريا، ضمان  واإلرهاب،  العنيف  التطرف  ملكافحة  املبذولة 
حتمل عمليات حفظ السالم مسؤوليتها يف جمال محاية املدنيني. 
وكذلك  اإلقليمية،  ودون  اإلقليمية  املنظمات  إلشراك  وميكن 
املجتمعات املحلية وصناع الرأي، املساعدة بالتأكيد على حتقيق 

نتائج مقنعة يف جمال محاية املدنيني، خاصة النساء والفتيات.

وأخريا، نأمل أن تتيح األحداث املقرر تنظيمها يف هذا 
العام مثل استعراض القرار 1325 )2000( والدورة التاسعة 
واخلمسني للجنة وضع املرأة ووضع خطة التنمية ملا بعد عام 
يف  والفتيات  النساء  حلماية  الفعال  للتنفيذ  فرصا   ،2015

حاالت الزناع وما بعد الزناع.

أن  أوال  أود  بالفرنسية(:  )تكلم  )فرنسا(  الايد الميك 
أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه املناقشة عشية العديد 
من املواعيد النهائية احلامسة، مثل االستعراضات االستراتيجية 
لعمليات السالم وجدول أعمال املرأة والسالم واألمن وهيكل 
األمم املتحدة لبناء السالم. وأود أيضا أن أشيد بالتزام وكاالت 
األمم املتحدة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واللجنة الدولية 
العاملة يف ظروف  للصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية 
يف  للتو  مسعنا  كما  امليدان،  يف  خربهتا  تشكل  واليت  صعبة، 

اإلحاطات اإلعالمية، أمرا ضروريا بوضوح.

ومما يؤسف هلا أن القائمة طويلة جدا لدرجة ال ُتمكن 
املرء من تعداد كل البلدان ومجيع أعمال العنف اليت ُترتكب 
وتلك  والفتيات.  النساء  آالف  فيهم  مبن  املدنيني،  ضد  فيها 
واقعة جيب  حقيقة  هي  بل  إحصاءات،  جمرد  ليست  احلقائق 
أفضل  محاية  توفري  خالل  من  تغيريها  على  نعمل  أن  علينا 
من  أنواع  أربعة  مثة  بذلك؟  القيام  ميكن  فكيف  للمدنيني. 
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اإلجراءات اليت ميكن اختاذها، ال سيما يف املناطق اليت تنتشر 
فيها عمليات حلفظ السالم. ويتمثل اإلجراء األول يف محاية 
ذلك  ويبدو  الزناع.  مناطق  داخل  يعيشون  الذين  األشخاص 
أمرا بديهيا، ولكن يف الكثري من األحيان يفتقر موقف ذوي 
اخلوذات الزرقاء إىل الدينامية واحلركية الالزمتني لضمان جناح 
املهمة. ونتوقع أن يأخذ استعراض عمليات السالم هذا الواقع 
املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  ولدى  االعتبار.  بعني 
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل والية قوية حلماية املدنيني، 
تضطلع هبا يف ظروف صعبة. ومن األمهية مبكان ضمان بلوغ 
بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 
الكاملة حبلول  التشغيلية  قدرهتا  الوسطى  أفريقيا  يف مجهورية 
شهر نيسان/أبريل، كما هو خمطط له، وأن تتخذ موقفا قويا 

فيما خيص تنفيذ واليتها.

ثانيا، جيب أن نضمن توفري تلك احلماية داخل عمليات 
نشر  مرور 10 سنوات على  بعد  فلألسف،  نفسها.  السالم 
تقرير األمري زيد عن االعتداء واالستغالل اجلنسيني يف عمليات 
حفظ السالم )A/59/710(، ال تزال اجلرائم ُترتكب من قبل 
يف  باملناسبة،  ذلك،  يف  مبا  املدنيني،  حبماية  املكلفني  أولئك 
عمليات إقليمية مثل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، واليت 
نددت هبا منظمة هيومن رايتس ووتش. ومن أجل منع وقوع 
هذه االنتهاكات، جيب علينا أن نعمل على مستويني، أوال، 
مطلقا  التسامح  عدم  سياسات  تطبيق  يف  التشدد  خالل  من 
والغربلة الرامية ملنع القوات واجلنود والضباط الذين يقترفون 
السالم،  حفظ  عمليات  يف  املشاركة  من  األفعال  هذه  مثل 
لألمم  ميكن  وال  اجلناة.  ومقاضاة  معاقبة  خالل  من  وثانيا، 
املتحدة أن تتحمل الطعن يف إجراءاهتا. وجيب أن تشكل بعثاهتا 

وعملياهتا أمثلة حتتذى.

الوقائية واملتكاملة  أمهية اإلجراءات  أؤكد  أن  أود  ثالثا، 
املرأة  املدنيني. وبادئ ذي بدء، فإن مشاركة  اخلاصة حبماية 

جتعل العمليات امليدانية أكثر فعالية لدرجة أهنا تشارك يف وضع 
بوسعها  املثال،  سبيل  وعلى  املدنيني.  حلماية  استراتيجيات 
وذلك  احلماية،  ومواقع  املخيمات  تصميم  على  املساعدة 
الوصول اآلمن إىل  أفضل من حيث  احتياجاهتا بشكل  لتلبية 
املرأة  مشاركة  وتشكل  األساسية.  التحتية  والبنية  اخلدمات 
لتوثيق  يف عمليات السالم أيضا وسيلة لقوات حفظ السالم 
وهو  ثقتها،  كسب  وبالتايل  املحلية،  باملجتمعات  عالقاهتا 
بالطبع أمر ضروري لتوفري احلماية. وتعمل بعثة منظمة األمم 
الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة 
على سبيل املثال، بشكل وثيق مع أصحاب املصلحة املحليني، 
اجلماعات  قبل  من  والتجنيد  اجلنسي  العنف  ضحايا  لدعم 
املسلحة، وجيب اتباع هذه املمارسات داخل املنظمة برمتها.

مث هناك مسألة الوقاية. ومن األمهية مبكان أن تكون أفرقة 
حقوق اإلنسان ومستشارو القضايا اجلنسانية وشؤون احلماية 
تنسيق  هناك  يكون  وأن  فعالني  اإلنسان  حقوق  أقسام  يف 
القائمة  التهديدات  تقييم  من  متكينهم  أجل  من  بينهم  جيد 
املتعلقة  للبيانات  الدقيق  التحليل  طريق  عن  طابعها  كان  أيا 
حبقوق اإلنسان للمرأة والطفل، مث دق ناقوس اخلطر وجتنب 
اجلنسي،  العنف  بأعمال  يتعلق  وفيما  للحالة.  تدهور  أي 
املشاركني يف  لفائدة  به  القيام  التدريب ضروري وجيب  فإن 
عمليات حفظ السالم والسكان املحليني على السواء، وذلك 

للحد من الوصم االجتماعي للضحايا.

حتقيق  دون  من  احلماية  توفري  ميكن  ال  وأخريا،  رابعا 
من  اإلفالت  مكافحة  جمال  املهمة يف  اخلطوات  ومن  العدالة. 
ومعظمهم  املدنيني،  ضد  املرتكبة  العنف  أعمال  على  العقاب 
 1 يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تأكيد  والفتيات،  النساء  من 
كانون األول/ديسمرب لالئحة اهتامها لتوماس لوبانغا، أحد أمراء 
احلرب، بارتكاب جرائم حرب ونقل دومينيك أونغوين، أحد 
قادة جيش الرب للمقاومة، إىل املحكمة يف كانون الثاين/يناير. 
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ولكن معظم أعمال العنف، وخاصة العنف اجلنسي، ُترتكب 
بدون عقاب، وذلك يف كثري من األحيان ألن املرأة ترفض تقدمي 
التداعيات. وهلذا السبب، جيب علينا أيضا  شكوى خوفا من 
مرتكيب هذه  ترفعن دعوى ضد  عندما  الضحايا  ضمان محاية 
اجلرائم. وجيب علينا كسر سلسلة الصمت من خالل احلماية.

)تكلم  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  براامان  الايد 
هذه  ترؤس  على  الرئيس،  سيدي  أشكركم،  باإلنكليزية(: 
املساعدة  العامة  األمينة  أشكر  أن  أيضا  وأود  اهلامة.  اجللسة 
األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  من  دورهام  والسيدة  كانغ، 
والسيدة علمان من فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين 
باملرأة والسالم واألمن على إحاطاهتن اإلعالمية املؤثرة والزاخرة 

باملعلومات وعملهن الدؤوب بشأن هذا املوضوع املهم. 

عن   (S/2014/693) لتقريره  العام  األمني  إصدار  وُبعيد 
الدولة  تنظيم  أصدر  املاضي،  العام  يف  واألمن  والسالم  املرأة 
اإلسالمية يف العراق والشام وثيقته - وهي ُكَتّيب عن قواعد 
الكيفية اليت ينبغي أن يتعامل هبا اجلهاديون مع النساء والفتيات 
االستعباد  هبدف  بيعهن  يتم  اللوايت  فيهن  مبن  هبن،  املُتَّجر 
اجلنسي. ويف األسابيع األخرية، قام فرع تنظيم القاعدة، جبهة 
يداها  امرأة  يبدو  ما  على  يظهر  فيديو  شريط  بنشر  النصرة، 
مكتوفتان وراء ظهرها، وهي جاثية على ركبتيها بينما يعلن 
رجل أن حمكمة شرعية أدانتها بالزنا. بعد ذلك يبني الفيديو 
هذه املرأة بينما يطلق الرصاص على رأسها دون متهل رجل 

يرتدي السترة الواقية من الرصاص.

فيديو  شريط  داعش  تنظيم  أصدر  املاضي،  العام  ويف 
يظهر على ما يبدو امرأة شابة وهي ُترَجُم حىت املوت حبضور 
أبيها. ويف اللحظات األخرية من الفيديو، نراها تتوسل الصفح 
ُتقتاد إىل حفرة حييط هبا رجال يرموهنا  أبيها. بعد ذلك  من 
باحلجارة. وقد قدمت املرأة الشابة يف بعض من آخر ما نطقت 

به من كلمات هذه النصيحة إىل النساء: “إمحني شرفكن أكثر 
من أرواحكن.”

يف  والفتيات  النساء  تواجهها  اليت  الفريدة  الفظائع  إن 
حاالت الزناع بقدر ما تقشعر هلا األبدان بقدر ما هي ملحة. 
يؤثر  فإنه  يفرق بني اجلنسني،  الزناع ال  أن  الرغم من  وعلى 
وامُلضَطَهدين.  والضعفاء  املُهمَّشني  على  متكافئة  غري  بصورة 
ويف الكثري من املجتمعات يف مجيع أرجاء العامل، لطاملا كانت 
النساء والفتيات ُمهمِّشات وضعيفات وُمضَطهدات. وإذا كنا 
هنتم مبعاجلة املشاكل اليت تواجهها النساء والفتيات يف أوقات 
احلرب، جيب علينا أن نكون على استعداد للتصدي للمشاكل 
النساء  اللذين تعاين  التمييز و الالمساواة  املتمثلة يف  املستمرة 

منهما يف أوقات السلم.

 2014 لعام  تقريره  يف  ذلك  العام  األمني  وثق  وكما 
عن املرأة والسالم واألمن، فإن التهديدات اليت تواجه النساء 
واألطفال يف حاالت الزناع تتفاقم، بدال من أن تتحسن، يف 
نتعاون  أن  العامل. وميكن، بل جيب علينا،  أرجاء  العديد من 
عن  املدافعات  وُتستهَدف  االجتاه.  هذا  مسار  عكس  على 
حقوق اإلنسان على حنو متزايد. واجلهود الرامية إىل إخراس 
هي  إمنا  ليبيا  يف  بوغيغيس  سلوى  و  سوريا  زيتونة يف  رزان 
جهود إلخراس صوت األمل ووقف التقدم، وعرقلة العدالة، 
وانتهاك كرامة النساء، ليس يف سوريا وليبيا فحسب، بل يف 

مجيع أرجاء العامل. 

املشردين  واألشخاص  الالجئني  معظم  أن  نعرف  إننا 
غري  حنو  على  يعانني  أهنن  ونعرف  وأطفال.  نساء  داخليا 
متكاىفء من العنف اجلنسي والعنف اجلنساين. ففي مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، أدى استمرار وجود اجلماعات املسلحة 
وسط عدد متزايد من األشخاص املشردين داخليا و الالجئني 
العنف  أعمال  وتفشي  ِلالْشِمْئزاز   ٌ ُمِثرية  وحشية  أعمال  إىل 
اجلنسي. ويف واحد من أشد احلوادث فظاعة، تعرض ما ال 
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يقل عن 387 شخصا - مبن فيهم 300 امرأة و 55 فتاة - 
لالغتصاب من قبل اجلماعات املسلحة يف 13 قرية يف شرقي 
الكونغو خالل الفترة املمتدة من 30 متوز/يوليه إىل 2 آب/

أغسطس 2010، أي 387 ضحية من ضحايا االغتصاب يف 
ثالثة أيام.

وأمام هذا النوع من األعمال الوحشية املزعزعة لالستقرار 
السالم  بعثات حفظ  املجلس  َكلِّف  البشعة،  العنف  وأعمال 
يف أماكن مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية بالعمل الصعب 
واهلام للغاية املتمثل يف محاية املدنيني. والواقع أن 98 يف املائة 
من قوات األمم املتحدة تعمل اآلن يف بعثات لديها واليات 

حلماية املدنيني.

أنه  نقول  ما  بني  ثغرة  متكرر،  حنو  وعلى  هناك،  لكن 
جيب أن يقع وما يقع فعال. فقد رأينا بعثات حلفظ السالم ال 
تنفذ والياهتا حلماية املدنيني، ُمتسببًة يف ثغرة كبرية بني املبدأ 
واملمارسة، وبني الواليات والتنفيذ. وقد خلص تقرير ملكتب 
األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية إىل أن حفظة السالم 
التابعني لألمم املتحدة، يف 507 من اهلجمات اليت تعرض هلا 
املدنيون من عام 2010 إىل عام 2013، مل يستخدموا القوة 
يف الواقع أبدا حلماية املدنيني املعرضني للهجوم. وكان آالف 
النساء واألطفال، سيفقدون  العديد من  بينهم  املدنيني، ومن 

أرواحهم نتيجة لذلك.

وجيب على بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم أن تعمل 
على حنو أفضل عندما ُتسند إليها والية حلماية املدنيني الذين 
تشتد حاجتهم إىل احلماية. وذلك يعين أنه جيب علينا، على 
األقل، أن نعمل على حتسني أنظمة اإلنذار املبكر، السيما فيما 
حتديد  على  السالم  حفظة  ملساعدة  اجلنسي،  بالعنف  يتعلق 
واستمرار  الوقائية.  اإلجراءات  واختاذ  املحتملة  التهديدات 
السالم  حلفظ  حامسة  بعثات  يف  املوظفني  حيث  من  النقص 
َتَرَك  الوسطى،  أفريقيا  ومجهورية  ومايل  السودان  جنوب  يف 

وعندما  للضعف.  عرضة  واألطفال،  النساء  املدنيني، السيما 
يصري حفظة السالم أنفسهم جزءا من مشكلة العنف اجلنسي 
والعنف اجلنساين، بدال من أن يكنوا حال هلا، من مسؤوليتنا 
بصورة  نكفل  أن   - األخالقي  واجبنا  من  بل   - األساسية 

مجاعية مساءلتهم بصورة شفافة وسريعة.

وجيب على جملس األمن أيضا أن يبذل مزيدا من اجلهد. 
فمن السهل علينا أن نتفق يف مناقشة مفتوحة يف القاعة على 
هل  أقصد،  الزناع.  حاالت  يف  والفتيات  النساء  محاية  أمهية 
ُيطلب  عندما  لكن  ذلك حقا؟  مع  يتفق  أال  منَّا  أي  بإمكان 
نلتزم  أو  للغاية  بطيئني  نكون  ما  غالبا  إجراء،  نتخذ  أن  منا 
اغتصاب  عملية  عن  التقارير  ترد  وعندما  الشديد.  الصمت 
مجاعي مزعومة يف دارفور وتتضح العرقلة الفعالة من جانب 
احلكومة املضيفة لقدرة بعثة حفظ السالم على التحقيق، فإن 
من واجب املجلس أن يتخذ إجراء. لكننا ال نفعل ذلك يف 
كثري من األحيان. وهذا جيب أن يتغري ألن مصداقيتنا ترهتن 

باختاذنا إجراء، والضحايا حباجة إليه والعدالة تتطلبه.

إننا حنقق تقدما متواضعا، وكانت هناك بعض التطورات 
عمليات  من  عمليات  تسع  بني  فمن  اجلماعية.  جهودنا  يف 
لألمني  تقرير  آخر  يف  املذكورة  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم 
املفاهيم  من  تقريبا  املائة  يف   70 املوضوع،  هذا  عن  العام 
االستراتيجية للعمليات العسكرية لديها تتضمن تدابري حمددة 
تقدم  اليت  البعثات  وتتزايد  والفتيات.  النساء  حقوق  حلماية 
لكن  تقاريرها،  يف  اجلنس  ونوع  للزناع  فعالية  أكثر  حتليال 
واإلبالغ  التحليل  لربط  عمله  ينبغي  مما  الكثري  هناك  زال  ما 
ميكن  اليت  التوصيات  وربط  تنفيذها،  ميكن  اليت  بالتوصيات 

تنفيذها بإجراءات ملموسة.

النساء  تواجهها  اليت  باألخطار  املتعلقة  االعتبارات  إن 
والفتيات جيري إدراجها اآلن يف اتفاقات السالم، ويعود الفضل 
يف ذلك إىل حد كبري لعمل املنظمات مثل املنظمات احلاضرة 
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هنا اليوم. ففي عام 2013، تضمن نصف مجيع اتفاقات السالم 
املَُوقََّعة إشارات إىل املرأة والسالم واألمن. وعدد اتفاقات وقف 
إطالق النار اليت تتضمن العنف اجلنسي باعتباره عمال حمظورا 
تضاعف ثالث مرات، ُمقارنًة بثالثة اتفاقات فقط تتضمن مثل 

هذه األحكام مت التوقيع عليها قبل عام 2012. 

القيام  ينبغي  عمل  املتحدة،  األمم  أيضا، يف  هنا  يزال  وال 
به. فاملرأة ينبغي أال تشارك يف عمليات حفظ السالم فحسب، 
بل ينبغي أن تقودها. وبينما تقود ثالث نساء عمليات للسالم 
بصفتهن مبعوثات خاصات لألمني العام - إحداهن بصفتها قائدة 
قوة وأخرى بصفتها رئيسة بالنيابة - فإهنن ال يترأسن سوى 19 
يف املائة من مجيع البعثات امليدانية لألمم املتحدة. وعلى الرغم من 
أننا نرحب بنشر ثالث وحدات لشرطة األمم املتحدة النسائية 
بالكامل يف ليربيا وهاييت ومجهورية الكونغو الدميقراطية، فإننا ُنِقرُّ 
بأن 97 يف املائة من األفراد العسكريني و 90 يف املائة من أفراد 
فيما  وإذا كنا جادين  املتحدة رجال.  األمم  بعثات  الشرطة يف 
يتعلق بتعزيز الفرص املتاحة للنساء يف كل مكان، فيجب علينا 

أن نزيد من الفرص املتاحة للنساء هنا حتديدا. 

والبد من زيادة الفرص املتاحة للنساء ومتكينهن يف وقت 
السالم بغية مواجهة املشاكل الفريدة اليت تواجهها النساء يف 
وقت احلرب. ويف هناية املطاف، إن أفضل محاية من العنف 
بناء  والفتيات هي  النساء  يستهدف  الذي  الزناع  اجلنسي يف 
جمتمعات ُتحَترُم فيها النساء والفتيات و يتمتعن فيها باملساواة 
التعليم  فرص  من  ويستفدن  العدالة،  إىل  الوصول  حيث  من 
النساء  فيها  تتمتع  جمتمعات   - الصحية  الرعاية  وخدمات 
باملساواة من حيث احلماية أمام القانون واالستفادة من احليز 
السياسي. وأفضل محاية، على حد آخر ما قالته املرأة املذبوحة 
الصعب  العمل  لتنظيم داعش، هي  املروع  الفيديو  يف شريط 
وعقوهلن  النساء  أرواح  تقدر  جمتمعات  لبناء  والضروري 

وإمكاناهتن بقدر ما تقدر شرفهن.

بادىء  باالنكليزية(:  )تكلم  )نيجرييا(  ساركي  الايد 
ذي بدء، أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه 
املناقشة وعلى املذكرة املفاهيمية املمتازة )S/2015/32، املرفق( 
ملقدمات  بإمعان  استمعنا  بتعميمها. وقد  قمتم، سيدي،  اليت 
والسيدة  ها،   - كيونغ  كانغ  السيدة  اإلعالمية،  اإلحاطات 
على  وأشكرهن  علمان.  إلواد  والسيدة  دورهام،  هيلني 

مشاطرتنا أفكارهن بشأن املوضوع اهلام هلذه املناقشة.

إن حاالت الزناع تؤثر على املدنيني بصورة غري متكافئة. 
وتؤثر على النساء والفتيات بصورة أكربن ألسباب تتعلق بنوع 
جنسهن وعوامل اجتماعية أخرى. ويف هذه احلاالت، تتعرض 
النساء والفتيات للعنف اجلنسي، و االستعباد اجلنسي، واالجتار 
وغريه من أشكال االستغالل األخرى. وميثل االرتفاع النسيب 
ملعدل األسر املعيشية اليت تعيلها النساء، حيث يضطرن للقيام 
بأدوار غري تقليدية، بعدا آخر للمشكلة اليت تواجهها النساء 

يف حاالت الزناع.

الزناع  حاالت  يف  املدنيني  محاية  كانت  لئن  وبالتايل، 
تشكل حتديا كبريا، فإن محاية النساء والفتيات حتد أكرب. 

لذلك، من األمهية مبكان إيالء اهتمام خاص حلماية النساء 
والفتيات يف حاالت الزناع، ونشكركم، سيدي الرئيس، على 

اختاذ املبادرة بتنظيم مناقشة اليوم.

املرأة والسالم واألمن يف  بند  وجملس األمن، من خالل 
جدول أعماله، يبدي التزامًا ثابتًا حبماية النساء والفتيات يف 
حاالت الزناع وما بعد الزناع. والقرارات 1325 )2000( 
و 1960 )2010( و 2122 )2013( خري دليل على ذلك 
األدوات  اآلن  األمن  ملجلس  توفرت  األطر،  وبتلك  االلتزام. 
الضرورية للنهوض حبماية أكرب للمرأة يف حاالت الزناع وما 

بعد الزناع.
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وال ميكن أن يغيب عن بالنا مالحظة الصلة بني سهولة 
وبني  وانتشارها  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  توفر 
بشكل  األمن  جملس  يعاجله  أن  ينبغي  الذي  األمر  الزناعات، 
فعال. وجيب أن يكون التصديق والتنفيذ األمني ملعاهدة جتارة 

األسلحة خطوة يف هذا االجتاه.

العنف املرتبط  واملنظمات اإلقليمية هلا دور هام يف منع 
بالزناع واالستجابة له. ويف هذا الصدد، نقدر جهود رئيس 
خاص  مبعوث  بتعيني  يتعلق  فيما  األفريقي  االحتاد  مفوضية 
للمرأة والسالم واألمن، تشمل واليته محاية النساء واألطفال 
يف حاالت الزناع وتسهيل مشاركة املرأة يف عمليات السالم. 
للتعاون مع مكتب املمثل  ولدى االحتاد األفريقي أيضا إطار 
اخلاص لألمني العام املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع. 
للقضاء  مشتركة  استراتيجية  إىل وضع  اإلطار  ذلك  ويهدف 
العنف اجلنسي املرتبط بالزناع من خالل تدابري خمتلفة،  على 
منها تعزيز قدرة حفظة السالم الذين جيرى نشرهم يف أفريقيا 
ملنع العنف اجلنسي واالستجابة له. ونأمل يف زيادة تعزيز ذلك 

التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي.

عام   2015 األفريقي  االحتاد  إعالن  يسرها  ونيجرييا 
من  أفريقيا  يف  الكثري  حتقق  حني  ويف  والتنمية.  املرأة  متكني 
حيث النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، فال تزال 
هناك حتديات مجة. وحيدونا األمل يف أن يشجع إعالن االحتاد 
األفريقي الدول األعضاء واملجتمع املدين والشركاء الدوليني 
وأصحاب املصلحة اآلخرين على العمل معًا من أجل النهوض 

بقضية املرأة والفتاة.

ونيجرييا تقدر الدور احليوي للمجتمع املدين واملنظمات 
غري احلكومية يف استرعاء االنتباه إىل األبعاد اجلنسانية للزناع 
ومشاركة  السالم.  صنع  يف  املرأة  مشاركة  وتشجيع  املسلح 
النساء،  تديرها  اليت  تلك  وخاصة  احلكومية،  غري  املنظمات 
والربامج  العمل  وحلقات  والندوات  للسياسات  الترويج  يف 

التدريبية وغريها من األنشطة اليت تعقد من أجل املرأة قطعت 
املرأة والسالم  شوطًا طوياًل يف تسليط الضوء على موضوع 
واألمن. ونثين بشكل خاص على فريق املنظمات غري احلكومية 
العامل املعين باملرأة والسالم واألمن لدوره الريادي يف النهوض 
املتحدة  لألمم  ومشاركته   )2000(  1325 القرار  بتنفيذ 

بشكل وثيق يف املسائل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.

املسؤولية  تتحمل  اليت  هي  الدول  بأن  تسليمنا  ومع 
معظم  أن  يبني  الواقع  فإن  مواطنيها،  محاية  عن  األساسية 
الكيانات  أنشطة  أن  الفوضى حيث  الزناعات حتدث يف جو 
واإلرهابيني  املتطرفة  اجلماعات  ذلك  يف  مبا  الدول،  غري  من 
والشبكات اإلجرامية، تشكل حتديًا كبريًا فيما يتعلق حبماية 
املدنيني. وهذه اجلماعات عادة ما تعمل يف جتاهل تام حلقوق 
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. ويف بعض احلاالت، جيرب 
تعقد الزناع وكاالت املساعدة على التفاوض مع العديد من 
املساعدة  ملوظفي  آمن  ممر  إلجياد  سعيًا  املتحاربة  الفصائل 
اإلنسانية ومواد اإلغاثة. ومن شأن ذلك أن جيعل من الصعب 
داخليا  واملشردين  الالجئني  إىل  الوصول  متفاوتة  بدرجات 
القبيل، غالبًا  املساعدة. ويف احلاالت من هذا  املحتاجني إىل 
النساء والفتيات أكثر من غريهن. ونيجرييا تطالب  ما تعاين 
األطراف يف الزناعات باحترام القانون الدويل اإلنساين والكف 

عن إعاقة تقدمي املساعدة اإلنسانية.

أخريًا، إن محاية النساء والفتيات يف حاالت الزناع وما 
تدابري  اختاذ  يتطلب  األبعاد  متعدد  حتديًا  تشكل  الزناع  بعد 
جبهات.  عدة  على  املتعددة  املعنية  اجلهات  قبل  من  منسقة 
األمن  جملس  خالل  من  املتحدة،  األمم  أن  نيجرييا  وترى 
والكيانات األخرى ذات الصلة، يف وضع ميكنها من أن تأخذ 

زمام املبادرة يف مواجهة ذلك التحدي.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )ليتوانيا(  مورموكااته  الايدة 
أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة 
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اليوم. وأود أيضا أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية الثالثة 
على إسهاماهتم القيمة يف مناقشتنا اليوم. ووفدي يؤيد البيان 

الذي سيدىل به باسم االحتاد األورويب.

وكما ذكر متكلمون آخرون من قبلي، عادة ما تكون 
النساء والفتيات هن أول ضحايا الزناع. وهن يتأثرن بشكل 
غري متناسب مبا يرتبط بالزناع من الزنوح واحلرمان من احلقوق 
والتهميش وسوء املعاملة. وهن أيضا األهداف الرئيسية للعنف 
األطفال.  وزواج  القسري  والزواج  واالغتصاب  اجلنسي 
ويف عام 1999، اختذ جملس األمن باإلمجاع قرارًا للتصدي 
ذلك  ومنذ  املسلحة.  الزناعات  يف  املدنيني  حلماية  منهجيًا 
 . التقدم  بعض  وأحرز  كبرية  معيارية  قاعدة  أنشئت  احلني، 
واختاذ القرار التارخيي 1325 )2000( أسهم إىل حد بعيد 

يف النهوض مبوضوع محاية املرأة.

كما  املدنيني،  السكان  محاية  عن  األساسية  واملسؤولية 
نعلم مجيعًا، تقع على عاتق احلكومات الوطنية. ولكن، يتعني 
املسؤولية،  تلك  إمهال  عند  يتدخل  أن  الدويل  املجتمع  على 
سواء كان ذلك لعدم توفر القدرة أو لغياب اإلرادة السياسية، 
أو اهنيار الدولة. وكما تطرقنا يف مناقشات سابقة بشأن محاية 
واضحة  محاية  واليات  تتطلب  الفعالة  احلماية  فإن  املدنيني، 
جيدة التصميم تدعمها وسائل وموارد مناسبة وتدريب مالئم، 
يف مجلة أمور. والبيانات املصنفة حسب نوع اجلنس ضرورية 

لقرارات مستنرية بشأن محاية املدنيني.

أن  جيب  والفتيات،  للنساء  الكافية  احلماية  ولضمان 
املحلية،  اخلصوصيات  الصلة  ذات  الواليات  تنفيذ  يف  يراعي 
والظروف واألعراف واملمارسات السائدة. وألغراض احلماية، 
من املهم معرفة املسافة اليت قد تضطر النساء إىل قطعها جللب 
املاء أو الطعام أو مجع احلطب للطهي، وكيف تلىب احتياجاهتن 
األساسية من الصرف الصحي، ونوع التضاريس اليت قد يتعني 
عليهن اجتيازها إىل بر األمان، وما إذا كان ميكن هلن الثقة يف 

املسؤولني املحليني والشرطة لإلبالغ عمن قد يعتدي عليهن، 
وما إذا كانت أمناط دوريات حفظة السالم تدعم أمناط تنقالهتن، 
وأمور كثرية أخرى النساء أدرى هبا من غريهن. لذلك، ومن 
مجيع النواحي، يتعني التشاور مع النساء يف امليدان للتأكد من أن 

واليات احلماية تستجيب الحتياجاهتن الفعلية للحماية.

ومن األمهية مبكان أيضًا وجود املستشارين يف جمال محاية 
املرأة يف امليدان وتقدميهم الدعم الكايف هلا، وااللتزام الشخصي 
وتوفري  اجلنسني،  بني  الفوارق  تراعي  حبماية  البعثة  لقيادة 
وأفراد  العسكرية  للوحدات  النشر  قبل  والتدريب  التوجيه 
املدنيني  املدنيني، ال على أساسيات محاية  الشرطة واملوظفني 
فحسب، بل وعلى محاية املدنيني اليت تراعي فيها الفوارق بني 
اجلنسني، وتبادل البعثات ملمارسات احلماية الفعالة اليت تضع 
الفوارق بني اجلنسني والدروس املستفادة يف االعتبار. وكما 
ذكر آخرون قبلي، فال يقل أمهية عن ذلك إحلاق املزيد من 
األمم  بعثات  يف  الشرطة  وأفراد  السالم  النساء ضمن حفظة 
املتحدة وتعيني املزيد من النساء يف املناصب القيادية يف حفظ 

السالم.

والتنفيذ الصارم لسياسة عدم التسامح بتاتًا إزاء االعتداء 
اجلنسي بني حفظة السالم عنصر أساسي آخر حلماية النساء 
والفتيات يف حاالت الزناع. وقد تكلمت السيدة إلواد علمان 

ببالغة يف هذا املوضوع.

األسلحة  توفر  مشكلة  معاجلة  أيضا  تتطلب  واحلماية 
واسع  نطاق  على  املشروعة  غري  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية 
وأثر االجتار غري املشروع باألسلحة على حياة النساء والفتيات 
النيجريي.  الذي وصفه زميلنا  النحو  الزناع، على  مناطق  يف 
كانون  النفاذ يف  حيز  دخلت  اليت  األسلحة،  جتارة  ومعاهدة 
األول/ديسمرب املاضي، تقتضي تقييم عمليات النقل إزاء خماطر 
العنف القائم على نوع اجلنس أو أعمال العنف اخلطرية ضد 
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املرأة، وإذا نفذت على النحو الواجب، فمن شأهنا أن حتدث 
فرقًا حقيقيًا فيما يتعلق حبماية النساء.

ويف حني أن تدابري احلماية املادية يف امليدان تعد شكاًل 
داعمة  ببيئة  النهوض  فإن  للحماية،  لالستجابة  وآنيًا  حيويًا 
ملشاركة املرأة أمر أساسي. وهلذه الغاية، جيب أن تتزامن كل 
جهود األمم املتحدة ووجودها ميدانيًا لتهيئة تلك البيئة املؤاتية 
حيث تكون النساء والفتيات يف مأمن وميكنهن املشاركة يف 
العمليات اليت تؤثر على حياهتن. وال شيء يعزز محاية املرأة 
أفضل من اخنراطها الكامل ومشاركتها يف كل عمليات صنع 
القرار يف مجيع مراحل تسوية الزناع واملصاحلة الوطنية وإعادة 

اإلعمار بعد الزناع.

سيادة  تعزيز  أمهية  على  خاصة  بصفة  أؤكد  أن  وأود 
القانون  انتهاكات  عن  املساءلة  لتحقيق  والسعي  القانون 
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
العنف القائم على نوع اجلنس واالغتصاب. وقد أكد مقدمو 
اإلحاطات اإلعالمية اليوم أن معاجلة اإلفالت من العقاب هلا 
اآلليات  عمل  أن  كما  احلاالت.  هذه  مثل  يف  قصوى  أمهية 
أمر  بذلك  يتصل  فيما  القضائية  واملالحقة  للعدالة  الوطنية 
أساسي، وعلى املجتمع الدويل أن يستثمر يف تعزيز القدرات 

الوطنية للقضاء والنيابة العامة واملؤسسات اإلصالحية.

الصراع  من  خارج  بلد  يف  القدرات  هذه  بناء  أن  غري 
يتطلب بعض الوقت. 

أن يعمل جملس األمن ويواصل دعم  املهم  ولذلك، من 
املساءلة وأن يستخدم الطائفة الكاملة من الوسائل املتاحة له 
دعما لتلك الغاية وذلك، يف مجلة أمور، باستخدام اإلحاالت 
أكثر منهجية وإصدار  الدولية على حنو  اجلنائية  املحكمة  إىل 
هذه  تقارير  بشأن  إجراءات  واختاذ  حتقيق  للجان  واليات 
معايري  ضمن  من  اجلنسانية  املعايري  تطبيق  وتعزيز  اللجان 
اإلدراج يف القائمة يف مجيع أنظمة اجلزاءات. ومن شأن زيادة 

مشاركة املمثلني اخلاصني لألمني العام املعنيني بالعنف اجلنسي 
جلان  عمل  يف  املسلح  والزناع  واألطفال  الزناع  حاالت  يف 
اجلزاءات وتفاعلهما مع أفرقة اخلرباء وتبادل املعلومات معها 
وأن  املرأة  ضد  العنف  على  اجلزاءات  جلان  تركيز  تعزز  أن 
العزم. ومن شأن  اجلناة ومعاقبتهم مبزيد من  تسمح مبالحقة 
يدعم  وأن  للجناة  الردع  عنصر  يعزز  أن  ذاته  حد  يف  ذلك 

أعمال احلماية اجلارية على أرض الواقع. 

مل أكن أعتزم احلديث عن عن حاالت قطرية حمددة اليوم. 
التعليقات  على  بالرد  مالحظايت  أختتم  أن  أود  ذلك،  ومع 
القلق إزاء  الروسي. وحنن نقدر إعرابه عن  الوفد  أبداها  اليت 
تزايد عدد اخلسائر يف صفوف املدنيني ومعاناة النساء يف شرق 
أوكرانيا. ومع ذلك، وكما نعلم، فإن أفضل محاية للمرأة يف 
حد  وضع  روسيا  فعلى  روسيا.  بيد  أمر  هو  أوكرانيا  شرق 
العسكرية   - اإلمدادات  مجيع  قطع  طريق  عن  الفظائع  هلذه 
واملالية وتلك املتصلة باألفراد - إىل وكالئها من املقاتلني غري 
الشرعيني الذين وثقت تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية 
حلقوق اإلنسان املقدمة هنا يف املجلس بصورة وافية خروجهم 
بأكثر  العقاب  من  إفالهتم  يسهم  والذين  القانون،  على  التام 
الطرق مباشرة يف املعاناة اليت تكابدها املرأة يف شرق أوكرانيا. 

أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ماليزيا(  حنيف  الايد 
السيد الرئيس، على عقد هذه املناقشة املفتوحة اهلامة. وأود أيضا 
بياناهتم وأن  اإلعالمية على  اإلحاطات  أن أشكر مجيع مقدمي 
أرحب مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف جلسة املجلس هذه. 

تؤكد ماليزيا من جديد األمهية اليت توليها للمبادئ العامة 
املتعلقة حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة، وال سيما حبماية 
النساء والفتيات يف هذه احلاالت. وتعي ماليزيا، بصفتها عضوا 
يف املجلس، جيدا عبء املسؤولية الكبري يف هذا الصدد وتؤكد 
جمددا التزامها مبواصلة اإلسهام يف اجلهود الرامية إىل مواصلة 

تنفيذ هذه املبادئ. 
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الكثري من األزمات  أنه يف  القلق  ببالغ  وما زلنا نالحظ 
غري  والفتيات  النساء  تشكل  العامل،  أرجاء  مجيع  يف  العنيفة 
املقاتالت واألطفال األغلبية الساحقة من أولئك الذين يكونون 
يف حاجة ماسة إىل احلماية واملساعدة اإلنسانية. وتؤيد ماليزيا 
التقييم الذي يفيد بأن النساء والفتيات يعانني من ضعف شديد 
ويواجهن خماطر حمددة يف حاالت الصراع. ونشعر بقلق عميق 
إزاء االجتاه املتزايد حنو االستهداف املتعمد للنساء والفتيات من 

قبل األطراف املتحاربة يف الزناعات العنيفة. 

االعتراف  طريق  على  كبرية  خطوات  ُقطعت  وبينما 
باختالف أثر الصراع املسلح على النساء والفتيات ويف اجلهود 
الرامية إىل تلبية احتياجاهتن منذ اختاذ القرار 1325 )2000(، 
يتعلق  الصدد،  هذا  ويف  املزيد.  عمل  ميكن  أنه  ماليزيا  ترى 
أحد اجلوانب الرئيسية اليت ميكن أن تستفيد من زيادة تركيز 
االهتمام باجتاه واضعي السياسات حنو اعتبار النساء والفتيات 
ضحايا وتصميم تدابري للحماية تستند إىل هذا املفهوم. وماليزيا 
ترى أن هناك الكثري جدا مما ميكن القيام به لالعتراف بدور 
النساء بوصفهن عناصر فاعلة. وميكن أن يزيد هذا االعتراف 
تعاجل  بيئة محاية  هتيئة  يف  نشط  بدور  القيام  من  متكينهن  من 

بصورة شاملة احتياجاهتن الفورية والطويلة األجل. 

وحنن نتفق مجيعا على أن محاية املدنيني هي واحدة من 
السالم  حفظ  عمليات  من  كبري  لعدد  الرئيسية  املهام  أبرز 
ملنح  دعمها  جمددا  ماليزيا  تؤكد  السياق،  هذا  ويف  القائمة. 
حفظ  بعثات  إىل  املسندة  املدنيني  محاية  لواليات  األولوية 
السالم تلك. وبالنظر إىل األثر الفريد وغري املتناسب للصراع 
من  أن  أيضا  ماليزيا  تعتقد  والفتيات،  النساء  على  املسلح 
األمهية مبكان تقييم ما إذا كانت اجلهود احلالية حلماية املدنيني 
تعاجل بشكل كاف شواغلهن واحتياجاهتن. ويف هذا الصدد، 
ثالثي  هنجا  أعدت  السالم  حفظ  عمليات  إدارة  أن  نالحظ 
املستويات حلماية املدنيني ونعتقد أن هنجا كهذا يوفر وسيلة 

مفيدة لتأطري املناقشات بشأن محاية املدنيني بوجه عام ومحاية 
النساء والفتيات على وجه اخلصوص. 

وباإلضافة إىل ذلك، نؤيد االستراتيجية اجلنسانية التطلعية 
للفترة 2014-2018، ونأمل أن ُتنفذ بالكامل يف سياق الوفاء 
بالواليات املتعلقة حبماية املدنيني، مبا يف ذلك عن طريق ضمان 
نشر عدد مناسب من املستشارين املعنيني باملسائل اجلنسانية 
ومستشاري شؤون محاية املرأة يف بعثات حفظ السالم، عند 
وجود تكليف بذلك. وماليزيا تود أيضا أن تشدد على ضرورة 
إلزام ذوي اخلوذات الزرقاء املكلفني حبماية النساء والفتيات 
بأعلى املعايري. ولذلك، ندعو إىل التنفيذ الصارم لسياسة عدم 
التسامح مطلقا إزاء االستغالل واالعتداء اجلنسيني من جانب 

موظفي األمم املتحدة. 

الزمن لتصبح  لقد تطورت واليات حفظ السالم مبرور 
أكثر تعقيدا ومتعددة األبعاد. ويف هذا الصدد، تتشاطر ماليزيا 
الرأي القائل بأن حفظة السالم واملوظفني املدنيني املوجودين يف 
امليدان جيب تزويدهم باملهارات واملعارف الالزمة لكي يتسىن 
فاعلة  أطراف  فيها  تنشط  اليت  املعقدة  البيئات  يف  العمل  هلم 
متعددة تقوم بأدوار وواليات متنوعة. ومن مث، فمن املهم دعم 
املدنيني أيضا  بأداء مهام حلماية  بعثات حفظ السالم املكلفة 
بوسائل كافية للقيام هبا، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد 
أن  ماليزيا  تعتقد  الصدد،  هذا  ويف  الغرض.  هلذا  والتدريب 
التدريب املوحد هام للغاية لضمان وجود فهم واضح للوالية 
العامة حلفظ السالم، مبا يف ذلك العنصر املتعلق حبماية املدنيني 
والفروق  اجلنسانية  االعتبارات  ومراعاة  األمر،  انطبق  حيثما 

بني اجلنسني. 

واملركز املاليزي حلفظ السالم، إذ يضع يف اعتباره احلاجة 
إىل هذا التدريب املتعدد األبعاد، قد تعاون ويواصل التعاون 
مع إدارة عمليات حفظ السالم من أجل توفري تدريب على 
خمتلف جوانب حفظ السالم للبلدان يف آسيا وخارجها. وحىت 
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السالم  حفظة  من   2  000 لنحو  تدريبا  املركز  وفر  اآلن، 
من  ومبساعدة  األخرية،  اآلونة  ويف  بلدا.   50 من  أكثر  من 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والعديد من احلكومات املاحنة مبا 
اليابان والنرويج، شرع املركز يف برنامج تدرييب جديد  فيها 
ملراعاة الطابع املعقد واملتعدد األبعاد للواليات اجلديدة حلفظ 
من  متتد  اليت  املشروع،  من  الراهنة  املرحلة  وتشمل  السالم. 
آذار/مارس 2014 إىل كانون األول/ديسمرب 2015، إعداد 
كتيبات ووحدات تدريبية تتعلق بنوع اجلنس والتنوع الثقايف 

يف عمليات حفظ السالم ومحاية املدنيني. 

وتعتقد ماليزيا أن هتيئة بيئة مواتية حلماية النساء والفتيات 
على املدى الطويل ال تقل أمهية عن معاجلة الشواغل الفورية 
يف حاالت الصراع. ويف سياق بناء السالم بعد انتهاء الصراع، 
جيب إعطاء األولوية لتهيئة بيئة آمنة مواتية للتنمية والنمو ولبناء 
املبادرات، يف  املؤسسات والقدرات املحلية. ومن شأن هذه 
حالة تنفيذها على حنو سليم، أن تسهم إسهاما إجيابيا يف منع 

االنتكاس إىل الصراع. 

وال بد من تشجيع املشاركة النشطة للنساء والفتيات، وذلك 
االستراتيجيات  إعداد  لضمان متكنهن من اإلسهام يف كفالة 
املالئمة يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع. وعلى سبيل املثال، 
جيب أن تكون برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 
قادرة على تلبية احتياجات النساء والفتيات املقاتالت، الاليت 
كثريا ما يواجهن الوصم ملشاركتهن غري التقليدية يف الصراع. 

وبالنظر إىل أن النساء كثريا ما جيدن أنفسهن يف مواقع 
املسؤولية يف أوقات الصراع ويف سيناريوهات ما بعد الصراع، 
ترى ماليزيا أنه جيب إتاحة األدوات والفرصة للنساء والفتيات 
إلعادة بناء حياهتن من خالل التعليم والفرص االقتصادية. ويف 
هذا الصدد، ميثل ضمان املساءلة والعدالة يف حالة االنتهاكات 
اجلسيمة وسيلة أساسية أيضا لكفالة محاية النساء والفتيات يف 

األجل الطويل. ونعتقد أن التصدي لإلفالت من العقاب من 
خالل تعزيز آليات العدالة ينبغي أن يكون من األولويات. 

قيمة  نظر  بوجهات  اليوم  مناقشة  من  خنرج  أن  ونأمل 
اجلارية  االستعراض  عمليات  خمتلف  يف  االعتبار  يف  تؤخذ 
واالستعراض  العاملية  الدراسة  ذلك  يف  مبا  العام،  هذا  خالل 
وتداخل   .)2000(  1325 القرار  لتنفيذ  املستوى  الرفيع 
واملرأة  السالم  وبناء  السالم  بعمليات  املتعلقة  االستعراضات 
والسالم واألمن يوفر فرصة فريدة من نوعها لضمان إدماج 
صون  إىل  الرامية  اجلهود  مجيع  يف  والفتيات  النساء  حقوق 

السالم واألمن الدوليني. 

أن  البداية  يف  يل  امسحوا  )األردن(:  قعوار  الايدة 
أشكركم، سيدي الرئيس، على جهودكم املبذولة يف رئاسة 
جملس األمن هلذا الشهر، متمنية لكم التوفيق والنجاح. وأتقدم 

بالشكر إىل مجيع املتكلمني على إحاطاهتم القيمة اليوم.

أود بداية أن أؤكد على أمهية حوار اليوم بشأن التحديات 
املتعلقة حبماية النساء والفتيات واالحتياجات اليت تواجههن يف 
الزناعات املسلحة وحاالت ما بعد الصراع. لقد حصل تقدم 
كبري يف تطوير املعايري واألطر القانونية املرتبطة حبماية النساء 
 1325 القرار  اعتماد  منذ  املسلحة  الزناعات  يف  والفتيات 
)2000( والقرارات األخرى الالحقة ذات الصلة، واليت تعترب 
كلها نقاط حتول حامسة يف طريقة تناول املجتمع الدويل لألمن 

اإلنساين للمرأة أثناء وبعد الزناعات املسلحة.

مسبوقة  غري  زيادة  نشهد  زلنا  ما  ذلك،  من  وبالرغم 
منطقة  يف  سيما  وال  العامل،  حول  منهن  الضحايا  أعداد  يف 
أعداد هائلة  تتعرض  الشرق األوسط وأفريقيا مؤخرا، حيث 
من النساء والفتيات يف سوريا إىل العنف اجلنسي، مبا يف ذلك 
اغتصاب  الوسطى، تسبب  أفريقيا  االغتصاب.و يف مجهورية 
النساء والفتيات يف انتقال مرض نقص املناعة البشرية إىل املئات 
منهن. أما يف جنوب السودان، فقد أشار تقرير األمني العام 
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لألمم املتحدة األخري حول العنف اجلنسي املرتبط بالزناعات 
االختطاف  حاالت  من  العديد  إىل   )S/2014/181( املسلحة 

والزواج القسري للنساء والفتيات.

على  الدويل  املجتمع  تواجه  اليت  التحديات  أبرز  من  إن 
أرض الواقع هي حماسبة وضمان عدم إفالت مرتكيب االنتهاكات 
واجلرائم ضد النساء والفتيات يف الزناعات املسلحة من العقاب. 
املتحدة  األمم  قيام  نؤكد على ضرورة  فإننا  الصدد،  ويف هذا 
مبساعدة الدول اليت تعاين من الزناعات املسلحة على بناء وتأهيل 
مؤسساهتا القضائية الوطنية، هبدف متكينها من حماسبة مرتكيب 
الالزمة  احلماية  لضمان  القانون  حكم  وتعزيز  االنتهاكات 
للمدنيني بشكل عام، والنساء والفتيات على وجه اخلصوص. 
كما ال بد يف ظروف معينة، وضمانا لتوفري احلماية واملحاسبة، 
للتحقيق وتقصي  الدويل على تشكيل جلان  أن يعمل املجتمع 

احلقائق يف اجلرائم املرتبكة ضد النساء والفتيات.

كما ندعو جملس األمن إىل النظر يف مسألة تفعيل التعاون 
مع املحكمة اجلنائية الدولية لتشمل إحالة احلاالت اليت ترتكب 
فيها جرائم مروعة حبق النساء والفتيات. ويف ذلك السياق، 
من األمهية مبكان أن تعمل بعثات حفظ السالم مع املؤسسات 
الوطنية يف الدول ومع أطراف الزناع هبدف التوعية باجلرائم 
مرتكيب  ومالحقة  احلماية  من  مزيد  توفري  اجتاه  يف  والضغط 
على  تعمل  أن  املتحدة  األمم  ألجهزة  بد  ال  كما  اجلرائم. 
مساعدة الدول وتشجيعها على إجياد ثقافة احترام حقوق املرأة 

واملساواة ووضع األطر القانونية لذلك.

كما أنه من أهم التحديات الرئيسية اليت تواجه احلماية يف 
الزناعات املسلحة يف الوقت الراهن هي كيفية إلزام األطراف 
وحقوق  اإلنساين  الدويل  القانون  باحترام  الدول  غري  من 
واستراتيجيات  آليات  وضع  يف  النظر  من  بد  وال  اإلنسان. 
الدويل  املجتمع  تعاون  على  تعتمد  احلماية  لفرض  مستدامة 
وأجهزة األمم املتحدة يف مالحقة مرتكيب اجلرائم، ومبا يشمل 

على  جمددا  نؤكد  كما  والفتيات.  النساء  ضد  املرتكبة  تلك 
يكون على  أن  واملصاحلة ال جيب  السالم  اتفاقات  توقيع  أن 

حساب املساءلة.

يعمل األردن حثيثا، وضمن حمدودية موارده، على توفري 
أقصى قدر من احلماية والرعاية لالجئني السوريني من النساء 
بتوعية  األردن  يقوم  حقوقهن،  لضمان  وكخطوة  والفتيات. 
تسليمه كتيب  األردن عرب  إىل  منذ حلظة دخوله  كل الجئ 
حول حقوق اإلنسان هبدف تعريفهم جبميع حقوقهم وضمان 
عدم استغالهلم. ومت تأمني مقاعد لالجئات للدراسة يف املدارس 
احلكومية واخلاصة؛ حيث وصل عدد الطالبات السوريات إىل 
حوايل 000 100 طالبة داخل وخارج املخيمات. كما تقوم 
املؤسسات األردنية بتنظيم ندوات تعليمية يف األمور الصحية 

تستهدف النساء والفتيات من الالجئات السوريات.

إن األردن قد اختذ خطوات رائدة لضمان محاية النساء 
والفتيات من مجيع أشكال العنف يف الزناعات املسلحة. وقام 
القرار،  وصنع  السالم  حفظ  عمليات  يف  املرأة  دور  بتعزيز 
قيادة  حرصت  حيث  الزناعات،  حل  عمليات  إىل  باإلضافة 
القوات املسلحة األردنية على النهوض بدور املرأة العسكرية 
ليصبح أكثر فاعلية من خالل إشراكها يف قوات حفظ السالم 
يف  النساء  دور  تعزيز  إىل  إضافة  اخلاصة،  اإلنسانية  واملهام 
اخلدمات الطبية امللكية عرب املشاركة يف املستشفيات امليدانية 
يف املناطق اليت تعاين من احلروب والزناعات. وقد اضطلعت 
ورعاية  استقبال  عمليات  يف  كبري  بدور  العسكرية  املرأة 
املرأة  مشاركة  مفهوم  دعم  إطار  السوريات. ويف  الالجئات 
األولوية  منح  إىل  اليوم  ندعو  فإننا  السالم،  بعثات حفظ  يف 
إلشراك املرأة يف برامج محاية املدنيني يف بعثات األمم املتحدة، 
ونؤكد على ضرورة توفري دورات تدريبية متخصصة يف محاية 

النساء والفتيات يف الزناعات املسلحة.
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يف اخلتام، امسحوا يل أن أؤكد أن األردن يدعم أجندة 
منفصل  بشكل  والفتيات،  النساء  وخصوصا  املدنيني،  محاية 
يف  حبثها  يتم  واليت  باملرأة  املرتبطة  األخرى  األجندات  عن 
إلعالن  العشرين  السنوية  الذكرى  ظل  ويف  األمن.  جملس 
قرار جملس  لتنفيذ  العاملي  واالستعراض  بيجني  ومنهاج عمل 
األمن 1325 )2000(، جيب علينا مجيعا دعم هذه األجندة 
بالشكل الذي يتناسب مع التحديات لتحسني مستقبل املاليني 

من النساء والفتيات.

أن  أود  باالنكليزية(:  )تكلم  )أنغوال(  لوكاس  الايد 
أشكر وأهنئ الرئاسة الشيلية على عقد هذه املناقشة املفتوحة 
بشأن املسألة اهلامة املتمثلة يف محاية املدنيني يف الزناع املسلح، 
مع التركيز بوجه خاص على حتديات احلماية واالحتياجات 
اليت تواجهها النساء والفتيات يف سياقات الزناع املسلح وما 

بعد الزناع. 

هيلني  والسيدة  كانغ  املساعدة  العامة  األمينة  وأشكر 
دورهام ، مديرة دائرة القانون الدويل والسياسات يف اللجنة 
الدولية للصليب األمحر، على إحاطتيهما اإلعالميتني. وأتوجه 
بتحية خاصة إىل السيدة إلواد علمان، ممثلة جمتمع املنظمات 
غري احلكومية، اليت نعترف بدورها اهلام يف جمال الدعوة. لقد 
تأثرنا بشكل خاص بالنداء البليغ الذي وجهته السيدة علمان. 

يف هذه املناسبة، أود أن أعرب عن تقديرنا لألمني العام 
املسلح  الزناع  عن ضحايا  بالدفاع  األمد  طويل  التزامه  على 

ومحايتهم، وال سيما النساء والفتيات واألطفال. 

تؤيد  اخلاصة،  جتربتنا  إىل  واستنادا  املبدأ،  حيث  من 
احلوار  طريق  عن  السلمية  بالوسائل  الصراعات  حل  أنغوال 
واملفاوضات، انطالقا من االقتناع بأن معاجلة األسباب اجلذرية 
بقوة  نعتقد  حنن  مستدامة.  حلول  إجياد  يف  يسهم  للزناعات 
املنازعات  للتصدي حلاالت  تزال أفضل طريقة  الوقاية ال  أن 
محاية  عن  الرئيسية  املسؤولية  تتحمل  الدول  وأن  املحتملة؛ 

سكاهنا املدنيني، يف حاالت السالم والزناع على حد سواء؛ 
، وأن املجتمع الدويل عليه مسؤولية تبعية يف التصدي لتلك 

املشكلة اخلطرية جدا. 

املدنيني يف  العام عن محاية  التقرير األخري لألمني  يؤكد 
الزناعات املسلحة )S/2013/689( على أن املرأة هي الضحية 
والتشويه،  القتل،  ذلك  مبا يف  العنف،  أنواع  الرئيسية جلميع 
التعسفي،  واالعتقال  اجلنسي،  واالعتداء  واالغتصاب، 
واالختطاف والزواج القسري. النساء والفتيات هن الضحايا 
يفاقم  مما  واملدارس،  املستشفيات  على  للهجمات  الرئيسيات 

بالتايل من ضعفهن يف حاالت الزناع وما بعد الزناع. 

ونرحب بالتقرير األخري لألمني العام عن املرأة والسالم 
 ،)S/2014/693(  2014 أيلول/سبتمرب   23 املؤرخ  واألمن، 
S/PRST/2014/21، يف 28 تشرين  الرئاسي  البيان  وباعتماد 
للنساء  اخلاصة  االحتياجات  بشأن   ،2014 األول/أكتوبر 
والفتيات املشردات داخليا والالجئات. ونتفق مع االعتراف 
بأنه قد أحرز تقدم كبري على املستوى املعياري باعتماد القرارين 
مشاركة  وازدياد   ،)2013(  2122 و   )2013(  2106

جملس األمن يف املسائل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. 

املستوى  الرفيعي  االلتزامني  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
التمكني  العنف اجلنسي - وحتديدًا إعالن  املتعلقني مبكافحة 
االقتصادي للمرأة من أجل بناء السالم، وإدراج املعايري القائمة 
على أساس نوع اجلنس يف معاهدة جتارة األسلحة - يكّمالن 
اإلطار الذي أشرت إليه يف وقت سابق. ومع ذلك، مثة حتديات 

كبرية يف تنفيذ التقدم املحرز حىت اآلن وصونه. 

عشرة  اخلامسة  السنوية  الذكرى   2015 عام  يصادف 
أمور،  مجلة  يف  ينص،  الذي   )2000(  1325 القرار  الختاذ 
على االعتراف بأمهية تعزيز الدور القيادي للمرأة يف منع نشوب 
الزناعات و تسويتها وبناء السالم. وحنن على ثقة بأن االستعراض 
الرفيع املستوى هلذا القرار األساسي سيعطي دفعة هامة إلجناز 



31/111 1502650

S/PV.7374 30/01/2015 ااة املديي  ي الماا املالح

األهداف اليت يعرضها التقرير. إهنا سنة حامسة لتعزيز وضع املرأة 
على الصعيدين الوطين والدويل، وستعزز اإلرادة السياسية القوية 
املؤسسات  يف  املرأة  دور   )2000(  1325 بالقرار  وااللتزام 
الوطنية واإلقليمية والدولية، مما ييسر مشاركتها يف منع نشوب 
توسيع  بأن  الصدد، حنن مقتنعون  الزناعات و حلها. ويف هذا 
نطاق مشاركة املرأة يف منع نشوب الزناعات وبناء السالم ميكن 

أن حيدث أثرًا ملموسًا يف صون السالم واألمن الدوليني. 
الزناع  يف  املدنيني  محاية  على  كبرية  أمهية  أنغوال  تعلق 
املسلح، مع التركيز بوجه خاص على محاية النساء واألطفال 
اإلنساين  الدويل  والقانون  الدويل،  القانون  مع  يتوافق  مبا 
الدولية بشأن  القانونية  واملعايري املنصوص عليها يف الصكوك 
النساء يف  الالجئني. ويسهم متكني  اإلنسان وحقوق  حقوق 
استقرار املجتمعات اخلارجة من الزناع املسلح، فيما حيد تعزيز 
حقوقهن من ضعفهن ويقّوي قدرهتن على الدفاع عن أنفسهن، 
التعليم  إىل  األساسية  احتياجاهتن  تلبية  طريق  عن  سيما  وال 
والتدريب والعمل واملساعدة القانونية والنفسية واحلصول على 
اخلدمات الصحية اإلجنابية، مبا يف ذلك التحّكم يف اإلجناب يف 

احلاالت الناجتة عن االغتصاب واالعتداء اجلنسي. 

تعزيز  تصّدر  حيث  متامًا،  إجيابية  أنغوال  جتربة  كانت 
املساواة بني اجلنسني الربامج احلكومية، فضاًل عن االعتراف 
بأمهية املرأة يف التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مبا 
يف ذلك مسامهتها احليوية يف توطيد السالم وتعمري البلد. لقد 
اعتمدنا موقفًا قانونيًا وعمليًا قويًا بشأن منع العنف اجلنسي. 
إننا نعترب اهلجمات ضد حقوق املرأة غري مقبولة بتاتًا وتستحق 
بوصفه  اجلنسي  العنف  استخدام  استمرار  ونشجب  اإلدانة، 

سالحًا وتكتيكًا حربيًا. 
إن سياسة األمني العام بعدم التسامح مطلقًا مع االعتداء 
السالم  حفظ  بعثات  أفراد  جانب  من  اجلنسيني  واالستغالل 
الصارم  تقيدهم  ذلك  يف  مبا  اإلنساين،  املجال  يف  والعاملني 
مبدونة قواعد السلوك، تطور حممود يف مكافحة هذا السلوك 

اهلّدام. ونفهم أن املزيد من التنسيق والتفاعل بني جملس األمن 
وضع  إىل  يؤدي  قد  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  واملنظمات 
حاالت  يف  النساء  محاية  أجل  من  فعالية  أكثر  استراتيجيات 
الزناع وحاالت ما بعد الزناع وكفالة املزيد من الفرص ملمارسة 

حقوقهن، فضاًل عن تلبية احتياجاهتن. 

اجلنديات  من  املزيد  إدماج  نؤيد  ذلك،  على  وعالوة 
والشرطيات يف عمليات حفظ السالم. ونرى أيضًا أنه ينبغي 
توجيه اهتمام خاص ملسألة العنف اجلنسي يف صياغة واليات 
بعثات األمم املتحدة ومشاركة البعثات مع املجتمعات املحلية 
اليت  املحلية  املجتمعات  الثقة مع  لبناء  أساسيًا  بوصفه عنصرًا 
فإن  ذلك،  ومع  احلماية.  بتوفري  مفوضة  فيها  البعثات  تكون 
أن  ينبغي  النساء،  ذلك  مبا يف  املحلية،  املجتمعات  مع  العمل 
املزيد  املرأة إىل  جيري بطريقة مأمونة وحمترمة حىت ال يعرض 
من املخاطر عندما تساهم باملعلومات اليت هي دائمًا مثينة جدًا 
بالنظر إىل الدور اجلوهري الذي تؤديه املرأة يف جمتمعاهتا املحلية. 

املستوى  الرفيع  االستعراض  إىل  أنغوال  تتطلع  وأخريًا، 
القادم بشأن التقّدم املحرز والعقبات اليت تعترض تنفيذ القرار 
1325 )2000( على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. 
وسوف نواصل دعم جهود األمم املتحدة لكفالة محاية املدنيني 
يف مناطق الزناع وما بعد الزناع، مع إيالء اهتمام خاص إىل 
التزامنا  جتديد  مث  ومن  والفتيات،  النساء  محاية  احتياجات 

باحترام القانون الدويل اإلنساين. 

البوليفارية(  )مجهورية فزنويال  الايد رامرياث كارانيو 
البوليفارية،  فزنويال  مجهورية  عن  بالنيابة  باإلسبانية(:  )تكلم 
املناقشة  هذه  عقد  على  الرئيس،  سيدي  أشكركم،  أن  أود 
املفتوحة بشأن محاية املدنيني يف الزناع املسلح بشأن موضوع 
“االحتياجات والتحديات املتعلقة باحلماية اليت تواجهها النساء 
الزناع”.  انتهاء  بعد  وما  املسلح  الزناع  أوضاع  والفتيات يف 
ونرحب باملذكرة املفاهيمية )S/2015/32، املرفق( املعّدة لتوجيه 
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مداوالتنا. ونرحب أيضًا بكل من السيدة كيونغ - وا كانغ 
والسيدة هيلني دورهام والسيدة إلواد علمان ونشكرهن على 

إحاطاهتن اإلعالمية القيمة. 

تؤثر الزناعات املسلحة وتكرار العنف يف حاالت ما بعد 
متناسب.  غري  وبشكل  حتديدًا  واألطفال  النساء  على  الزناع 
وكثريًا ما نتلقى تقارير مرعبة عن أعمال عنف غري مقبولة ما 
إىل  الوصول  املساواة، ومنع  إن عدم  ترتكب ضدهم.  فتئت 
العدالة، واملشاركة والتمثيل املقيدين أو املعدومني على مجيع 
النساء يوميًا  اليت تواجهها  املستويات واملجاالت يف املجتمع 
تتفاقم يف حاالت الزناع املسلح، مما يزيد من تعرضهن للخطر. 

لقد وضعت حكومة مجهورية فزنويال البوليفارية منوذجًا 
الرجل  بني  املساواة  تكون  حبيث  اإلنسان،  على  يركز  إمنائيًا 
دستور  ويعترب  للجميع.  مكفولة  اإلنسان  وحقوق  واملرأة 
أكثر  من  واحدًا   1999 لعام  البوليفارية  فزنويال  مجهورية 
الدساتري تقدمًا يف العامل، فهو يتضمن الطابع املؤسسي ويضفيه 
على املساواة بني اجلنسني يف املجتمع. كما يكرس املساواة بني 
اجلنسني وعدم التمييز على أساس العرق أو اإلثنية أو الدين. 
ويضمن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها لدى النساء. إن حقوق 

األطفال غري القابلة للتصرف حممية أيضًا مبوجب دستورنا. 

وتضطلع املرأة الفزنويلية بدور قيادي يف احلياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بلدنا، وكذلك يف عملية 
اختاذ القرارات، مما يسهم بشكل مباشر يف بناء نظام اجتماعي 
جديد يقوم على أساس العدالة والقانون. إن املساواة واملساواة 
ويشكل  فزنويال.  يف  الدولة  سياسات  من  هي  اجلنسني  بني 
ومحاية حقوق  العامة،  السياسات  يف  اجلنساين  املنظور  تنفيذ 
املرأة، وتعزيز متكني املرأة وقيادهتا اجلزء األكرب من سياساتنا 

االجتماعية. 

إن العنف ضد املرأة هو أبشع جانب من جوانب التعصب 
الديين والعنف يف املجتمع. وهلذا السبب، تدين فزنويال وبشدة 

نتصّدى  فإننا  وبالتايل  املرأة.  والعنف ضد  واالستبعاد  التمييز 
لتعزيز حقوق املرأة بوصفه أولوية من أولويات جدول أعمالنا 
يف األمم املتحدة ويف مجيع أحناء العامل، وال سيما مع التركيز 
النسيج  املسلحة  الزناعات  فيها  دمرت  اليت  األماكن  على 

االجتماعي جزئيًا أو كّليًا. 

احلياة  يف  وقيادهتا  ومتثيلها  املرأة  مشاركة  أن  حني  ويف 
الوطنية للبلدان تؤدي دورًا بالغ األمهية يف محاية حقوق النساء 
املجاالت  مجيع  يف  املرأة  إشراك  أيضًا  املهم  فمن  واألطفال، 
السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  بعثات  مستويات  مجيع  وعلى 
نصف  برعاية  التظاهر  املستصوب  غري  ومن  السالم.  وبناء 
السكان املدنيني املتضررين من الزناعات املسلحة - أي النساء 
واألطفال - دون فهم اخلصائص اإلنسانية والتراث التارخيي 
ملكامن الضعف االجتماعية والسياسية عندهم. إن إمهال رؤية 
واحتياجات ومصاحل وخربات وقدرات هذه الفئة من السكان 
بشكل  التصدي  إىل  هتدف  مبادرة  أي  تقويض  على  يعمل 

شامل وفعال للجهود الرامية إىل صون السالم وتوطيده. 

 15 قبل  اختذ  الذي   ،)2000(  1325 القرار  يتضّمن 
الشرطة،  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  أهدافه  بني  من  عامًا، 
والعنصرين العسكري واملدين يف عمليات حفظ السالم التابعة 

لألمم املتحدة. 

ومع ذلك، مل تكن النتائج كما هو متوقع: فتمثيل املرأة 
ال يتجاوز 10 يف املائة حىت اآلن. وهذا االلتزام يبقى عمال 

غري منجز بالنسبة إىل األمم املتحدة.

مجيع  على  املرأة  مشاركة  بأن  راسخا  إميانا  نؤمن  إننا 
إدارة  تعزز  املدنيني  حبماية  املتصلة  واملجاالت  املستويات 
مالءمة  أكثر  وجتعلها  كبري،  حد  إىل  السالم  حفظ  عمليات 
وتأكيدا ومشوال. ونؤمن أيضا بأن مشاركة املرأة يف عمليات 
حفظ السالم وبناء السالم تيّسر وتعزز إمكانية الوصول إىل 
ودعمهم  املسلح  الصراع  من  املتضررين  واألطفال  النساء 
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القدرة على مجع املعلومات، مبا يف ذلك  ومتابعتهم؛ وتوّسع 
على  إجيابيا  تأثريا  وتؤثر  ومنعه؛  اجلنسي  العنف  عن  اإلبالغ 
النهوض باملساواة بني اجلنسني وتوفري األمن للسكان املحليني.

األمم  بعثات  يف  املرأة  مشاركة  أن  نعتقد  وباختصار، 
املتحدة أمر حاسم ملنع التمييز والتهميش واالستبعاد حبق النساء 
السكان  العنف ضدهن، وحلماية  والفتيات وارتكاب أعمال 
كلل  دون  املنظمة  ندعو  لذلك،  احتياجاهتم.  وتلبية  املحليني 
إىل كفالة االمتثال الصارم ألحكام القرار 1325 )2000(. 
إن أعمال العنف ضد النساء واألطفال يف الصراعات املسلحة 
تقارير األمني  إليها يف  املشار  السالم،  اجلارية وبعثات حفظ 
املسؤولني  ومعاقبة  فيها  التحقيق  وجيب  مقبولة  غري  العام، 
عن  التقاعس  باستمرار  نسمح  أن  ميكننا  وال  بشدة.  عنها 
مجيع  يف  للمرأة  الواسعة  املشاركة  نكفل  أن  وجيب  العمل. 
دائما  الرئيسية  والياهتا  تتضمن  وأن  السالم،  حفظ  عمليات 
محاية األطفال والنساء. وعلينا أن نفعل ما هو أفضل كمنظمة 
جمال  يف  نتائج  ولتحقيق  الكالم  جمرد  من  أبعد  إىل  للذهاب 
التخفيف من حدة املأساة اإلنسانية اليت يواجهها هؤالء الناس.

إن وفد بلدنا يؤيد قول األمني العام يف تقريره عن أعمال 
املنظمة، إنه 

“لن تنعم البشرية مبا تنشده من سالم ورخاء إذا 
كان نصف السكان يواجهون العنف والتمييز والعقليات 
اليت تعترب النساء والفتيات مواطنات من الدرجة الثانية.” 

)A/69/1، الفقرة 7(

املدنيني  محاية  بني  الفرق  جديد  من  فزنويال  وتؤكد 
ومفهوم املسؤولية عن احلماية. إن محاية املدنيني تلقى قبوال 
تدرجييا، وقد مت إضفاء الطابع العاملي عليها وتدوينها يف القانون 
الدويل على مدى عقود. فاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوالهتا 
مفهوم  أّما  ذلك.  قانوين دويل عن  تعبري  أمسى  متثل  اإلضافية 

ال  سياسي  من كالم  أكثر  ليس  فهو  احلماية،  عن  املسؤولية 
حيظى بأي توافق يف اآلراء داخل املنظمة.

باستخدام  يتعلق  النهجني  هذين  بني  أساسي  فرق  ومثة 
القوة. فاملسؤولية عن احلماية تنطوي على عمل عسكري ضد 
الدولة من دون موافقتها على وضع حد لالنتهاكات  سيادة 
تقع  اليت  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان  حلقوق  املزعومة 
يتم  ال  ما  غالبا  اليت  املحددة،  األربع  اجلرائم  تعريف  ضمن 
من  املدنيني،  ومحاية  ومستقلة.  شفافة  بطريقة  منها  التحقق 
ناحية أخرى، ال تتناول االستخدام االستراتيجي للقوة، وهي 
ُتطبَّق ضمن إطار االحترام الكامل مليثاق األمم املتحدة واملبادئ 
التوجيهية لعمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك موافقة الدولة 

املضيفة أو أطراف الصراع.

ومن املهم دائما أن نتذكر هذا الفرق، ألن محاية املدنيني 
جيب أاّل ُتستخدم أبدا كذريعة للتدخل العسكري مبا ينطوي 
عليه من انتهاك لسيادة البلد ضد إرادته وحتريض على تغيري 
النظام وتدمري لبنيته التحتية وتفكيك ملؤسساته وترك مواطنيه 
يف حالة من الفوضى. ولقد شهدنا مجيعا مثل هذه األمثلة يف 

التاريخ احلديث، حيث كان ملجلس األمن دور قيادي فيها.

املطلق  التزامنا  جديد  من  نؤكد  أن  نود  اخلتام،  ويف 
بتمكني النساء ومحايتهن، وأن نشكركم، سيدي، على عقد 
هذه املناقشة اهلامة. ومع ذلك، ونظرا ألمهية هذا املوضوع، 
املناقشة هنا وإجراؤها يف اجلمعية  ينبغي جتاوز هذه  أنه  نرى 

العامة، اليت هي املنتدى الدميقراطي العاملي بال منازع.

ممثل  بصفيت  بيانا  اآلن  أتلو  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
شيلي.

باسم  النمسا  به ممثل  أدىل  الذي  البيان  بلدي  يؤيد وفد 
شبكة األمن البشري.
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بشأن  املفتوحة  املناقشة  هذه  إجراء  شيلي  اقترحت  لقد 
التحديات اليت تواجه محاية النساء والفتيات يف الزناع املسلح 
الصراعات  يف  املدنيني  محاية  ألن  الزناع  بعد  ما  وأوضاع 
األمن.  جملس  أمام  إحلاحا  املسائل  أكثر  من  واحدة  املسلحة 
وتعزيز احترام املبادئ اإلنسانية هو من بني أعمالنا ومسؤولياتنا 
املشتركة حلماية املدنيني - أي االلتزامات اليت تأخذها األمم 
على  قادرة  غري  ما  دولة  تكون  عندما  عاتقها  على  املتحدة 

تطبيق هذه املبادئ أو غري مستعدة لذلك.

النساء والفتيات يف الصراعات املسلحة  وحتديات محاية 
وما بعدها تدعونا إىل املساعدة على تعزيز متتع املرأة باملساواة 
أمام القانون والعدالة وكفالة حتقيق ذلك. ويف هذا السياق، 
من  تزيد  اليت  املرأة  ضد  التمييزية  األحكام  مجيع  إلغاء  جيب 
باملواطنة  املتعلقة  تلك  مثل  الصراع،  حاالت  يف  ضعفها 

واحلصول على األرض.

هتدد سالمة  اليت  لألخطار  التصدي  مبكان  األمهية  ومن 
املرأة من خالل تعزيز حقوقها ومحاية هذه احلقوق، ومتكينها 
من التمتع الكامل هبا، مع مراعاة احتياجاهتا اخلاصة. وباملثل، 
جيب أن نقضي على املمارسات غري املقبولة بصرف النظر عن 
السياق االجتماعي أو الثقايف أو الديين، مثل استخدام العنف 

اجلنسي كسالح يف احلرب.

اإلنسانية  احلاالت  املجلس  تناول  عام 2014،  وخالل 
منهن  والعديد  والفتيات،  النساء  من  املاليني  على  تؤثر  اليت 
اخلطرية  والتجاوزات  واالنتهاكات  الجئات.  أو  مشردات 
اليت  تلك  مثل  اإلنساين،  الدويل  والقانون  اإلنسان  حلقوق 
والفتيات،  النساء  ضد  السيما  حرام،  بوكو  مجاعة  ترتكبها 
مبا يف ذلك عمليات االختطاف، هي أعمال بغيضة وجيب أن 
املشروط  وغري  الفوري  اإلفراج  إىل  الدعوة  ونكرر  تتوقف. 
عن مجيع الرهائن، مبن فيهم الفتيات يف سن الدراسة اللوايت مت 

خطفهن يف نيسان/أبريل 2014.

األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  مبسامهات  نرحب  وحنن 
برامج  توفري  إىل  الرامية  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب 
وتدابري ملموسة للجهات اليت تقدم املساعدة من أجل كفالة 
من  نفسه  القدر  توفري  تشجيع  مثل  والفتيات،  النساء  محاية 
احلماية للمرأة أمام القانون ووصوهلا إىل العدالة؛ وإدماج املرأة 
يف مجيع عمليات السالم واتفاقات السالم؛ وكفالة مشاركتها 
يف ختطيط برامج اإلنعاش وإعادة اإلعمار وتنفيذها بغية إعادة 

التأهيل يف مرحلة ما بعد الصراع.

هنجا  يّتبعا  أن  األمن  وجملس  املتحدة  األمم  على  وجيب 
قائما على احلقوق يف معاجلة الطابع املتعدد األبعاد للمسائل 
باحلقوق  واالستخفاف  النسبية  رفض  وبالتايل  اجلنسانية، 
العاملية. وينبغي هلذا النهج أن يكون جزءا من جمموعة أوسع 
الصراعات  يف  املرأة  ضد  العنف  منع  إىل  الرامية  التدابري  من 
املسلحة أو حاالت ما بعد الصراع، وضمان تعويض الضحايا 
العقاب.  من  اإلفالت  مكافحة  عن  فضال  إدماجهم،  وإعادة 
الوقت الذي نبين خطة  وجيب عدم إغفال هذه الشواغل يف 

شاملة للتنمية ملا بعد عام 2015.

ذات  القرارات  جانب  إىل   ،)2000(  1325 والقرار 
الصلة، يشكل نقطة حتول بغرض التصدي للتأثري الكبري الذي 
يقعن  اللوايت  والفتيات،  النساء  على  املسلح  الصراع  خيّلفه 
والتمييز  باحلواجز  إحاطتهن  وجتري  العنف  ألعمال  ضحايا 
حيث  من  احللول  على  أيضا  الوثيقة  وتنص  املساواة.  وعدم 
بعد  ما  مرحلة  يف  واالنتعاش  والوقاية،  واحلماية،  املشاركة، 
الصراع – أي ما يسمى “األولويات األربع” - وهي احللول 

اليت جيب دعمها مبيزانيات مستدامة من أجل تنفيذها.

وجيب تعميم مراعاة املسائل اجلنسانية يف اهليئات واآلليات 
والعمليات الدولية املعنية بصنع القرار يف جمال حتقيق السالم 
واألمن، وإدماجها يف صياغة وتنفيذ واليات البعثات وأعمال 

املجلس.
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وينبغي أن يشمل ذلك اإلحاطات اإلعالمية من املنظمات 
املعنية واملبعوثني اخلاصني بوصفها آلية وقائية لإلنذار املبكر. 

الذي   2015 لعام  املقبل  املستوى  الرفيع  واالستعراض 
سيضطلع به جملس األمن لقياس التقدم املحرز يف تنفيذ القرار 
1325 )2000( والدراسة العاملية بشأن تنفيذه يقدمان فرصة 
لالستفادة من اخلربات اليت اكتسبناها وحتسني قدرات الدول 
اقتناع  على  وحنن  املجال.  هذا  يف  املتحدة  األمم  ومنظومة 
بضرورة التآزر بني هذا االستعراض وتلك االستعراضات اليت 
والبعثات  السالم  وعمليات حفظ  السالم،  بناء  هبيكل  تتعلق 

السياسية اخلاصة لألمني العام. 

وسيكون من املفيد عقد اجتماع عمل للتحليل والتوصية 
النساء  محاية  إدماج  ستكمل  اليت  العملية  التدابري  بشأن 
والفتيات واملنظور اجلنساين يف هيكل محاية املدنيني يف أطار 
القمة  املتحدة. وبوصفه جزء من جدول أعمال مؤمتر  األمم 
العاملية للعمل اإلنساين عام 2016، ميكن أن يكون موضوع 
رابع يركز على تلبية احتياجات األشخاص يف الزناع وسيلة 

مثرية لالهتمام للنظر يف هذه املسائل. 

أجل  من  السياسي  الدعم  املناقشة  هذه  تعزز  أن  ونأمل 
يف  عليها  املنصوص  األحكام  يف  للمدنيني  فعالة  محاية  حتقيق 
والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدويل  والقانون  الدويل  القانون 

الدويل اإلنساين. 

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس املجلس. 

بياناهتم على  يقصروا  بأن  املتكلمني  أذّكر مجيع  أن  أود 
عمله  أداء  من  املجلس  لتمكني  دقائق  أربع  عن  يزيد  ال  ما 
على حنو سريع. ويرجى من الوفود اليت لديها بيانات طويلة 
تعميم نصوصها مكتوبة واإلدالء بنسخة خمتصرة من كلمتها 
يف القاعة. كما أود أن أناشد املتكلمني اإلدالء ببياناهتم بسرعة 
عادية حىت يتسىن تقدمي الترمجة الشفوية بشكل سليم. وأود 

إبالغ مجيع املعنيني أننا سنواصل عقد هذه املناقشة املفتوحة 
من  للغاية  كبري  عدد  لدينا  ألن  الغداء  ساعة  خالل  حىت 

املتكلمني. 

السويد. كما  ملعايل وزيرة خارجية  الكلمة  اآلن  أعطى 
السيد  صديقنا،  وفاة  يف  تعازينا  خالص  عن  أعرب  أن  أود 

مارتن غرونديتز. 

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )السويد(  فالاتروم  الايدة 
أشكركم، سيدي الرئيس، على كلماتكم الرقيقة بشأن مارتن. 

يشرفين أن أعود مرة أخرى إىل األمم املتحدة، وأن أتكلم 
اليوم يف  بشأن نفس املوضوع، لكن بصفة خمتلفة. فأنا اآلن 
شخص واحد دامنركية وفنلندية وأيسلندية ونروجيية وسويدية، 

لذلك أتكلم باسم مجيع بلدان الشمال األورويب. 

وفريق  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  أشكر  أن  وأود 
املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن. 
إن دور املجتمع املدين وتأثريه يف منع نشوب الزناعات وبناء 

السالم أساسٌي وجيب أن جيري دعمه. 

أنه  على  الدويل  املجتمع  اتفق  عاما،   150 من  ألكثر 
القانون  قواعد  خالل  من  وحشية  أقل  احلروب  جعل  ينبغي 
الزناعات  املدنيني يف  وينبغي محاية  ومبادئه.  اإلنساين  الدويل 
اجلماعية  الفظائع  جرائم  ارتكاب  منع  من  بد  وال  املسلحة، 
والتصدي هلا وفقا للمسؤولية عن توفري احلماية. ولكن تنشأ 
يتم  األحيان  بعض  ويف  واملبادئ  القواعد  تلك  أمام  حتديات 
جتاهلها. واملدنيون بصفة خاصة معرضون لألخطار يف نزاعات 
كما  األحيان،  من  كثري  أمدها يف  يطول  واليت  املعقدة  اليوم 
وهذا  أفريقيا.  ووسط  غرب  ويف  األوسط،  الشرق  يف  رأينا 
املثال، حيث  أيضا هو احلال يف سوريا والعراق، على سبيل 
تصبح املدارس واملستشفيات األهداف الفعلية للحرب. جيب 
أن يتوقف ذلك. فقد سنت قوانني احلرب يف وقت عرف فيه 
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بعيدة  املرأة  مسؤوليات  واعتربت  الرجال وحدهم كمقاتلني 
جنساين  منظور  تطبيق  من  بد  ال  املعركة.  ساحة  عن  للغاية 

أقوى يف القانون الدويل اإلنساين. 

يف  للعنف  الفتيات،  سيما  ال  حتديدا،  النساء  وتتعرض 
حاالت الزناع. ويؤثر العنف ضد املرأة على ثلث مجيع النساء 
املناطق  العنف يف  أعمال  تتفاقم  العاملي. وغالبا  الصعيد  على 
املتضررة من الزناع. كما نرى يف كثري من أحناء العامل اليوم، 
التطرف واإلرهاب من السمات البارزة حلاالت الزناع، األمر 
حقوق  هتدد  اليت  األخطار  من  جديدة  أنواعا  يشكل  الذي 
النساء وحياهتن، وتتسبب يف فرارهن من ديارهن وتشريدهن. 
اإلنسان  االنتهاكات حلقوق  تلك  منع ومكافحة  بد من  وال 

األساسية للنساء والفتيات. 

وتكمن أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف صميم املسألة. 
وإحراز تقدم بشأن املساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق املرأة 
هدف يف حد ذاته، ولكنه أيضا ال يزال عاماًل حاسم األمهية 
يف حتقيق احلد من الفقر والتنمية املستدامة. وتساعد املساواة 
بني اجلنسني على منع الزناعات املسلحة والعنف اجلنسي يف 
لألسباب  حبزم  نتصدى  أن  ولذلك جيب  املسلحة.  الزناعات 
االضطالع  وميكن  اجلنسني.  بني  املساواة  لعدم  اجلذرية 
يف  واملواقف  واملمارسات  واألعراف  القوانني  بتغيري  بذلك 
اإلنسان.  حقوق  من  والفتيات  النساء  حترم  اليت  املجتمعات 
ذلك  يف  مبا  القوانني،  بسن  بذلك  االضطالع  ميكن  كما 
املساواة يف احلقوق يف جمال اإلرث، واعتماد السياسات اليت 
تكفل التمكني السياسي واالقتصادي للمرأة وضمان الصحة 
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية هلا وحتسني أمن املرأة وضمان احلق 

يف التعليم اجليد جلميع النساء والفتيات. 

اجلنسي  العنف  على  العقاب  من  اإلفالت  ومكافحة 
واجلنساين مسألة بالغة األمهية أيضا، وأعلم ذلك من منصب 
يف  التحقيق  ومسؤولية  واجب  دولة  كل  على  شغلته.  سابق 

تلك اجلرائم ومالحقة مرتكبيها. وجيب أساسا على املستوى 
دور  إن  العقاب.  من  اإلفالت  لثغرة  حلول  إجياد  املحلي 
يف  حاسٌم  عامٌل  أنه  بيد  تكميلٌي،  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
كفالة حتقيق املساءلة. لذلك نرحب بااللتزامات وندعمها ، 
اجلنائية  للمحكمة  العامة  للمدعية  اخلاصة  السياسة  وخاصة 
الدولية إلجراء حتقيقات أكثر كفاءة ومقاضاة مرتكيب جرائم 
للمحكمة.  القضائية  الوالية  العنف اجلنسي واجلنساين ضمن 
ونشري إىل القدرة الفريدة لالستجابة السريعة يف جمال العدالة، 
بالتعاون الوثيق مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، ملعاجلة احلاالت 
اليت حتتاج إىل خربة للتحقيق يف تلك اجلرائم.، والنساء لسن 
ضحايا فحسب لكنهن يف املقام األول جهاٌت فاعلة وعوامل 
للتغيري. وال ميكن أبدا حتقيق السالم املستدام واألمن إذا استبعد 
نصف السكان. وباستبعاد املرأة، نستبعد أيضا مسامهة تلك 
القطاعات من املجتمع اليت تعترب نسائية، أو اليت متثل التزامات 
املرأة. وتتضمن تلك االلتزامات غالبًا تربية األطفال، والتعليم، 
متثيل  جيري  ال  وحينما  باملسنني.  والعناية  الصحية،  والرعاية 
تلك القطاعات، اليت تعد عنصرا حيويا يف جناح الدول على 
املدى البعيد، متثياًل كافيًا يف عملية صنع القرار، تلحق أضرار 
والرجال  النساء  مشاركة  إىل  حباجة  وحنن  واألمن.  بالسالم 
على حد سواء يف العمليات الرمسية وغري الرمسية ويف الوساطة، 
ومفاوضات السالم ويف اجلهود اإلنسانية وجهود بناء السالم 

لتقدمي زوايا جديدة وحلول ومنظورات للمشاكل. 

ويوفر هذا العام فرصة فريدة لتقييم تنفيذ جدول أعمال 
املرأة والسالم واألمن والتعجيل به. وجتري حاليا العديد من 
حفظ  عمليات  استعراض   – األمهية  احلامسة  االستعراضات 
إعالن  واستعراض  السالم،  بناء  هيكل  واستعراض  السالم، 
ومنهاج عمل بيجني واالستعراض الرفيع املستوى لعام 2015 
أن  ينبغي  االتساق،  كفالة  وبغية   .)2000(  1325 للقرار 
تراعي كل تلك االستعراضات، ال سيما التوصيات والنتائج 
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 1325 القرار  من  املنشودة  األهداف  تنفيذ  عنها،  املنبثقة 
)2000( بطريقة أكثر تنسيقًا. والنهوض جبدول أعمال املرأة 
والسالم واألمن ليس مسألة منعزلة، بل إنه جزء رئيسي من 

جدول أعمال السالم واألمن. 

األمم  بعثات  واليات  عدد  يف  زيادة  هناك  كان  وقد 
املتحدة اليت تتضمن إشارات إىل املرأة والسالم واألمن، ولكن 
حتليل  إىل  تستند  أن  الواليات  جلميع  ينبغي  يكفي.  ال  هذا 
مع  كذلك  تتالءم  حبيث  اجلنسانية  االعتبارات  يراعي  للزناع 

االحتياجات األمنية وكفالة مشاركة النساء والفتيات. 

متطلبات  اجلنسانية جزءًا من  املسائل  تكون  أن  وينبغي 
اإلبالغ، وأن يكون لدى مجيع بعثات األمم املتحدة مستشار 
مبوارد  مزوَّد  االستراتيجي،  املستوى  على  اجلنسانية  للشؤون 
اهتا. والقيادة أساسية يف ضمان التقدم  اته أو مهمَّ مالئمة ملهمَّ
بشأن جدول األعمال هذا، على أرفع مستويات األمم املتحدة 
كما يف الدول األعضاء، ويسرُّين أن يربز ذلك الكالم من هذه 

املناقشة. 

عام 2015،  بعد  ملا  التنمية  خطة  أمهية  لتأكيد  أخريًا، 
تدعم بلدان الشمال األورويب اهلدف 5 املتعلق باملساواة بني 
اجلنسني، واهلدف 16 املتعلق باملجتمعات اخلالية من العنف 
املفتوح  العامل  الفريق  اقترحهما  اللذين  بالسالم،  تنعم  واليت 
معًا  اهلدفان  وهذان  املستدامة.  بالتنمية  املعين  العضوية  باب 
يشمل  مبا  العنف،  أنواع  مجيع  مبنع  تتعلق  غايات  يشمالن 
العنف ضد النساء والفتيات. ونعتقد أنَّ خطة التنمية ملا بعد 
عام 2015 تشكل فرصة فريدة للتصدي للعنف ضد املرأة، 
مبا يشمل العنف اجلنسي، على مستوى أساسي. وهي فرصة 

إلحراز تقدم حقيقي. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
اهلند. 

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )اهلند(  موكريجي  الايد 
أنضّم إىل الذين سبقوين يف شكر مقدِّمي اإلحاطات اإلعالمية 
هلذه املناقشة املفتوحة. وأود أيضًا أن أشكر وفد شيلي على 
لتوجيه  املُرفق(   ،S/2015/32( املفاهيمية  املذّكرة  تعميمه 

مناقشتنا.

إنَّ اهلند، بصفتها بلدًا جعلت ممثلته، هانسا ميهتا، نص 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948 يركز على املرأة، 
ملتزمة التزامًا قويًا حبقوق املرأة عامليًا. ووفد بلدي يتكلم عن 
موضوع مناقشتنا اليوم استنادا إىل اخلربة الواسعة يف عمليات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة طوال العقود الستة املاضية. 
واهلند، بصفتها أكرب مساهم منفرد يف تلك العمليات، حيث 
أرسلت أكثر من 000 180 فرد إىل 43 عملية من عمليات 
حىت  املجلس  عن  تكليف  هبا  الصادر   68 الـ  السالم  حفظ 
اآلن، تدرك إدراكًا عميقًا أمهية موضوع هذه املناقشة املفتوحة 

اليوم. 

وإننا ملتزمون بسياسة عدم التسامح مطلقًا حيال العنف 
حفظ  لعمليات  واليات  املجلس  أصدر  وحني  املرأة.  ضد 
السالم األوىل التابعة لألمم املتحدة، سامهنا بقواتنا لكي نضمن 
السالم.  إىل حفظ  وتؤدي  ناجحة  العمليات  تلك  تكون  أن 
وكان هذا اهلدف املتمثل يف حفظ السالم أفضل ضامن حلماية 

املدنيني العالقني قي الزناعات املسلحة، وخباصة النساء. 

الوالية  أنَّ  جتربتنا  أظهرت  خلت،  قليلة  سنوات  وحىت 
اليت  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  لعمليات  التقليدية 
الزناع  أطراف  موافقة  يف  املتمثلة  الثالثة  املبادئ  إىل  ترتكز 
واحلياد وعدم استخدام القوة إالَّ يف الدفاع عن النفس والدفاع 
يف  املدنيني  محاية  وضمان  السالم  حلفظ  كافية  الوالية،  عن 
املنطقة اليت ينتشر فيها حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة. 

الزناع  حاالت  يف  املدنيون  واجهه  الذي  التهديد  لكنَّ 
سيما  وال  األخرية،  السنوات  يف  كبري  بتغيري  مر  قد  املسلح 
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بسبب التغيري يف طابع الزناعات املسلحة. فبينما كان حفظة 
السالم التابعون لنا ينتشرون سابقًا حلفظ السالم بني الدول، 
ردة يف انتشار حفظة السالم التابعني  فإننا اآلن نشهد زيادة مطَّ
الدول  حدود  داخلي ضمن  نزاع  أوضاع  يف  املتحدة  لألمم 
تبدو غري  األوضاع  معظم هذه  أنَّ  القلق  يثري  وممَّا  األعضاء. 
متناهية، وذلك غالبا بسبب اهنيار هياكل احلكم الوطين داخل 
البلد، فضاًل عن العجز الواضح لدى املجلس عن معاجلة وتعزيز 
احللول السياسية املستدامة حلاالت الزناع تلك. ومن يشعرون 
من  ضعفًا  األكثر  الفئات  هم  والعنف  االستقرار  عدم  بتأثري 

السكان املدنيني، وخباصة النساء والفتيات. 

املرأة  ملشاركة  ميكن  املفاهيمية،  املذكرة  تشري  وكما 
فرقًا كبريًا يف  ُتحِدث  أن  األوضاع  معاجلة هذه  املتزايدة يف 
إجياد حلٍّ هلذه املشكلة. ومشاركة املرأة يف مجيع جوانب منع 
نشوب الزناعات وحلِّها تدبري هام من تدابري السياسة العامة، 

عه لدى التكليف بعمليات للسالم.  ينبغي للمجلس أن يشجِّ

لقد كانت اهلند أول دولة عضو يف األمم املتحدة تنفِّذ 
هذه السياسة حني سامهنا يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا يف عام 
2007 بوحدة شرطة مشكلة كل أفرادها إناث. وكما قالت 
وزيرة خارجية الواليات املتحدة السابقة هيالري كلينتون أمام 
تكراره  مثااًل جيب  قد ضربنا  فإننا  عام 2009،  املجلس يف 
يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف مجيع أرجاء 
العامل. وينبغي للمجلس أن ُيجري تقييمًا ملا إذا كان ذلك قد 

حدث فعاًل أم مل حيدث منذ ذلك احلني. 

وقد أظهرت جتربتنا يف ليربيا أنَّ املتطلبات الفعلية ملعاجلة 
ترتبط  املسلح  الزناع  حاالت  يف  النساء  تواجه  اليت  املسائل 
مبفهوم بناء السالم وليس حبفظ السالم. ونعتقد أن الوقت قد 
حان لكي يصّنف املجلس الطابع املتعدد األبعاد املعقَّد لوالياته 
ز على معاجلة املسائل اليت تواجه النساء  يف حفظ السالم، ويركِّ
السالم،  لبناء  زة  مركَّ أنشطة  عْبر  املسلح  الزناع  حاالت  يف 

حبيث ميكن لالنتقال إىل جمتمع ما بعد انتهاء الزناع أن يكون 
مستدامًا. ومن شأن هذا النهج أن يتيح مدًى أوسع لألطراف 
الفاعلة يف املجالني اإلنساين واإلمنائي الختاذ إجراءات مالئمة 
املسلح  الزناع  العالقات يف حاالت  النساء  استغالل  ملكافحة 
واالعتداء عليهن. واملذكرة املفاهيمية تؤكد أمهية متكني املرأة 
املرأة  بني متكني  املتأصلة  الصلة  نؤكد  الصدد. وحنن  يف هذا 

والتنمية بغية استدامة السالم. 

الرفيع  املستقل  الفريق  أن نشري إىل تشكيل  نوّد  ختامًا، 
املستوى املعين بعمليات السالم مؤخرا بقرار من األمني العام، 
على  التركيز  من  الفريق  لتمكني  واعيًا  جهدًا  يبذل  الذي 
مسائل املرأة. ونوصي بأن يقدم املجلس إىل الفريق خالصات 
هذه املناقشة املفتوحة، مبا فيها اآلراء اليت عبَّرت عنها الدول 

األعضاء اليت ليست أعضاء يف املجلس، مثلنا، للنظر فيها. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الربازيل. 

السيد  باإلسبانية(:  )تكلم  )الربازيل(  باتراوتا  الايد 
اجللسة  هذه  تنظيم  على  شيلي  بعثة  وأهنئ  أهنئكم  الرئيس، 
 ،S/2015/32( جدًا  وافية  مفاهيمية  مذّكرة  إعداد  وعلى 

املُرفق(. 

)تكلم باإلنكليزية(
أوّد أن أشكر األمينة العامة املساعدة كيونغ - وا كانغ، 
فضاًل عن السيدة هيلني دورهام والسيدة إلواد ِعلمان، على 

عروضهنَّ املستنرية. 

من املمكن النظر إىل جلسة اليوم باعتبارها نقطة االنطالق 
لسنة حيوية للمسائل اجلنسانية يف األمم املتحدة. وبينما ُيِعدُّ 
جملس األمن الستعراضه الرفيع املستوى بشأن املرأة والسالم 
واألمن، فإننا نتوقع لتقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين 
بعمليات السالم، ونتائج استعراض السنوات الـ10 هليكل بناء 
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السالم كليهما، أن يسترشدا مبنظور جنساين تقدمي، ونعرب 
الضوء  لتسليط  السويد  ملا ذكرته وزيرة خارجية  تأييدنا  عن 
على أمهية التنسيق يف هذا الصدد. والربازيل تتطلع إىل التعاون 

بصورة بنَّاءة مع هذه املساعي املترابطة. 

املجتمعات  مجيع  يف  حيويًا  دورًا  تؤدي  املرأة  إنَّ 
والثقافات. ولكن من املؤسف أنَّ النساء ما فتئن جيدن عقبات 
عديدة على صعيد املساواة يف الفرص واالحتكام إىل القضاء 
أنظمة صنع  واملشاركة يف  واالجتماعية  االقتصادية  واحلقوق 
مهّن ومتكينهنَّ يف  القرارات. وينبغي أن تكون محايتهن وتقدَّ

ُصلب مجيع األنشطة اليت تدعمها املنظمة. 

أواًل  تراعي  أن  جيب  املدنيني  محاية  بشأن  مناقشة  وأية 
وأخريًا أنَّ منع نشوب الزناع املسلح هو السبيل األكثر فعالية 
حلماية السكان املدنيني، مبن فيهم النساء والفتيات، من أخطار 
احلروب. ويف هذا الصدد، ال ميكنين التشديد مبا يكفي على أمهية 
استخدام مجيع الوسائل السياسية والدبلوماسية املتاحة، مبا يشمل 
املساعي احلميدة والوساطة، لتعزيز التسوية السلمية للزناعات. 
والتشريد  احلرب  إىل  تؤدي  اليت  العنف  دوَّامة  تفادي  وميكن 
واالعتداءات على الفئات الضعيفة مثل النساء والفتيات. فهي 
غالبًا من عواقب سوء التقدير واملفاهيم األخالقية املشكوك فيها 

وعدم القدرة على االستفادة من التجربة. 

إنَّ استخدام القوة ينطوي على خطر التسبب يف خسائر 
وحىت  االستقرار.  وعدم  العنف  ونشر  مقصودة،  غري  بشرية 
حني ُتستخَدم القوة هبدف محاية املدنيني، فإهنا ال جتعل األضرار 
اجلانبية أو زعزعة االستقرار غري املقصودة أقلَّ مأساوية. وهبذا 
النساء  وسالمة  رفاه  حياولون محاية  الذين  من  ُيطَلب  املعىن، 
اإلنسان،  حلقوق  الدويل  للقانون  الكامل  االمتثال  والفتيات 
والقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالَّجئني. فمخالفة 
من  الكثري  وجتلب  األطراف  املتعدد  النظام  تضعف  القوانني 

البؤس للمدنيني. 

يعتمد  أن  حاسم  بشكل  املهم  من  الصدد،  هذا  ويف 
وال  املدنيني.  محاية  مناقشة  لدى  انتقائي  غري  هنجًا  املجلس 
وأفغانستان  سوريا  يف  املروِّعة  االعتداءات  إدانة  للمرء  ميكن 
ضد  الصارخة  االنتهاكات  أمام  الصمت  والتزام  ونيجرييا 
املدنيني يف غزة. فيجب إدانة مجيع االنتهاكات بقوة متساوية. 
قيمة  ر  يقدِّ أن  للمجلس  وينبغي  مأساة،  مدنية  وكل خسارة 

كل حياة على قدم املساواة. 

باالستعراض  املتعلق  التقرير  مؤخرًا  د  أكَّ وكما 
االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  منظمة  لبعثة  االستراتيجي 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )S/2014/956(، ميكن أيضًا 
تنفيذ محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة عْبر عمليات سياسية 
ومدنية وبذل جهود للمصاحلة على املستوى املجتمعي وهتيئة 
أّي شيء من ذلك بدون  توفر احلماية. وال ميكن إجناز  بيئة 

إشراك املرأة بصورة جمدية. 

فعالية  كبري  بقدر  يزيد  املفاوضني  بني  املرأة  حضور  إنَّ 
ومشروعية مبادرات حفظ السالم وصنع السالم، من جهود 
الوساطة إىل اتفاقات تقاسم السلطة. واملنطق نفسه ينطبق على 
العمليات الطويلة األمد للتعمري والتعايف وبناء السالم يف أعقاب 
الزناعات. وزيادة مشاركة املرأة يف القيادة املدنية والعسكرية 
لبعثات حفظ السالم، كما نرى يف قوة األمم املتحدة حلفظ 

السالم يف قربص، ستكون خطوة إجيابية يف هذا الصدد. 

تعمل احلكومة الربازيلية حاليًا على ترمجة هذه النداءات 
إىل عمل ملموس، فقد قامت يف عام 2014 وزارتا العالقات 
لتعزيز املساواة بني اجلنسني  بتفعيل آليات  اخلارجية والدفاع 
اخلارجية  وزارة  يف  املرأة  لصاحل  سياسات  بتضمني  وأوصت 
والقوات املسلحة الربازيلية. كذلك ما فتئنا نسعى إىل تعزيز 
آليات محاية الفئات الضعيفة يف املنتديات اإلقليمية واملتعددة 
األطراف. على سبيل املثال، مت التشديد كثريا على احتياجات 
مبناسبة  الربازيل  إعالن  يف  الالجئات  للنساء  املتباينة  احلماية 
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وقد  بالالجئني،  اخلاص  كارختينا  ملؤمتر  الثالثني  الذكرى 
البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  بلدان  اعتمدت ذلك اإلعالن 

الكارييب يف مدينة برازيليا يف كانون األول/ديسمرب املاضي.

من الواضح أن احلماية املادية حيوية، ولكنها ليست سوى 
املنظور اجلنساين  تركز على  اليت  التدابري  جزء من طائفة من 
اليت ينبغي لألمم املتحدة والدول األعضاء فيها أن تعمل على 
تعزيزها. جيب علينا أيضًا أن نسعى جاهدين إىل تعزيز مركز 
املرأة يف املجتمع يف مجيع األوقات، ليس فقط خالل الزناعات 
وضع  يتطلبان  وحتريرها  املرأة  متكني  أن  إذ  انتهائها.  وبعد 
وتقرير  االجتماعي  الشمول  لتعزيز  ومعينة  حمددة  سياسات 
املصري يف املجال االقتصادي، بينما يتم التصدي جلميع أشكال 
االنتهاكات واإلفالت من العقاب. وال بد من تعبئة الرجال 
كما هو وارد يف محلة التضامن بعنوان “الرجل نصري املرأة” 
من أجل املساواة بني اجلنسني، وهي محلة نؤيدها تأييدًا كاماًل.

كذلك نلمس فوائد حشد الدعم للمرأة يف املجتمعات 
اليت مزقتها احلرب يف العديد من احلاالت اليت تتابعها جلنة بناء 

السالم. 

للفئات  احلماية  أشكال  أكثر  االجتماعية  التنمية  إن 
تكون  أن  ينبغي  إذ  والفتيات.  النساء  سيما  وال  الضعيفة، 
وينبغي  اليومي.  الشاغل  املرأة  ومحاية  اجلنسني  بني  املساواة 
واإلمنائية  واإلنسانية  السياسية  اهليئات  من  كاملة  ملجموعة 
يف املنظمة، مبا يف ذلك اجلمعية العامة، واملجلس االقتصادي 
واالجتماعي، وجلنة بناء السالم وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 
أن تكون جزءًا ال يتجزأ من جهودنا الرامية إىل إقامة عامل ال 
تتوفر فيه فقط احلماية للنساء والفتيات، بل أن يتم فيه أيضًا 

متكينهن متكينًا كاماًل يف مجيع مناحي احلياة.

لسعادة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
األورويب  االحتاد  وفد  رئيس  نائب  فريالس،  إيوانيس  السيد 

لدى األمم املتحدة.

أتكلم  أن  يشرفين  باإلنكليزية(:  )تكلم  فراالس  الايد 
بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء. لقد أيدت هذا 
البيان البلدان املرشحة لعضوية االحتاد، وهي: تركيا، ومجهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، واجلبل األسود وصربيا وألبانيا؛ 
وبلد عملية حتقيق االستقرار واالنتساب، البوسنة واهلرسك، 
املحتمل ترشيحه لالنضمام لالحتاد؛ وكذلك تؤيده أوكرانيا 

ومجهورية مولدوفا وجورجيا. 

اليت  االحتياجات  على  اليوم  مناقشة  بتركيز  نرحب 
املسلحة ويف حاالت  الزناعات  والفتيات يف  النساء  تواجهها 
ما بعد انتهاء الزناع. تواجه النساء والفتيات متييزًا وانتهاكات 
اجلنسي  العنف  استخدام  إن  الزناع.  مراحل  مجيع  خالل 
والعنف القائم على نوع اجلنس كأسلوب حرب إمنا هو أحد 
املسؤوليات  من  الزناعات  تزيد  ما  االنتهاكات. وكثريًا  هذه 
بإعالة  الرعاية ويقمن  يوفرن  النساء كوهنن  امللقاة على عاتق 
األسر املمتدة ويضطلعن بذلك يف ظل ظروف عصيبة. ومن 
اجلدير بالذكر أن األغلبية الواسعة من السكان املشردين تتألف 

من النساء والفتيات.

بعد 15 عامًا تقريبًا من اختاذ القرار 1325 )2000(، 
ميكننا أن نشهد املستوى اهلام من اإللتزام السياسي والنشاط 
يف جمال املرأة والسالم واألمن. ولكن يف الوقت نفسه، نشهد 
جمموعة من التطورات املقلقة ترتبط بالزناعات اليت تؤدي إىل 
اإلنسانية  بالكوارث  وترتبط  البشر،  من  هائلة  أعداد  تشريد 
وقانون حقوق  الدويل،  اإلنساين  للقانون  وانتهاكات خطرية 
الرئيسية  الضحايا  النساء والفتيات  العادة تكون  اإلنسان. يف 
لتلك االنتهاكات. لذلك ينبغي لنا زيادة تصميمنا على تنفيذ 
االلتزامات اليت قطعناها بطريقة منهجية ومستدامة على الُصعد 
واآلليات  السياسات  لدينا  تتوفر  والعاملية.  واإلقليمية  الوطنية 
وأفضل.  أكفأ  استخدامًا  استخدامها  علينا  ولكنا  الالزمة، 
النساء  ذلك  يف  مبا  للمدنيني،  احلماية  توفري  ضمان  وعلينا 
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املساعدة  وصول  وضمان  الزناع،  أوقات  خالل  والفتيات 
اإلنسانية إىل أشد الفئات احتياجًا إليها. وبالنظر إىل الطبيعة 
إليصال  ابتكارية  سباًل  نطور  أن  علينا  للصراعات،  املتغرية 
مبادئ القانون الدويل اإلنساين، وأن نكفل وصول املساعدة 
اإلنسانية للمحتاجني. وال بد من أن تتناسب احلماية واإلغاثة 

املقدمني مع احتياجات مجيع القطاعات السكانية املدنية. 

اإلنسانية  االستجابات  منهجية  بصورة  نكيف  أن  علينا 
حبيث تليب االحتياجات املحددة اليت تواجهها النساء والفتيات 
إجراء  ذلك  يشمل  أن  وميكن  املسلح.  الزناع  أوقات  خالل 
البيانات  اجلنس ومجع  لنوع  احلساسة  لالحتياجات  تقييمات 
املصنفة حسب اجلنس والفئة العمرية، فضاًل عن إحراز تقدم 
يف العالقة بني اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية. ال يزال االحتاد 
من  والفتيات  للنساء  املحددة  االحتياجات  يليب  األورويب 
باتباعه  والعمرية،  اجلنسانية  االعتبارات  تراعي  برامج  خالل 
املحددة  واإلجراءات  اإلدماج،  بني  جيمع  املسار  ثالثي  هنج 
وبناء القدرات. كذلك طّور االحتاد األورويب مؤشرًا يبني نوع 
اجلنس والسن، وهي أداة لتقييم مدى فعالية األعمال اإلنسانية 

اليت ميوهلا االحتاد األورويب واليت تدمج نوع اجلنس والعمر.

نالحظ مع القلق استمرار العنف اجلنسي، واالغتصاب، 
بالنساء  واالجتار  القسري،  والبغاء  القسري،  والزواج 
واالسترقاق اجلنسي اليت يتسم هبا عدد متزايد من الزناعات، 
واستمرار استخدام العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس 
نوع اجلنس يف الزناعات كوسيلة من وسائل احلرب. ونرحب 
ُقطعت  اليت  الواضحة  العاملية واإلقليمية والوطنية  بااللتزامات 
للتصدي هلذه املسألة، مبا يف ذلك االلتزامات اليت قطعت يف 
إلهناء   2014 حزيران/يونيه  يف  انعقدت  اليت  العاملية  القمة 
العمل  أجل  من  والنداء  الزناع،  حاالت  يف  اجلنسي  العنف 
التعاون  الفتيات والنساء يف حاالت الطوارئ، وإطار  حلماية 

بني  املشترك  والبيان  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني 
املمثلني اخلاصني لألمني العام وعدد كبري من احلكومات. 

جيب علينا إهناء اإلفالت من العقاب على جرائم العنف 
مناسب  بشكل  فيها  التحقيق  يتم  أن  من  بد  اليت ال  اجلنسي 
واملحاكمة عليها. يف ذلك الصدد، نشدد على التقدم الكبري 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  حققه  الذي 
الدويل  القانون  يف  الدائمة  غري  الدولية  اجلنائية  واملحاكم 
ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الزناع. ونشيد هبيئة األمم 
املتحدة للمرأة ومبادرة التدخل السريع إلقامة العدل، ونشيد 
هبا لوضعها قائمة بأمساء اخلرباء املدربني تدريبًا خاصًا للتحقيق 
يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس. كذلك 
نرحب بزيادة استخدام معايري حقوق اإلنسان واملعايري املتصلة 
ونرحب  األمن.  جملس  جزاءات  أنظمة  يف  اجلنسي  بالعنف 
باملذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن التعويضات عن العنف 

اجلنسي واليت صدرت يف حزيران/يونيه 2014. 

يف  ومبشاركتهن  والفتيات  النساء  حبماية  االهتمام  إن 
أن  جيب  الزناعات  انتهاء  بعد  السالم  وبناء  الزناعات  حسم 
بصورة  تضمينها  يتم  متبعة،  ممارسة  إىل  استثناء  من  يتحول 
السلوك  للسياسات، ومدونات  التوجيهية  املبادئ  منتظمة يف 
والتدريب. كذلك ينبغي أن تلقى تلك املمارسة اهتماما لدى 
الزناعات  آليات حسم  من  وغريها  البعثات  يف  العليا  اإلدارة 
وبناء السالم. ومن اجلدير بالذكر أن سبعني يف املائة من بعثات 
االحتاد األورويب اليت نشرت يف عام 2013، مبا يف ذلك مجيع 
األقل  على  منها  واحدة  كل  تضمنت  العسكرية،  العمليات 
مستشارا ومدربا للشؤون اجلنسانية. ما برح االحتاد األورويب 
يواصل عمله يف اتباع أمناط تدريب معينة على حقوق اإلنسان 
التركيز  وضمان  األزمات،  إدارة  يف  اجلنسني  بني  واملساواة 
نشر  من  بد  وال  املسلحة.  الزناعات  اجلنسي يف  العنف  على 
األمم  عمليات  مجيع  يف  اجلنسانية  الشؤون  يف  مستشارين 
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املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة. وندعو إىل 
نشر املزيد من املستشارين التابعني هليئة األمم املتحدة للمرأة 

يف جمال احلماية. 

نستخدم  أن  علينا  والفتيات  النساء  أوضاع  بغية حتسني 
السياسة  الدولية وأدوات  القانونية  استخدامًا أفضل األدوات 
على  القضاء  اتفاقية  من   30 رقم  العامة  التوصية  إن  العامة. 
التمييز ضد املرأة بشأن التصدي للتحديات املتعلقة باملساواة 
رائعًا. ويرحب  إجنازًا  تعترب  الزناع،  بني اجلنسني يف حاالت 
تقدمي  زيادة  لدعم  إرشادي  دليل  بإصدار  األورويب  االحتاد 
أيضًا على  اللجنة. ونشدد  إىل  فعالة  تقارير  األطراف  الدول 
أمهية استعراض التقدم الذي حنققه بشأن املرأة والسالم واألمن 

يف سياق الذكرى العشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني. 

جيب االعتراف بقدرات النساء والفتيات على التكيف يف 
حاالت الزناع والتشريد، وجيب تسخري قدراهتن على التحول 
إىل عناصر فاعلة يف حسم الزناعات وبناء السالم الدائم. إن 
منه.  انفكاك  ال  بشكل  مترابطة  واملشاركة  احلماية  مبادئ 
املرأة  بشأن  األورويب  لالحتاد  املنهجية  اخلطة  ننفذ  زلنا  وما 
أما  القرارات.  لتنفيذ هذه  والسالم واألمن، وهو هنج شامل 
النهج الشامل، للفترة من شباط/ الثاين املتعلق بتنفيذ  التقرير 

فرباير 2014، فيحدد املجاالت ذات األولوية بالنسبة لالحتاد 
اليت  للفترة 2013 - 2015  املقبلة  لفترة اإلبالغ  األورويب 
تتضمن العدالة االنتقالية، واملشاركة السياسية للمرأة ومتكينها 
ومنع  السالم  إحالل  عمليات  يف  املرأة  ومشاركة  اقتصاديًا، 
وقوع العنف اجلنسي يف الزناعات. وقد اعتمدت سبع عشرة 
هبدف  وطنية  عمل  خطط  األورويب  االحتاد  يف  عضوًا  دولة 

تعزيز العمل بشأن القرار 1325 )2000(. 

القرار  لتنفيذ  العاملي  االستعراض  إىل  العام  هذا  ونتوق 
1325 )2000(. ونأمل أن يوفر قوة دفع إضافية تترجم مجيع 
التزاماتنا بشأن املرأة والسالم واألمن إىل حقيقة. إن االستعدادات 

السالم  بناء  استعراض  مع  التوازي  على  ستتم  لالستعراض 
علينا  جيب  فرصة  لنا  يوفر  ذلك  السالم.  عمليات  واستعراض 
أن ال نفوهتا من أجل إدماج بعد جنساين أقوى يف هيكل األمم 
املقبل لعمليات السالم  املتحدة للسالم واألمن. إن االستعراض 
ينبغي أن يهدف إىل حتقيق منوذج من حفظة السالم يركز تركيزًا 
شديدًا على محاية املدنيني. أما التصدي للعنف اجلنسي فينبغي 
أن يكون أولوية. وينبغي لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أن 
تؤدي دورًا حيويًا يف تنفيذ املسؤولية عن احلماية ألهنا عادة تقف 
يف اخلط األمامي عندما تكون دولة ما غري قادرة أو غري مستعدة 

حلماية املدنيني من خطورة ارتكاب اجلرائم الفظيعة. 

األمم  عمليات  تزويد  الضروري  من  السياق،  هذا  ويف 
املتحدة مبوظفني ومعدات على حنو يتيح املجال أمام العاملني 
املجتمع  ومنظمات  املحليني  السكان  مع  التفاعل  لتحسني 
إلشارات  االستجابة  يف  املتمثل  الرئيسي  اهلدف  مع  املدين، 

اإلنذار واحلد من خماطر اجلرائم الفظيعة. 

املتحدة،  األمم  يف  االستعراضات  عام  هو  العام  وهذا 
مبا يف ذلك استعراض القرار 1325 )2000( وبناء السالم 
وعمليات حفظ السالم. علينا أن نعمل معا لضمان أن تكون 
هذه العمليات املوازية - اليت سترسم مالمح طريقة معاجلتنا 
فرصة كبرية  ولدينا  واستراتيجية.  السالم واألمن - طموحة 
للنهوض بقضية محاية املدنيني، ومضاعفة جهودنا الرامية إىل 
شرك  يف  وقعن  الاليت  والفتيات  النساء  معاناة  من  التخفيف 

ديناميات الزناع العنيف. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أملانيا. 

البداية،  يف  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أملانيا(  شييب  الايد 
أود أن أشكر مجيع مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على بياناهتم 

الثاقبة، فضال عن شيلي لتنظيم هذه املناقشة العامة.
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توىل السيد ليانوس رئاسة اجللسة.

تؤيد أملانيا البيان الذي ألقاه املراقب عن االحتاد األورويب، 
وممثل سويسرا باسم جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني. 

يف  خاصة  واحتياجات  حتديات  والفتيات  النساء  تواجه 
الزناع املسلح ومرحلة ما بعد الزناع. فهن معرضات للخطر 
ويتأثرن بشكل خاص، نظرًا ألهنن يواجهن خطر العنف اجلنسي 
بصورة متزايدة . وقد أصبح االغتصاب واإلكراه على احلمل 
واالجتار اجلنسي أو االسترقاق والعديد من األشكال األخرى 
لالعتداء الوحشي، من التكتيكات احلربية الشرسة للعديد من 
أطراف الزناع. ويف هذه اللحظة، يقوم تنظيم الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام وتنظيم بوكو حرام - لذكر اثنني على سبيل 
 - الوحشية  اجلرائم  مرتكيب  من  العديد  من  احلصر  ال  املثال 
اآلالف  وترك  والفتيات،  النساء  واختطاف  واغتصاب  بقتل 
ما  سوريا،  ويف  األبد.  إىل  نفسية  صدمات  من  يعانني  ممن 
زالت الغارات اجلوية العشوائية، مبا يف ذلك استخدام الرباميل 
حدوث  يف  تتسبب  العشوائي  القصف  وأعمال  املتفجرة، 
مبن  املدنيني،  تشريد يف صفوف  وحاالت  وإصابات  وفيات 
فيهم النساء واألطفال. ويف كانون األول/ديسمرب وحده، قتل 
بينهم 27 طفال، يف  من  املدنيني،  من  يقل عن 107  ما ال 

حمافظة حلب ، بسبب اهلجمات اجلوية وأعمال القصف. 

من  والعديد  املدمرة.  اآلثار  من  املزيد  عن  هذا  ويسفر 
النساء والفتيات يف مناطق الزناع، وكذلك الفتيان،مل يعودوا 
يغادرون منازهلم بسبب اخلوف. ونتيجة لذلك، ال حيصلون 
التعليم. ويف هذه احلالة، نواجه خطر  أو  الطبية  الرعاية  على 
فقدان جيل من األطفال املحرومني من التعليم الذين يرزحون 
حتت وطأة صدمة احلرب. وهم الذين من املفترض أن يعيدوا 

بناء املجتمع بعد انتهاء الزناع. 

بعد  ما  حاالت  يف  أيضا  رئيسي  بدور  املرأة  وتضطلع 
الزناع. وغالبا ما تؤدي الزناعات املسلحة إىل تغيريات أساسية 

دون  من  األطفال  من  العديد  وينشأ  االجتماعي.  النسيج  يف 
وجود أب، ويتعني على النساء االضطالع باملزيد من املسؤولية 
 1325 القرار  فإن  ولذلك،  يتقدم.  أن  املجتمع  أراد  إذا 
)2000( والقرارات الالحقة ذات الصلة تركز على جانبني 
الزناعات،  نشوب  منع  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  جوانب  من 
اجلرائم  املرأة من  اليت حتمي  السياسات واإلجراءات  وإدماج 
القائمة على نوع اجلنس، مثل االغتصاب واالعتداء اجلنسي. 

 1325 للقرار  قويا  مؤيدا  أملانيا  ظلت  البداية،  ومنذ 
)2000( يف إطار األمم املتحدة، وكذلك من حيث األنشطة، 
تكتسي  اليت  اجلوانب  بعض  أذكر  أن  وأود  املشاريع.  ودعم 
أمهية بالغة من أجل حتسني محاية وتعزيز النساء والفتيات يف 

الزناعات املسلحة ويف حاالت ما بعد الزناع. 

أواًل، إن التدريب السابق للنشر والذي يراعي االعتبارات 
اجلنسانية له أمهية أساسية بالنسبة لبعثات حفظ السالم أو بناء 
املوحد  التدريب  يكون  أن  ينبغي  أنه  أملانيا  وتعتقد  السالم. 
املتحدة،  األمم  تقودها  اليت  السالم  بعثات  يف  للمشاركني 
الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية، شرطا مسبقا للنشر. وعلى 
الصعيد الوطين، تويل وزارة الدفاع االحتادية لدينا، أمهية بالغة 
للمسائل اجلنسانية بني الثقافات واألعمال التحضريية اإلقليمية 
تعقد  فهي  ذلك،  على  وعالوة  الدولية.  للعمليات  املحددة 
بانتظام دورات لتدريب النساء من أجل حتقيق السالم واألمن، 

جنبا إىل جنب مع الشرطة والوكاالت األخرى. 

والعنصر الثاين هو املساءلة. إذا كان اجلناة يتوقعون أن يفلتوا 
العنف  الزناع  أطراف  يستخدم  أن  األرجح  فمن  العقاب،  من 
أي  هذا يف  يتضح  وال  احلرب.  أساليب  من  اجلنسي كأسلوب 
وامليليشيات  النظام  يقوم  حيث  سوريا،  من  أكثر  آخر  مكان 
املتطرفة،  قام بدعوهتا، فضال عن بعض اجلماعات  اليت  األجنبية 
العقاب.  من  خوف  أي  دون  يوميا  املرأة  معاملة  وإساءة  بقتل 
كما أن املساءلة هي أمٌر بالُغ األمهيِة لتحقيق املصاحلة. وإذا ساد 
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اخلوف والكراهية يف املجتمع فإن حتقيق السالم لن يكون ممكنا. 
ومن الواضح أن املساءلة هي أوال وقبل كل شيء مسؤولية ملقاة 
بناء  الضروري  من  وبالتايل،  الدول.  من  دولة  كل  عاتق  على 
القدرات الوطنية ودعمها. من األمهية مبكان أن ال خيشى الضحايا 
من اجلهر بأصواهتم. وإصالُح قطاعي العدالِة واألمِن أمٌر أساسٌي. 
عندما ال تكون املقاضاة الفعالة يف الدولة املعنية ممكنة، فإن السبيل 
الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا والناجني هو إحالة هذه القضايا 
إىل الوالية القضائية الدولية، مبا يف ذلك املحكمة اجلنائية الدولية. 

ثالثا، حيتاج ضحايا العنف اجلنسي إىل أكرب قدر ممكن من 
املساعدة إلجياد طريقهم للعودة إىل احلياة الطبيعية. وعلينا إعداد 
القدرات الالزمة يف املنطقة املعنية. والبلدان اليت شاركت يف 
مؤمتر برلني املعين حبالة الالجئني السوريني الذي ُعِقديف تشرين 
األول/أكتوبر املاضي ألزمت نفسها بإعالن برلني الداعي إىل 
عددا  أملانيا  ومتّول  اجلنسي.  العنف  ملكافحة  إجراءات  اختاذ 
املثال  الصدد. وعلى سبيل  الصلة يف هذا  ذات  املشاريع  من 
إنشاء ستة مراكز لعالج  العراق على  ال احلصر، ساعدنا يف 
الصدمات النفسية، ومنتدى اجتماعي لضحايا محلة األنفال. 
العالج والدعم  فإننا نبين مراكز  البلدان املجاورة،  يف سوريا 

واملشورة للضحايا العنف اجلنسي السورية. 

املرتبط  اجلنسي  العنف  عن  واإلبالغ  الرصد  أن  رابعا، 
أمٌر  البيانات  إن مجع  اجلميع.  أساسيان حلماية  أمران  بالزناع 
أساسٌي لقدرتنا على املنع واحلماية واالستجابة، وهو كذلك 
شرط مسبق ألي آليه للعدالة واملساءلة على الصعيدين الوطين 
والدويل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن تسجيَل اإلصاباِت أمٌر بالُغ 
حسب  املصنفة  الضحايا  بيانات  تكشف  ان  وميكن  األمهيِة. 
الذين  اجلناة  لتحديد  واألساليب  األمناط  عن  والعمر  اجلنس 
يتسببون بأذى بالغ للنساء والفتيات. ومن الضروري بالتايل نشر 
املستشارين يف جمال محاية املرأة، وينبغي وضع ترتيبات للرصد 
السياسية  والبعثات  السالم  عمليات حفظ  واإلبالغ يف مجيع 

اخلاصة. وخري مثال على ذلك، هو تكليف مستشارين يف جمال 
محاية املرأة يف بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 

دعمها  أملانيا  ستواصل  السابق،  يف  احلال  كان  وكما 
القوي هليئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
ومجيع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى، مبا يف ذلك منظمات 
املجتمع املدين، لكفالة حصول النساء والفتيات على احلماية 
يف الزناعات املسلحة، ومتكنهن من االضطالع بدور قوي يف 

جمتمعات ما بعد الزناع. 

وامسحوا يل قبل أن أختتم بياين أن أتطرق إىل الزناع يف 
من  العديد  بينهم  من   - املدنيني  قتل  أوكرانيا، حيث جيري 
 24 يف  أوروبا.  قلب  يف  يومي  بشكل   - والفتيات  النساء 
كانون الثاين/يناير، وقع هجوٌم مروٌع على املناطق السكنية يف 
ماريوبول، مما أسفر عن قتل ما ال يقل عن 30 مدنيا وإصابة 
التابعة  اخلاصة  الرصد  بعثة  وأكدت  ذلك.  من  أكرب  عدد 
أطلقت  قد  الصواريخ  أن  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  ملنظمة 
وكيُل  وأعرب  املتمردون.  عليها  يسيطر  اليت  األراضي  من 
اليت قدمها مؤخرًا  فيلتمان يف إحاطته اإلعالمية  العام  األمني 
القائلة بأن القصَف  للمجلس، عن وجهة نظر األمم املتحدة 
العشوائي للمناطق املدنية يف ماريوبول ميكن أن يشكل جرميَة 
مجيع  أن  من  للتأكد  ستلزم  التذكري  رسائل  من  كم  حرٍب. 
أطراف ذلك الزناع يدفعون بقوة أكرب من أجل حل سلمي؟ 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إسرائيل. 

بروسور )إسرائيل( )تكلم باالنكليزية(: أود أن أشكركم، 
وأشكر  اهلامة،  اجللسة  هذه  استضافة  على  الرئيس،  سيدي 
املتكلمني اليوم على إحاطاهتم اإلعالمية إىل جملس األمن، واألهم 

من ذلك، على العمل الذي يضطلعون به يف محاية املدنيني. 
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وتوخى أحُد اآلباِء املؤسسني هلذه املنظمة، وهو الرئيس 
فرانكلني روزفلت، وجود عامل يلتزم باحلريات األربع: حرية 
من  والتحرر  الفاقة،  من  والتحرر  العبادة،  وحرية  التعبري، 
اخلوف. وإذ تستعد األمم املتحدة لالحتفال بالذكرى السنوية 
الرؤية،  هبذه  جهودنا  تسترشد  أن  ينبغي  إلنشائها،  السبعني 
من  جدا  كبري  فعدد  بالنساء.  األمر  يتعلق  عندما  سيما  وال 
الوسطى،  أفريقيا  النساء، من سورية والسودان إىل مجهورية 
يعيش بدون حريات ويف خطر كبري. وغالبا ما ُيستهدفّن من 
تبادل إطالق  املتطرفة عن عمد، وحياصرن وسط  اجلماعات 
حيث  ديارهن،  من  ويطردن  املتناحرة،  الفصائل  بني  النار 
البيع كرقيق  أو  التهديدات اجلديدة مثل االغتصاب  يواجهن 

أو القتل. 

وبوكو  طالبان  حركة  مثل  املتطرفة  اجلماعات  وتقوم 
والشام،  العراق  يف  اإلسالمية  والدولة  القاعدة  وتنظيم  حرام 
على  احلصول  يف  احلق  األساسية:  حقوقها  من  املرأة  حبرمان 
وحىت  الزواج  شريك  واختيار  العيش  لقمة  وكسب  التعليم 
هي  املتطرفة  اجلماعات  وليست  لوحدهن.  الشوارع  السري 
قمعية،  الدول  أكثر  ويف   . فقط  املرأة  بإخضاع  تقوم  اليت 
اجلرائم  يف  للتحقيق  املرأة  مع  متعاطفة  شرطة  قوة  توجد  ال 
املرتكبة ضدها، وال جهاز قضاء نزيه لالستماع إىل قضاياها، 
وال توجد وسائط إعالم مستقلة إلمساع صوت حمنتها، وال 

انتخابات حرة ونزيهة تبعث فيها األمل. 

كال  إيران  يف  ترعرعت  اليت  جابري  رحيانة  وواجهت 
العمر 19 عاما عندما  تبلغ من  املظامل. لقد كانت  من هذه 
ألقي القبض عليها لقتل رجل قالت إنه كان حياول ختديرها 

واغتصاهبا. 

من  ومنعت  االنفرادي،  احلبس  يف  رحيانة  ووضعت 
الوصول إىل حمام وعذبت بدون رمحة. ومل جير حتقيق سليم ومل 
تراع األصول القانونية وال املحاكمة العادلة. وأصحبت رحيانة 

ضحية أخرى لنظام ظامل. فحكم عليها باإلعدام وشنقت يف 
طهران.

إن قصة رحيانة قصة معتادة يف الشرق األوسط. فالطغاة 
واملتطرفون يرون أهنم بإسكات النساء ميكنهم وقف التحديث 
والتمدن. وعلينا أن نبذل كل ما يف وسعنا ملعارضة املتطرفني 
الذين يريدون جرنا للعودة إىل العصور املظلمة. ويف كل مرة 
حياولون إسكات صوت امرأة، جيب أن مننح تلك املرأة صوتا. 
وجيب أن نكون صوت أروى، وهي فتاة أيزيدية عمرها 15 
عاما اعتقلها مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
التنظيم.  قبضة  يف  شقيقاهتا  تزال  وال  واغتصبوها  )داعش( 
وعلينا أن نكون صوت ليلى، وهي امرأة من ميامنار ُسحلت 
يف الشوارع مث ُقطع رأسها يف اململكة العربية السعودية. وجيب 
أن نكون صوت اليمنية نورا، اليت مل يكن عمرها يتجاوز 11 
سنة، حينما أجربت على الزواج من رجل أكرب منها بكثري، 
النساء حباجة  باغتصاهبا وإساءة معاملتها. فهؤالء  قام  والذي 
إىل إهتمامنا، وهن حباجة إىل إهتمام حكوماتنا واألمم املتحدة 
- ليس غدا، بل اليوم. وعلينا أن نوجه رسالة مفادها أننا لن 
نسمح بعد اآلن بارتكاب تلك اجلرائم اهلمجية، ال يف الوقت 

احلايل وال يف املستقبل.

وبصفيت أبا رىب ابنته، أورين، يف إسرائيل، بوسعي القول 
إنين ال ميكن أن أختيل تنشئة ابنيت يف أي بلد آخر يف الشرق 
األوسط. وتدرك إسرائيل أنه، حينما تشارك النساء باعتبارهن 
يستفيد  القرار،  صنع  عملية  يف  املساواة  قدم  على  شركاء 
إعالن  يف  جمسدة  اجلنسني  بني  فاملساواة  بأكمله.  املجتمع 
استقاللنا لعام 1948. وانتخبت غولدا مائري رئيسة للوزراء 
قبل أكثر من 40 عاما. وكانت إسرائيل البلد الثالث يف العامل 
الذي انتخب امرأة ألرفع منصب فيها. واليوم، فإن إسرائيل 
النساء  البلد الوحيد يف الشرق األوسط الذي تولت فيه  هي 
رئاسة مجيع أفرع احلكومة الثالثة. وتتجاوز الفرص واحلريات 
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العرقي. واملرأة  الدين واألصل  للنساء اإلسرائيليات  اليت متنح 
أكثر  وحريات  حبقوق  تتمتع  إسرائيل  يف  تعيش  اليت  العربية 
مما تتمتع به أية امرأة يف أي مكان يف الشرق األوسط. فهن 
ينتخنب عضوات يف برملاننا؛ وهن طبيبات رائدات وأكادمييات 
أوائل  تنفيذيات  ومسؤوالت  معروفات  وحماميات  حمترمات 
ناجحات وعاملات موقرات. فهن مل يكسرن السقف الزجاجي 

فحسب؛ بل هشمنه.

وزوجة  أم  فلدي  علي.  عزيزة  مسألة  النساء  محاية  إن 
وابنة وشقيقة، وأتوقع أن تولد حفيديت األوىل يف ظرف بضعة 
أسابيع. وأريد هلن مجيعا أن يعيشن يف عامل حتترم فيه كل دولة 
وكل شخص ذكاءهن وقدراهتن. وأريد أن أعيش يف عامل ال 
يسمح فيه إطالقا بقمع النساء واضطهادهن. وأريد أن أعيش 
يف عامل يقدم فيه مرتكبو أعمال العنف ضد النساء إىل العدالة. 
وأريد أن أعيش يف عامل حتظى فيه النساء بالكرامة واالحترام 
الذي يستحقنه. وحنن من نستطيع أن ننشئ ذلك العامل. فقد 
باألمل  دائما  متسكنا  “لقد  روزفلت،  فرانكلني  الرئيس  قال 
واإلميان واالقتناع بأن هناك حياة أفضل، وعاملا أفضل، وراء 
األفق”. وأنا أعلم أن هناك عاملا أفضل وراء األفق، وحنن معا 

نستطيع أن جنعله واقعا.

ملمثل  اآلن  الكلمة  ُأعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
سويسرا.

أن  يسرين  باإلنكليزية(:  )تكلم  )سويسرا(  سيغري  الايد 
أتكلم اليوم بالنيابة عن أعضاء جمموعة األصدقاء املعنية حبماية 
الزناع املسلح وهم - أستراليا وأملانيا وأوروغواي  املدنيني يف 
وليختنشتاين  وكندا  وفرنسا  وبلجيكا  والربتغال  وإيطاليا 
واململكة املتحدة والنرويج والنمسا واليابان وبلدي، سويسرا. 
وتشعر جمموعة األصدقاء باالمتنان لرئاسة شيلي ملجلس األمن 
املسائل  بقاء  يضمن  مما  املفتوحة،  اليوم  مناقشة  تنظيم  على 

رأس  على  واألمن  والسالم  والنساء  املدنيني  حبماية  املتعلقة 
جدول األعمال.

وأخاطر بتكرار الكثري مما قاله بالفعل املتكلمون السابقون، 
وتدين  يكفي.  مبا  تكراراها  ميكن  ال  الرسائل  بعض  ولكن 
الدويل  القانون  انتهاكات  قوية مجيع  إدانة  األصدقاء  جمموعة 
الالجئني  وقانون  اإلنسان  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين 
ما  وغالبا  والفتيات.  النساء  فيهم  مبن  املدنيني،  ضد  املرتكبة 
يفلت من العقاب املسؤولون عن ارتكاب فظائع مثل اجلرائم 
اجلنسي  العنف  أشكال  من  وغريه  االغتصاب  تشمل  اليت 
والتشويه؛  والقتل  اجلنس؛  نوع  أساس  على  القائم  والعنف 
والتعويق املتعمد إلمدادات اإلغاثة، يف خمالفة للقانون اإلنساين 
الدويل؛ والتشريد القسري اجلماعي. ويف ذلك الصدد، نود أن 
نلفت انتباه املجلس إىل ورقة السياسة العامة عن جرائم العنف 
اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس اليت أصدرهتا 
الدولية.  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية   2014 عام  يف 
وتشري االجتاهات األخرية إىل زيادة االستهداف املتعمد للنساء 
والفتيات يف حاالت الزناع، يف جتاهل صارخ للقانون اإلنساين 
الذي  للفتيات،  العنيفني  املتطرفني  اختطاف  الدويل. ويشكل 
واضحني.  منوذجني  للنساء  املحدد  واستهدافهم  ذكره،  ورد 
والعاملني  الصحية  الرعاية  ومرافق  املدارس  على  واهلجمات 
فيها بشعة بشكل خاص. وكما قيل، إننا ال ميكن أن نسمح 
باإلفالت من العقاب، وال بد أن نضمن إخضاع مجيع مرتكيب 
تلك الفظائع للمساءلة عن أعماهلم. ويف ذلك الصدد، نؤكد 
مع  الدول  وتعاون  الدول  بني  فيما  التعاون  تعزيز  أمهية  على 

الواليات القضائية الدولية يف مكافحة اإلفالت من العقاب.

التهديدات  من  واسعا  نطاقا  والفتيات  النساء  وتواجه 
الزناع  حاالت  يف  واالعتداءات  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
املسلح وحاالت ما بعد انتهاء الزناع. وجيب القيام باملزيد من 
العمل لضمان أن تأخذ استجاباتنا يف احلسبان النطاق الكامل 
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لالنتهاكات وأوجه االختالف يف اآلثار اليت حتدثها االنتهاكات 
فئات  خاصة  بصورة  تستهدف  وقد  والفتيات.  النساء  على 
خاص  بشكل  للخطر  املعرضات  والفتيات  النساء  من  معينة 
أو املحرومات، مثل األشخاص املشردين، أو جيدن أنفسهن 
النساء  وتواجه  العنف.  أعمال  خطر  من  للمزيد  معرضات 
القسري  واالختفاء  القسري  للتشريد  أكرب  خطرا  والفتيات 
واآلثار غري املتناسبة النامجة عن تدمري البنية التحتية املدنية، ال 
سيما مرافق التعليم والرعاية الصحية. وغالبا ما يكون التشريد 
القسري للنساء والفتيات من عدم املساواة يف حقوق املواطنة 
ويف مشاركتهن يف عمليات صنع القرار، ومن احلقوق التمييزية 
يف األرض واملمتلكات ومن التطبيق املتحيز ضد املرأة لقوانني 
وثائق  على  واحلصول  التسجيل  أمام  العوائق  ومن   ، اللجوء 
ذلك  الزناع. ويف  احلماية يف حاالت  نظم  اهنيار  ومن  اهلوية 
الصدد، ينوه الفريق بأمهية ضمان تقدمي األمم املتحدة بيانات 
مفصلة حسب نوع اجلنس وتقارير باخلسائر، وبأمهية اإلقرار 

باالحتياجات املختلفة للنساء والرجال والفتيات والصبيان.

وتنفيذ  صياغة  يف  النساء  مشاركة  الضروري  ومن 
تراعي  أن  بد  وال  باحلماية،  املتعلقة  للتحديات  االستجابات 
املساعدات اإلنسانية االحتياجات اجلنسانية وأن ُتقلص املخاطر 
املبكرة  املراحل  النساء والفتيات، مبا يف ذلك يف  تواجهها  اليت 
لالستجابة. ومع ذلك، ينبغي أيضا حتسني محاية النساء والفتيات 
من خالل متكينهن يف املجتمع، وليس خالل الزناعات وما بعدها 
للزناعات  املتناسبة  غري  اآلثار  تتصل  ما  غالبا  وفعال،  فحسب. 
على النساء والفتيات بأوجه عدم املساواة املتأصلة، اليت ال بد 
فيما  العقاب  من  اإلفالت  إلهناء  مسعى  أي  يف  معاجلتها  من 
يتعلق بالعنف اجلنسي وغريه من اجلرائم اخلطرية، من أجل تقدمي 
النساء  متكني  لضمان  آليات  وإنشاء  الضحايا  على  يركز  دعم 
ودعمهن من خالل اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

أمهية  إىل  هنا  أن نشري  نود  الصدد،  الفرص. ويف ذلك  وتوفري 
تنفيذ القرار 1325 )2000( وغريه من القرارات ذات الصلة.

املنع وضرورة  أمهية  األصدقاء على  تشدد جمموعة  كما 
منح األولوية الستخدام األدوات السلمية والدبلوماسية، مبا يف 
ذلك املساعي احلميدة والوساطة، يف محاية النساء والفتيات يف 
الصدد،  الزناع. ويف ذلك  انتهاء  بعد  الزناع وبيئات  حاالت 
األمم  دور  على  تؤكد  اليت  األخرية  باملبادرات  علما  أحطنا 
الفظائع”  مثل منشور “إطار حتليل جلرائم  املنع،  املتحدة يف 
الصادر مؤخرا، وبطبيعة احلال، خطة عمل “احلقوق أوال”.

املدنيني يف  تعزيز محاية  األمن  نناشد جملس  اخلتام،  ويف 
عمليات حفظ  واليات  ذلك يف  مبا يف  أعماله،  كل جدول 
املستقبل،  السياسية اخلاصة. وإذ نستشرف  السالم والبعثات 
فإن عمليات االستعراض املتوازية يف عام 2015 هليكل األمم 
واألمن،  والسالم  املرأة  أعمال  وجدول  السالم  لبناء  املتحدة 
متكننا  كيفية  لفحص  هامة  فرصة  سيتيح  السالم  وعمليات 
املدنيني  املشترك يف محاية  عملنا  واستمرار  فعالية  توطيد  من 
ألصوات  وجتسيده  اجلنسيني  بني  للمساواة  مراعاته  وضمان 

النساء على أرض الواقع.

ملمثل  اآلن  الكلمة  ُأعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
كولومبيا.

أن  أود  باإلسبانية(:  )تكلم  )كولومبيا(  رواس  الايد 
وعلى  املناقشة  هذه  تنظيم  على  الرئيس،  سيدي  أشكركم، 
اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها صباح هذا اليوم ممثلو األمانة 

العامة واللجنة الدولية للصليب األمحر واملجتمع املدين.

إن أمهية مناقشة اليوم واضحة حينما ننظر إىل هيمنة أنباء 
األزمات اإلنسانية على العناوين الرئيسية يف وسائط اإلعالم 

الدولية. 
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تظهر األرقام بأنه كان لعام 2014 ميزة مشينة، متثلت 
املشردين  نزوح أكرب عدد من  الذي شهد  العام  أنه كان  يف 
الثانية، مع  والالجئني على مستوى العامل منذ احلرب العاملية 
نزوح ما يناهز 51 مليون شخص بعيدا عن منازهلم، حيث 
إىل  وطردوا  شيء،  كل  من  وجردوا  مناطقهم،  من  اقتلعوا 
أراض أجنبية، ومتثل من بينهم املرأة، اليت تواجه األحزان بعد 
أن فقدت كل شيء، جنبا إىل جنب مع األطفال، أكرب عدد 
من الضحايا. وتنجم عن هذه احلالة بالطبع حتديات ال حصر 
هلا على مجيع املستويات، سواء بالنسبة ملنظمات الطوارئ، أو 
نظام االستجابة التابع لألمم املتحدة وغري ذلك من الوكاالت، 
يتعلق  فيما  االستجابة،  على  املتضررة  احلكومات  ولقدرة 

باملوارد البشرية واالقتصادية على حد سواء.

وعالوة على ذلك، مل تعد العوامل اليت تؤدي إىل حاالت 
الضعف بالنسبة للنساء والفتيات يف حاالت الصراع املسلح، 
هي نفسها اليت كانت قائمة يف املاضي، حيث تنبع املخاطر 
من الزناعات الدولية أو التدخالت اخلارجية. يف الواقع، لقد 
املائة  يف  بنحو 80  الصراعات  من  النوع  ذلك  عدد  اخنفض 
على مدى السنوات الـ 20 املاضية. ومن متوسط يبلغ سبعة 
صراعات دولية كل عام، بني عامي 1946 و 1967، نزلنا 
إىل أقل من واحد يف السنة يف املتوسط منذ بداية األلفية. وهلذا 
مواجهة  األمن  وجملس  األعضاء  الدول  على  يتعني  السبب، 
حاالت هذا العنف، من خالل اختاذ تدابري تتكيف مع الطبيعة 
اخلاصة للجناة اجلدد، الذين هم يف كثري من احلاالت مجاعات 
للمعايري  تاما  جتاهال  وتظهر  القانون،  نطاق  خارج  تعمل 
بنفس  حال،  أي  على  تستجيب  وال  الدولية،  والتشريعات 

الطريقة اليت تستجيب هبا الدول.

لقد عاشت كولومبيا ذلك مباشرة. وألننا مررنا خبمسة 
عقود من األحداث الدامية والتدهور الذايت الناجم عن نزاع 
داخلي مسلح، أصبح واضحا، يف خضم السعي إلجياد حلول 

ملثل هذه الظواهر، أن تركيزنا جيب أن يكون شامال، وجيب أن 
يستمر الدعم املقدم للضحايا. ولذلك، فإن االلتزام السياسي 
حلكومة الرئيس سانتوس كالديرون منذ البداية، وحىت قبل بدء 
حمادثات السالم يف هافانا، تضمن إعطاء األولوية للضحايا من 
خالل سن قانون الضحايا وإعادة األراضي. ويف هذا اإلطار 
القانوين الواسع، بدأ وضع السياسات العامة اليت تعطي األولوية 
للمرأة واألطفال واملراهقني الكوملبيني ضحايا الصراع. وفهمت 
كولومبيا تلك احلاجة، بوصفها عنصرا أساسيا لتحقيق السالم 
تنفيذ  على  بلدنا  دأب  الغاية،  هلذه  وحتقيقا  والدائم.  املستدام 
سياسات يف مجيع أحناء بلدنا، بغية استعادة وجود مؤسسات 

الدولة يف األماكن اليت أصبحت غائبة عنها.

وكان التوصل إىل استتباب األمن يف مجيع أحناء البلد أمرا 
برامج  وتنفيذ  املؤسسات، ووضع  تعزيز  إىل جانب  أساسيا، 
متعددة مع التركيز على اجلانب اجلنساين، لتلبية االحتياجات 
األمثلة  وتتمثل  الزناع.  ضحايا  واألطفال  للنساء  املحددة 
يف  بلدنا  يف  مستوى  أعلى  على  االلتزام  هذا  على  امللموسة 
السياسة العامة الوطنية للمساواة بني اجلنسني، وخطتنا الشاملة 
عام  اليت صدرت خالل  عنف،  من غري  املرأة  عيش  لضمان 
2013، جنبا إىل جنب مع املبادئ التوجيهية للسياسة العامة 
فيما خيص الوقاية من املخاطر، ومحاية حقوق النساء ضحايا 

الزناعات املسلحة، وضماهنا.
بسنها،  قمنا  اليت  تلك  التشريعات  أمثلة  فإن  ذلك،  ومع 
إىل  ملموس  بشكل  تشري  ال  بتنفيذها  قمنا  اليت  والسياسات 
األثر على الناس بالقدر الذي تشري إليه قصصهم اخلاصة، مثل 
امرأة من منطقة ريفية تقع على  فرنانديث، وهي  قصة سييلو 
الساحل الكولوميب من املحيط األطلسي تسمى تيريالتا، حيث 
قتل زوجها، أوسكار داريو هورتادو، على يد فرقة من القوات 
شبه العسكرية يف عام 2007. وأزهقت أعمال العنف أرواح 
عدد كبري من الناس اآلخرين أيضا يف ذلك العام، ومل تتمكن 
إليها.  حباجة  أريانة  ابنتها  وكانت  اهلرب.  من  ببساطة  سييلو 
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وقالت سييلو، على سبيل املثال، “أفعل كل شيء من أجل حيب 
ألريانة.” وكانت عبارة “كل شيء” تعين عدم ترك أرضها.

وارتبطت سييلو باخلطة الوطنية للحصول على املساعدة 
الذي  األمر  التعويض،  وتلقت  للضحايا.  الشامل  والتعويض 
أسهم يف حصوهلا على سكن الئق، مبا يف ذلك برنامج الضحايا 
على  واحلصول  إدارية،  دراستها كمساعدة  إلهناء  املتحدين، 
وظيفة أفضل. وبالنسبة هلا، فإن التعويض ليس هو املال يف حد 

ذاته، بل ما ميكن استرداده به. وأقتبس ما قالته سييلو:

باحلصول  يل  يسمح  فإنه  املثال،  سبيل  “على 
ابنيت،  وتشجيع  قدما،  واملضي  وبالدراسة  مزنل،  على 
من خالل مثايل املتعلق بالتغلب على التحديات، على 
اعتبار ذلك أمرا جيدا. وقبل ذلك، كان من الواضح أن 
شيئا مل يقدم للضحايا، لكن احلكومة موجودة اآلن. إن 
األشخاص مل يعودوا من دون مساعدة، ويسمح ذلك 

للشخص برؤية العامل من زاوية أخرى”.

ومن أجل الوصول إىل مسعى مستمر وشامل، مثل ذلك 
إجياد  تتيح  أدوات  للتو، وضعت كولومبيا  إليه  أشرت  الذي 
حلول لذلك النوع من املشاكل، وهلا أثر على التحول الثقايف، 
القوة  استخدام  قبول  فيها  يتم  اليت  النماذج  لتغيري  الضروري 
ضد النساء والفتيات. وفقط هبذه الطريقة سنكون قادرين على 
حتقيق النجاح، واملصاحلة وإتاحة فرص جديدة لبناء بلد مسامل 
جديد. وقد أكدت كل ذلك املرحلة األخرية من مفاوضات 

السالم يف هافانا، اليت نأمل أن تصل قريبا إىل نتائج.

األزمات،  أوقات  خمتلف  خالل  املرأة  أظهرت  لقد 
الشجاعة لقيادة عملية إعادة بناء النسيج االجتماعي والصفح 
واملصاحلة، واضطلعت بدور هام يف حتقيق اإلدماجني االقتصادي 
والسياسي. وعندما يرى املرء املرأة الشجاعة حتظى بدعم غري 
حمدود وملتزم من جانب احلكومة، كما هو احلال يف بلدي، 

إشارة  ويرسل  الدول،  القائمة يف  الدميقراطية  يعزز  ذلك  فإن 
واضحة أنه من املمكن، يف أحلك األوقات، إجياد حلول فعالة.

وامسحوا يل أن أختتم باإلشارة إىل الطريقة اليت متكنت 
كثرية  حماوالت  بعد  الفهم،  من  بلدي  حكومة  خالهلا  من 
لتحقيق السالم، بأن السالم يبنيه أيضا جمتمع يتعاىف، والسماح 
ألنفسنا باحلداد بعد كل ذلك، على وحشية دامت أكثر من 
مخسة عقود من الصراع. ومن أجل القيام بذلك، فإن احلكومة 
قد اختذت إجراءات يف املناطق الريفية اليت تعاين بشكل خاص 
من هذه الظواهر، وسعت ملساعدة الضحايا على التغلب على 
اخلوف، وانعدام الثقة والتجارب املؤملة، اليت عانوا منها جراء 
على  قدرهتم  تعزيز  وكذلك  الصراع،  شهدها  اليت  الفظائع 
املطالبة حبقوقهم، واملشاركة الفعالة يف املؤسسات الدميقراطية 
بأنه من الضروري تغيري املجتمع  القناعة  املحلية، استنادا إىل 

وتغيري العقليات، وتضميد جراحنا الوطنية.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
بلجيكا.

الايد بوفن )بلجيكا( )تكلم بالفرنسية(: تعرب بلجيكا 
االحتاد  عن  املراقب  به  أدىل  الذي  للبيان  التام  تأييدها  عن 
األورويب، وكذلك للبيان الذي أدىل به ممثل سويسرا بالنيابة 

عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني.

كما نشكر الرئاسة الشيلية ملجلس األمن على عقد هذه 
املناقشة املفتوحة اليوم، وخمتلف املتكلمني على إسهاماهتم.

إن األحداث اجلارية جتعل هذه املناقشة مرة أخرى أكثر 
أمهية. حيث يستمر تدهور احلالة يف سوريا والعراق، واألطفال 
هم كل يوم، أول من يعاين من آثار الزناعات. ويف نيجرييا، 
فبعد  حدود.  هلا  ليس  حرام  بوكو  إرهابيي  دناءة  بأن  يبدو 
يستمر  اللوايت  الشابات،  الطالبات  من  مئات  عدة  اختطاف 
احتجازهن، فقد استخدمت مجاعة بوكو حرام مؤخرا فتيات 
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صغريات حتملن أحزمة ناسفة لتنفيذ اهلجمات. ويف بلدان ثالثة 
تشهد صراعات، تستهدف مجاعة بوكو حرام النساء والفتيات 
يف نيجرييا، وما يسمى بالدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا، 
بسبب جنسهن بوجه خاص. وتقع على عاتق كل واحد منا 
ضمان أال متر اجلرائم املروعة املرتكبة من دون عقاب. وحنن 
حباجة إىل مساعدة الدول املعنية، فيما خيص مالحقة مرتكيب 
هذه األفعال، على أساس مبدأ التكامل، من أجل حتقيق العدالة 

الدولية، وال سيما من طرف املحكمة اجلنائية الدولية.

إال  الصراعات  يف  املدنيني  محاية  بوسعنا  يكون  ولن 
االستراتيجيات  تصميم  يف  أكرب  بشكل  املرأة  أشركنا  إذا 
يف  وكذلك  الغرض،  هلذا  املحددة  والبعثات  والسياسات 
املسامهة  والبلدان  األمن  جملس  نشجع  إننا  الشامل.  تنفيذها 
بوحدات على ضمان مشاركة أكرب من جانب املرأة. وعالوة 
على ذلك، وعدا الزناعات ومحاية املدنيني املتضررين، من شأن 
احلياة االجتماعية، سواء من خالل  للمرأة يف  مشاركة أكرب 
املساواة يف الوصول إىل العدالة، أو التعليم، أو وسائل كسب 
الفعلي يف احلصول  احلق  أو  التصويت  أو احلق يف  معيشتها، 
من  احلد  تيسري  واالقتصادية،  السياسية  املناصب  أعلى  على 

التوترات املجتمعية والدينية واالجتماعية.

اهلدف  ذلك  حتقيق  أجل  من  مجيعًا  ننهض  أن  والبد 
ومواجهة ذلك التحدي.

خطة  بلجيكا  وضعت  عام 2013،  ويف  جانبها،  ومن 
العمل الوطنية الثانية بشأن املرأة والسالم واألمن لتنفيذ القرار 
لذلك  األساسية  األهداف  مع  واتساقًا   .)2000(  1325
لبلجيكا - يف  القرار، حتدد اخلطة سياسات ملموسة تسمح 
يف  املشاركة  خالل  ومن  السواء،  على  اخلارج  أو  الداخل 
بالعمل   - األخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  أنشطة 
وزيادة  أفضل  حنو  على  املرأة  حقوق  حبماية  النهوض  على 

مشاركتها يف عملية صنع القرار.

أمر  املسلح  الزناع  يف  للمدنيني  أفضل  محاية  توفري  إن 
ويف  وباملثل،  أفضل.  بشكل  الزناعات  وقوع  يتطلب حتسب 
األمم  يف  مسؤول  يعرف كل  أن  املسلح، جيب  الزناع  حالة 
املتحدة بالضبط ما عليه أو عليها من مسؤوليات والتزامات، 
والتنسيق  ككل.  املنظمة  والتزامات  مسؤوليات  عن  فضاًل 
املتحدة مطلوب أيضًا  الداخلي واخلارجي اجليد لعمل األمم 
لتحقيق ذلك الغرض. ومن خالل األهداف املصممة لتلبية تلك 
اإلنسان  “حقوق  العام،  األمني  مبادرة  تسهم  االحتياجات، 
أواًل”، إسهامًا كبريًا يف محاية املدنيني. وهذا ينسحب أيضًا 
على التوصية اليت قدمها األمني العام يف تقريره لعام 2013 

بشأن محاية املدنيني، واليت تدعو إىل:

األمم  يف  مشترك  نظام  إنشاء  على  معًا  “العمل 
صفوف  يف  تقع  اليت  اخلسائر  بانتظام  يسجل  املتحدة 
املدنيني، وذلك يف إطار اجلهود األوسع نطاقًا املبذولة 
اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات  رصد  هبدف 
مع  عنها،  واإلبالغ  اإلنسان،  الدويل حلقوق  والقانون 
االستفادة من املمارسات اجليدة واخلربات املستمدة من 
داخل األمم املتحدة والدول األعضاء واملجتمع املدين” 

)S/2013/689، الفقرة 71(.

وخاصة  املرأة،  ضد  العنف  أشكال  مجيع  مكافحة  إن 
العنف اجلنسي، ومن مث إدانتها، متثل أولوية للسياسة اخلارجية 
عامًا.   20 قرابة  منذ  بلجيكا  يف  التنمية  أجل  من  والتعاون 
إطار  يف  املسألة  تلك  على  العمل  بلجيكا  قررت  ولذلك، 
الدولية الصليب  البلجيكية لفريق دعم املاحنني للجنة  الرئاسة 
األمحر واهلالل األمحر. وهنج تلك اللجنة يف هذا املجال مثري 
لالهتمام وجدير بالذكر يف هذا السياق بشكل خاص. ويف 
إطار عملها، تبذل تلك اللجنة قصارى جهدها بشأن حتمل 
العنف اجلنسي يف حاالت الزناع املسلح  إثبات وقوع  عبء 
وغريها من حاالت العنف. ويفترض اآلن وقوع أعمال العنف 
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اجلنسي يف تلك احلاالت ما مل يثبت خالف ذلك، األمر الذي 
ميكن برامج اللجنة من تعميم ذلك االفتراض يف استجابتها.

وتود بلجيكا أيضا أن تؤكد على ضرورة أن توفر لبعثات 
حفظ السالم واليات واضحة حلماية املدنيني. فحماية املدنيني 
من املهام الرئيسية لألمم املتحدة. مع ذلك، فقد بني مكتب 
خدمات الرقابة الداخلية يف تقريره لعام 2014، أن مثة توجهًا 
عن  للدفاع  القوة  استخدام  لعدم  السالم  حفظ  بعثات  لدى 
استخدام  أن  من  بالرغم  لالعتداء،  يتعرضون  الذين  املدنيني 
القوة مشروع ويتفق مع نوايا جملس األمن. وافتقار الواليات 
القرار  فإن  النقيض،  وعلى  ذلك.  يفسر  قد  الوضوح  إىل 
لتحقيق  املتحدة  األمم  منظمة  بعثة  بشأن   )2013(  2098
لواء  أنشأ  الذي  الدميقراطية،  الكونغو  االستقرار يف مجهورية 
خاصًا للتدخل وأذن له باستخدام القوة حلماية املدنيني، يبني 
أنه مبوجب والية واضحة وحمددة، ميكن لبعثة حفظ السالم أن 

تكفل محاية حقيقية للمدنيني يف الزناعات املسلحة.

غري  ولكنه  أساسي  أمر  الواليات  وضوح  فإن  ولذلك، 
كاف. البد من توفر ثالثة عناصر أخرى - السيطرة العملياتية 
التكتيكي  النهج  ووضوح  الوحدات،  أنشطة  على  القوية 
للوحدات العسكرية، ووجود عالقة عمل جيدة بني عمليات 
حفظ السالم والعاملني يف املجال اإلنساين على أرض الواقع.

أخريًا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أكرر دعم بلدي 
الطوعي الستخدام حق  التقييد  إىل  تدعو  اليت  فرنسا  ملبادرة 
النقض يف حاالت اجلرائم اجلماعية وتطبيق مفهوم املسؤولية 
العاشرة  السنوية  الذكرى  يصادف  العام  وهذا  احلماية.  عن 
لقبول مجيع الدول األعضاء رمسيًا، خالل القمة العاملية لألمم 
اإلبادة  من  سكاهنا  محاية  عن  دولة  كل  ملسؤولية  املتحدة، 
اجلماعية وجرائم احلرب وجرمية التطهري العرقي واجلرائم ضد 

اإلنسانية.

“إطار  العام  األمني  بإطالق  نرحب  السياق،  هذا  ويف 
حتليل جرائم الفظائع”. وأسوة بالتطبيق الصارم ملبادئ القانون 
الدويل اإلنساين يف صميم االلتزام القانوين حبماية املدنيني يف 
الزناعات املسلحة، فإن التنفيذ الفعال للمسؤولية عن احلماية 
فريسة  والرجال  والنساء  األطفال  يقع  أال  لنا بضمان  يسمح 
ملعاناة غري ضرورية. ومرة أخرى، فإن من مسؤولية كل واحد 
منا، ومسؤولية كل دولة، ضمان أال يسقط ذلك اهلدف على 

جانب الطريق.

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
املكسيك.

الايدة كولن أورتيغا )املكسيك( )تكلمت باإلسبانية(: 
اإلحاطات  مقدمي  بيانات  يف  جاء  مبا  املكسيك  ترحب 
اإلعالمية، وتتقدم بالشكر لوفد شيلي على عقد مناقشة اليوم 

بشأن مسألة متثل حتديًا لصون السلم واألمن الدوليني.

ما زال املدنيون هم الضحايا الرئيسيني يف حاالت الزناع 
يف  األسلحة  الستخدام  كبري  حد  إىل  ذلك  ويعزى  املسلح، 
اجلانبية  باألضرار  يتعلق  ال  فاألمر  بالسكان.  مكتظة  مناطق 
للجماعات  أهداف  إىل  يتحولون  املدنيني  أن  إذ   - فحسب 
إىل  التقديرات  وتشري  متزايد.  بشكل  الزناع  يف  الفصائل  أو 
أن املدنيني ميثلون أكثر من 80 يف املائة من ضحايا الزناعات 
والفتيات  النساء  من  هؤالء  من  األعظم  والسواد  املسلحة. 
النازحات من مواطنهن األصلية حيث يتعرضن للعنف اجلنسي 
واملعاملة الالإنسانية. واملكسيك تكرر إدانتها ألي هجوم - 
أكان  سواء  املدنيني،  السكان  ضد   - متعمد  غري  أو  متعمد 

جزءًا من منط واسع النطاق يف الزناعات املسلحة أو ال. 

إن احلماية الفعالة للمدنيني تتطلب احترام القانون الدويل 
اختاذ  عن  فضاًل  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين 
تدابري لضمان االمتثال. ينبغي للسكان املدنيني أال يكونوا هدف 
عسكريًا.  تكتيكًا  باعتبارهم  مباشرة  يستخدموا  وأال  الزناع 
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للنساء  خاصة  محاية  بتوفري  يقضي  اإلنساين  الدويل  والقانون 
والفتيات يف الزناعات املسلحة، واحلماية من العنف اجلنسي، 
ومحاية النساء احلوامل واألمهات واألطفال، وأسريات احلرب، 
أن  مسؤوليتنا  ومن  املسلح.  الزناع  أثناء  املحتجزات  والنساء 

نضمن توفري تلك احلماية.

ملنع  املتحدة  اململكة  مببادرة  التزامها  تؤكد  واملكسيك 
تعزيز  إىل  خالهلا  من  تسعى  اليت  الزناع،  يف  اجلنسي  العنف 
الدويل  الربوتوكول  فعالية  وزيادة  العنف  لذلك  االستجابة 
لتوثيق العنف اجلنسي يف حاالت الزناع والتحقيق فيه، الذي 
اعتمد يف حزيران/يونيه 2014. ونأمل أن تيسر تلك املبادرة 
اجلرائم  تلك  عن  املسؤولني  مبحاكمة  يسمح  مبا  التحقيقات 

وتوفري الرعاية للضحايا.

إن النداءات اليت وجهها جملس األمن على مدى السنوات 
اخلمس عشرة املاضية يف سياق موضوع املرأة والسالم واألمن 
توفر منظورًا دوليًا بشأن حتول الزناعات املسلحة والتهديدات 
 1325 القرار  اختاذ  ومن  الدوليني.  واألمن  للسالم  اجلديدة 
)2000( إىل البيان الرئاسي املعتمد يف تشرين األول/أكتوبر 
األعضاء  الدول  يطالب  الذي   ،)S/PRST/2014/21( املاضي 
من  املتضررات  والفتيات  النساء  سيما  وال  سكاهنا،  حبماية 
التطرف العنيف، فإن املجلس، الذي كثريًا ما ينتقد لتقاعسه 
عن العمل، قد أسهم بشكل كبري يف تسليط الضوء على ختلف 
جمتمعاتنا عن مواكبة قضايا املساواة بني اجلنسني وبيَّن السبيل 
إىل تطبيق التدابري املعتمدة لسد الفجوة يف املمارسة العملية. 
ومواجهة التحديات اجلديدة يف جداول األعمال بشأن محاية 
استراتيجيات  وضع  تتطلب  واألمن  والسلم  والنساء  املدنيني 
وتعزيز  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  تعزيز  تشمل  وقائية 

الفرص لضمان مشاركة املرأة وإدماجها بصورة كاملة.

االستعراض  عمليات  لنا  توفر  أن  يف  املكسيك  وتأمل 
 )2000(  1325 القرار  ولتنفيذ  السالم  حفظ  لعمليات 

والدراسة الشاملة عن تنفيذ ذلك القرار خريطة طريق لتحقيق 
التكامل بني شواغلنا بشأن محاية املدنيني والنساء، وال سيما 

يف حاالت الزناع وما بعده. 

الرئيسي يف محاية  العنصر  التأكيد على  أود  اخلتام،  ويف 
املدنيني يف عمليات حفظ السالم، وهو موضوع ستتم مناقشته 
أيضًا خالل الدورة القادمة للجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ 
بلدي جملس األمن إىل  الصدد، يدعو وفد  السالم. ويف هذا 
ستخرج  اليت  والسياسات  التوصيات  احلسبان  يف  يأخذ  أن 
السالم  حفظ  واليات  بإنشاء  يتعلق  فيما  اخلاصة  اللجنة  هبا 
إىل  األخرى  األعضاء  الدول  مجيع  ندعو  كما  جتديدها.  أو 

املشاركة بفعالية يف تلك املناقشة. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
كازاخستان. 

الايد عبد الر ايوف )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: 
نشيد برئاسة شيلي لعقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن مسألة 
جانب  من  فورية  تدابري  وتتطلب  خاص  اهتمام  إىل  حتتاج 
املجتمع الدويل. وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لكي أهنئ 
األمن.  ملجلس  والناجحة  للغاية  النشطة  رئاستها  على  شيلي 
مشاركتهم  على  اإلعالمية  اإلحاطات  مقدمي  أشكر  كما 
املتعمقة للمعلومات بشأن هذه املسألة املعروضة علينا، ال سيما 
ممثلة فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم 

واألمن. 

النساء  النص بوضوح على ضرورة محاية حقوق  ينبغي 
واألفرقة  السالم  حفظة  وعمليات  واليات  يف  والفتيات 
القطرية التابعة لألمم املتحدة واحلكومات املضيفة واملنظمات 
اإلقليمية وسائر أصحاب املصلحة اآلخرين، مع حتديد القواعد 
واملسؤوليات بوضوح وتنسيقها بفعالية، مبا يف ذلك احلاالت 

اليت تتطلب استخدام القوة. 
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على  يشتمل  الذي  السالم،  حفظ  عمليات  تكوين  إن 
اإلنسان  حبقوق  معنية  وعناصر  وعسكرية  سياسية  عناصر 
والقضايا اإلنسانية ومركز لتنسيق الشؤون اجلنسانية يف بعثة 
واحدة لألمم املتحدة، قد أظهر يف اآلونة األخرية نتائج هامة. 
وبالنظر إىل انتشار عدم املساواة بني اجلنسني يف بلدان مرحلة 
ما بعد الزناع، ستتطّلب الوحدات اجلنسانية يف بعثات حفظ 
إلجناز  التقنية  واملساعدة  واألموال  األفراد  من  مزيدًا  السالم 
اجلنسانية  القضايا  وحدة  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  مهامها. 
بني  الفوارق  يراعي  استشرايف  ملنظور  الدعم  حتشد  أن  جيب 
مجيع  على  البلدان  قادة  بني  العام  الوعي  تزيد  وأن  اجلنسني 
تعزيز  للمرأة  تيسر  الزناع، وأن  املستويات ويف مجيع مراحل 

االتصاالت مع املسؤولني احلكوميني. 

وحنن نتوخى اختاذ خطوات من بينها ما يلي: االستعانة 
والشرطة يف  املدنيني واجليش  النساء من صفوف  من  باملزيد 
عمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك من خالل زيادة املشاركة 
بقوات وبأفراد شرطة؛ ومواصلة  املسامهة  البلدان  من جانب 
السالم؛  حفظ  عمليات  إدارة  يف  اجلنسانية  األفرقة  تدريب 
توجيه  يف  تفيد  اليت  للسياسات  املنتظمة  واالستعراضات 
القرار  تنفيذ  حتسني  إىل  الرامية  امليدانية  البعثات  ومساعدة 
1325 )2000( وما تاله من قرارات؛ وتوسيع نطاق متثيل 
السالم؛ وإبرام  البداية وخالل مجيع مراحل عملية  املرأة منذ 
املتعلقة  والصكوك  الدولية  املعايري  مع  تتوافق  سالم  اتفاقات 
حبقوق املرأة؛ ودعم املرأة، مبا يف ذلك الضحايا، وتدريب املرأة 
واالجتماعية  السياسية  احلياة  مشاركتها يف  تعزيز  إىل  الرامي 
العمليات االنتخابية، بصفتها مرشحة  يف بلدها، مبا يف ذلك 
وناخبة؛ وإيالء اهتمام خاص للمرأة يف مناطق الزناع املتأثرة 

بتغري املناخ. 

النساء  ألمن  قصوى  أمهية  كازاخستان،  بلدي،  ويويل 
والفتيات خالل الزناعات ويف مراحل ما بعد الزناع، كما هو 

واضح من مشاركته يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف 
الصحراء الغربية وكوت ديفوار. وباملثل، كانت محاية املدنيني 
أولوية بالنسبة لبلدي. وقد دعمنا احلكومات يف املنطقة وما 
وراءها باملساعدة اإلنسانية، وسامهنا وما زلنا نساهم إىل حد 

كبري يف السالم واألمن اإلقليميني. 

إن بلدي من بني الدول األعضاء الـ 27 يف منظمة األمن 
بشأن  وطنية  عمل  خطة  وضعت  اليت  أوروبا  يف  والتعاون 
املرأة والسالم واألمن، تركز على اإلنذار املبكر واإلجراءات 
واحلوار والتيسري ودعم الوساطة والتسوية بعد انتهاء الزناع. 
كما تتجّسد الصكوك الدولية الرئيسية املتصلة باملرأة والسالم 
اجلنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  الوطنية  تشريعاتنا  يف  واألمن 

والتحرر من العنف اجلنساين. 

وتعطي كازاخستان، اليت تتقّدم لشغل مقعد غري دائم يف 
جملس األمن للفترة 2017-2018، أولوية عالية إىل التزامها 
حبماية النساء والفتيات، وتتعهد بأن تكون صوتًا قويًا بالنيابة 

عنهن. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
تايلند. 

يف  باإلنكليزية(:  )تكلم  )تايلند(  بامرويغبويغ  الايد 
املناقشة  تنظيم هذه  تايلند أن تشيد بشيلي على  البداية، تود 
املرفق(   ،S/2015/32( الشاملة  املفاهيمية  الورقة  وعلى  اهلامة 
بلدي  وفد  ويود  اليوم  للمناقشة  الرئيسية  العناصر  حتدد  اليت 
أيضًا أن يعرب عن تقديره ملقدمي اإلحاطات اإلعالمية على 

املعلومات واألفكار املفيدة اليت تقدموا هبا. 

النمسا  ممثل  به الحقًا  الذي سيديل  البيان  تايلند  وتؤيد 
بالنيابة عن شبكة األمن البشري. 

إن مناقشة اليوم على قدر كبري من األمهية ألننا ما زلنا 
وطأة  يتحملون  والفتيات،  النساء  سيما  وال  املدنيني،  نشهد 
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الزناعات املسلحة ويف حاالت ما بعد انتهاء الزناع. وما زالوا 
ولالستغالل  والعشوائية  املتعمدة  للهجمات  ضحايا  يقعون 
حقوق  وانتهاكات  الوحشي  والعنف  اجلنسيني  واالعتداء 
اإلنسان املنهجية. ومحاية املدنيني، وال سيما النساء والفتيات، 
مسألة متعددة األبعاد وحتتاج إىل هنج كلي ملعاجلة كامل نطاق 
املسائل. وامسحوا يل أن أتناول بعض النقاط الرئيسية يف هذا 

الصدد. 

هي  املدنيني  محاية  أن  على  عاملي  توجيهي  مبدأ  ينّص 
املسؤولية الرئيسية للحكومة املضيفة. ومع ذلك، فإن احلماية 
الفعالة للمدنيني تتطلب بذل جهود مجاعية من مجيع األطراف 
حتترم  أن  نزاع  أي  يف  األطراف  مجيع  على  وجيب  املعنية. 
الدولية  القوانني  مبوجب  صارم  بشكل  هلا  ومتتثل  التزاماهتا 
اإلنسان.  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل  والقانون 
وجيب أن خيضع الذين ينتهكون هذه القوانني وحقوق اإلنسان 
املجلس.  األساسية  الواليات  من  املدنيني  ومحاية  للمساءلة. 
أن  األمن  ملجلس  ينبغي  خطر،  يف  املدنيون  يكون  وعندما 
يتصرف بشكل حاسم ويف الوقت املناسب، وفقًا مليثاق األمم 
اإلذن  املجلس  منح  تايلند  وتؤيد  الدويل.  والقانون  املتحدة 

لـبعثات حفظ السالم العشر املسند إليها واليات محاية. 

على  أمهية  تعلق  املتحدة  األمم  أن  نعلم  أن  يسرنا  كما 
عمل  خطة  وإعداد  املدنيني  حلماية  شاملة  استراتيجية  وضع 
للفترة 2015-2016 واليت تشمل أنشطة يف مجيع جماالت 
محاية املدنيني. وتقف تايلند على أهبة االستعداد للتعاون مع 
األمم املتحدة إلجناح ذلك املشروع اهلام. غري أن تايلند تؤكد 
املخصصة  والقدرات  املوارد  تكون  أن  كفالة  ضرورة  على 

لتلك البعثات متناسبة مع والياهتا وأنشطتها. 

إىل جانب هام آخر من جوانب  أنتقل  أن  وامسحوا يل 
بعد  وما  املسلح  الزناع  سياقات  يف  والفتيات  النساء  محاية 
الزناع. فتايلند تعلق أمهية على زيادة عدد حفظة السالم من 

اإلناث ونسبة النساء الالئي يشغلن املناصب العليا يف البعثات 
امليدانية لألمم املتحدة، على النحو املبني يف تقرير األمني العام 
حتقيق  ويتعني   .)S/2014/693( واألمن  والسالم  املرأة  بشأن 
تلك األهداف. كما ندعم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف 
عمليات حفظ السالم وتوفري التدريب على مراعاة االعتبارات 
االحتياجات  تلبية  حتسني  أجل  من  االنتشار  قبل  اجلنسانية 
اخلاصة للنساء والفتيات يف بيئة الزناع. وتتوخى تايلند املسامهة 
باملزيد من حفظة السالم وخرباء املسائل اجلنسانية من النساء 
القريب جدًا. ويف  املستقبل  األمن يف  قائمة خرباء جملس  يف 
الوقت نفسه، جيب اإلنفاذ الكامل لسياسة عدم التسامح إطالقا 
االستغالل  أو  لالعتداء  والفتيات  النساء  تعرض  لضمان عدم 
اجلنسي على يد املكلفني حبمايتهن مبوجب واليات احلماية. 

إن تايلند تؤيد جدول أعمال املرأة والسالم واألمن. وال 
املرأة يف عملية  الكفاية على أمهية دور  فيه  مبا  التشديد  يسعنا 
السالم واملشاركة فيها. وحنن نعتقد بشدة أن النساء والفتيات 
الواقع عناصر  أاّل يكّن ضحايا. فهّن يف  لسن ضحايا، وجيب 
لتحقيق التغيري والسالم. إزاء ذلك، ستعمد تايلند، يف شراكة 
مع املعهد الدويل للسالم، إىل عقد سلسلة من األحداث اليت 
حفظ  وعمليات  السالم  عملية  يف  املرأة  مشاركة  على  ترّكز 
السالم. وحيدونا أمل وطيد يف أن تساهم النتائج والتحليالت 
والتوصيات املنبثقة عن هذا املشروع إسهاما كبريا يف االستعراض 

الرفيع املستوى ملجلس األمن حول املرأة والسالم واألمن. 

بد  فال  املدنيني.  محاية  يف  نقّصر  أاّل  جيب  اخلتام،  ويف 
للمجتمع الدويل أن يبذل قصارى جهده. ولدى تايلند التزام 
األمم  مع  وثيق  بشكل  العمل  ستواصل  إهنا  الصدد:  هذا  يف 
املتحدة واملجتمع الدويل إلجناز هذه املهمة اليت ال تسمح حبّل 

وسط. 

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إيطاليا.
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تؤيد  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )إيطاليا(  غاتو  الايدة 
األورويب،  االحتاد  عن  املراقب  به  أدىل  الذي  البيان  إيطاليا 
األصدقاء  جمموعة  باسم  سويسرا  ممثل  به  أدىل  الذي  والبيان 
املعنية حبماية املدنيني يف الزناع املسلح، وهي ترغب يف إضافة 

بعض املالحظات بصفتها الوطنية. 

العنف  أعمال  املدنيون ضحايا  أصبح  األوقات،  يف هذه 
العامل.  أحناء  مجيع  يف  الصراعات  من  متزايد  عدد  يف  العبثية 
األخرى  الضعيفة  الفئات  وال  واألطفال  والفتيات  النساء  فال 
جنوا من هذه األزمة األكثر إحلاحا اليت دأب جملس األمن على 
العام املاضي. ومثة ضرورة ألن يتصدى املجلس  مناقشتها يف 
بصورة عاجلة وحازمة جلميع أشكال االنتهاكات والتجاوزات 
للحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات، مثل أعمال القتل، والعنف 
اجلنسي، والزواج القسري، واهلجمات على تلميذات املدارس، 

وتقييد إمكانية الوصول إىل التعليم واملرافق الصحية.

وهذا األمر ليس مدعاة لتطبيق األدوات املعيارية - ألنه 
مل يعد كذلك. والواقع أنه منذ اختاذ القرار 1325 )2000( 
حول املرأة والسالم واألمن، اعترف جملس األمن بضعف املرأة 
يف الصراع املسلح، فضال عن األمهية احليوية لزيادة مشاركة 
املرأة يف منع نشوب الصراعات وحلها، مبا يف ذلك عمليات 
حفظ السالم والعمليات اإلنسانية. عالوة على ذلك، ووفقا 
بني  املساواة  بتعزيز  املجلس  التزم   ،)2013( للقرار 2122 
املرأة يف حاالت الصراع وما بعد الصراع.  اجلنسني ومتكني 
للرصد  املتحدة  األمم  آلية  تفعيل  مّت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
واالبالغ، وجرى تطويرها أيضا يف السنوات األخرية. ولكن 
كما ُأشري يف آخر تقرير لألمني العام عن املرأة والسالم واألمن 
)S/2014/693(، والورقة التوجيهية الصادرة عن املدعية العامة 
للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 2014 بشأن اجلرائم اجلنسية 
واجلرائم املرتكبة على أساس نوع اجلنس، فإن املشهد العاملي 
حلقوق النساء والفتيات يف الصراعات املسلحة وما بعدها ال 

يزال مبعثا لألسى. هلذا السبب، حان الوقت الختاذ إجراءات 
مشتركة، بدافع من أقوى إرادة سياسية ممكنة للمجلس.

ويف هذا الصدد، تؤكد إيطاليا على أمهية تعزيز التعاون 
يف ما بني الدول األعضاء ومع السلطات القضائية الدولية بغية 
مكافحة اإلفالت من العقاب. وتعتمد احلماية الفعالة للمدنيني 
على ثقافة املساءلة يف مجيع سيناريوهات الصراع. وحىت الدول 
الدولية وغري األطراف يف  غري األطراف يف املحكمة اجلنائية 
نظام روما األساسي ميكنها أن تتعاون مع املحكمة وتساهم 
يف االضطالع بواليتها، مما يساعد يف التوصل إىل حتقيق هدف 

أساسي للمجتمع الدويل ككل.

والفتيات،  النساء  والسيما  املدنيني،  محاية  تعزيز  ولدى 
جيب أن نكفل إدراك مرتكيب اجلرائم أن جملس األمن سيتابع 
القانون  مبوجب  اجلرائم  عن  الفردية  املسؤولية  إنفاذ  بفعالية 

الدويل.

والوقاية والتصدي يف جمال العنف اجلنساين كانا أولوية 
مؤخرا،  انتهت  اليت  األورويب  االحتاد  ملجلس  رئاستنا  خالل 
وذلك متشيا مع التزامنا الطويل األمد هبذه املسألة. وقد نّفذت 
والفتيات  النساء  تستهدف  حمددة  برامج  اإليطالية  احلكومة 
والناجني من أعمال العنف يف أفريقيا وآسيا والشرق األوسط، 
املساعدة اإلنسانية والتنمية. واتساقا  الفجوة بني  بغرض سد 
مع عملنا على أرض الواقع، جعلنا هذه املسألة أولوية لنا يف 
الفريق العامل املعين بالشؤون اإلنسانية التابع لالحتاد األورويب 
يف بروكسل، وقمنا بتنظيم املائدة املستديرة لالحتاد األورويب 
إىل  دعت  اليت  الطوارئ،  حاالت  يف  اجلنساين  العنف  بشأن 

جتديد العمل على مجيع املستويات.

أختتم كالمي  أن  وامسحوا يل  األساس.  الوقاية هي  إن 
ارتكاب  ملنع  املبكر  اإلنذار  آليات  نشر  أمهية  على  بالتأكيد 
اجلرائم اجلنسانية يف احلاالت املتصلة بالصراع. وبغية مكافحة 
آفة العنف ضد النساء والفتيات، ينبغي إيالء األولوية الواجبة 
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لوحدات السياسات العامة حلفظ السالم اليت توفر التدريب يف 
جمال محاية حقوق املرأة، وكذلك لتعزيز قدرات األمم املتحدة 
إيطاليا  ترحب  الغاية،  لتلك  وحتقيقا  والتقييم.  الرصد  على 
ترحيبا حارا مببادرة “حقوق اإلنسان أوال” اليت أطلقها األمني 
العام قبل بضعة أشهر، واعتماد األدوات التحليلية مؤخرا، من 
قبيل إطار حتليل اجلرائم الفظيعة، هبدف منع ارتكاب مثل هذه 

األعمال الشنيعة.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
سلوفاكيا.

تتقدم  باإلنكليزية(:  )تكلم  )سلوفاكيا(  فينايل  الايد 
املناقشة  بالشكر إىل رئاسة شيلي على إجراء هذه  سلوفاكيا 
املفتوحة اهلامة بشأن محاية املدنيني يف الصراع املسلح. وحنن 
النظر  قيد  املسألة  هذه  تبقى  أن  مبكان  األمهية  من  أن  نعتقد 
األمن ووكاالت  االستعراض من جانب جملس  وقيد  دوريا، 

األمم املتحدة كافة. 

إن سلوفاكيا تؤيد متام التأييد البيان الذي أدىل به املراقب 
عن االحتاد األورويب. إضافة إىل ذلك، أود أن أعرض بعض 
النقاط اليت نعتربها هامة عند تناول هذا املوضوع، أال وهي 
واملساءلة،  الناشئة،  اجلديدة  التهديدات  مع  التكيف  أمهية 

واملسامهة يف إصالح قطاع األمن.

املتمثل  قلقه  العام  األمني  نشاطر  شيء،  كل  وقبل  أوال 
بعثات  موارد  زيادة  املحرز يف  التقدم  من  الرغم  على  أنه  يف 
حفظ السالم وهياكلها ووالياهتا اليت باتت أشد قوة وتعقيدا، 
احلماية  توفري  إىل  بالنسبة  متناسقة  غري  نتائج  نشهد  نزال  ال 
الفعالة للمدنيني يف بيئات الصراع الصعبة. والواقع أننا نالحظ 
استمرارا يف زيادة عدد املدنيني الذين يقعون ضحايا للصراعات 
الصراعات  أن  يف  التحدي  هذا  من  جزء  ويتمثل  املسلحة. 
اجلديدة والناشئة تزداد تعقيدا على حنو مطرد، وبالتايل ردودنا 

وُنُهجنا التقليدية تقل فعالية باستمرار. 

ويف هذا الصدد، ميكننا أن نشهد من خالل الصراعات 
األخرية اليت تشمل بوكو حرام يف نيجرييا ومنطقة حوض حبرية 
والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عن  فضال  تشاد، 
داخل العراق وسوريا، أن التحديات األمنية اجلديدة أصبحت 
ذات طابع عرب وطين متزايد، ومع ذلك ال تزال استراتيجياتنا 
حباجة  وحنن  التقليدية.  الوطنية  بالُنُهج  مقيدة  املدنيني  حلماية 
بغية  تعزيزها،  وُنُهجنا ويف  أدواتنا  تكييف  نستمر يف  أن  إىل 
نصبح  وأن  الناشئة،  اجلديدة  التهديدات  هذه  ملثل  التصدي 
أكثر استباقا يف حتديدها. وحنن حباجة أيضا إىل كفالة أن نكون 
قادرين على االستجابة بسرعة وفعالية، فضال عن وضع ُنُهج 

أكثر اتساقا وتنسيقا حلماية املدنيني يف الصراع املسلح. 

عاتق  على  تقع  الرئيسية  املسؤولية  أن  من  الرغم  وعلى 
كل دولة حلماية مواطنيها، علينا أن نعترف بأن الدول املضيفة 
إىل  االفتقار  بسبب  إما  بالتزاماهتا،  الوفاء  يف  تفشل  ما  غالبا 
املوارد، أو، لألسف، بسبب عدم وجود إرادة سياسية. ويف 
هذا الصدد، حنث جملس األمن على أن يتنّبه جلميع االنتهاكات 
للقانون اإلنساين الدويل، وأن يتأكد من تنفيذ مجيع القرارات 
ذلك،  من  واألهم  تنفيذا كامال.  املدنيني  الصلة حبماية  ذات 
حنن حباجة إىل تعزيز التطوير املستمر آلليات املساءلة الدولية 
العنف  هذا  تردع  أن  ميكنها  اليت  سواء،  حد  على  والوطنية 
ضد املدنيني بشكل أفضل، وتضع حدا لإلفالت من العقاب، 
وتكفل أن يكون باستطاعة مجيع الضحايا الوصول بفعالية إىل 

العدالة ويف الوقت املناسب.

سياسة  تطبيق  يف  االتساق  من  املزيد  ذلك  يشمل  كما 
األمم املتحدة لبذل العناية الواجبة، حىت نتمكن من كفالة وضع 
آليات تدقيق مناسبة للشركاء واجلهات الفاعلة الذين ندعمهم 
الفاعلة املسؤولة عن  بتعزيز اجلهات  بنا احلال  ينتهي  حىت ال 

ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان والعنف ضد املدنيني. 
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املاضي،  العقد  مدى  على  املتحدة،  األمم  أحرزت  لقد 
تقدما كبريا يف تعزيز قدراهتا على توفري احلماية للمدنيني الذين 
تتعرض حياهتم للخطر، إذ حول املجلس حفظ السالم ليتجاوز 
دوره التقليدي املتمثل يف رصد تنفيذ اتفاقات السالم. إن بعثات 
حفظ السالم اليوم متعددة األبعاد ويف كثري من األحيان تكلف 
باالضطالع بدور نشط يف توفري احلماية اجلسدية للمدنيني. 
وبالرغم من أن مهمة األمم املتحدة حامسة األمهية يف املراحل 
املبكرة من تدخالت األمم املتحدة، جيب أن نكفل بالتزامن 
مع ذلك بناء املزيد من التدابري الوقائية املستدامة والدائمة يف 
األجل األطول. ويف ذلك الصدد، حنن حباجة إىل وضع هنج 
من  تدرجييا  ستحد  اليت  الدولة،  مؤسسات  لبناء  فعالية  أكثر 
احلماية  إىل كفالة  يهدف  الذي  الدويل  الدعم  االعتماد على 
تصبح  أن  كفالة  بغية  املسعى،  هذا  ويف  للمدنيني.  األساسية 
املؤسسات األمنية الوطنية أكثر استجابة وفعالية واستباقية يف 
محاية املدنيني، جيب علينا أن نضمن بناء مؤسسات دولة تتسم 
من  للمساءلة  خاضعة  وتكون  واالستجابة  واملهنية  بالكفاءة 

خالل عملية إصالح لقطاع األمن الوطين. 

 )2014( للقرار  الكامل  التنفيذ  بقوة  سلوفاكيا  وتؤيد 
2151 بشأن إصالح القطاع األمين. وجيب علينا إعادة النظر 
وأن  ندعمها،  اليت  األمن  قطاع  إصالح  عمليات  فعالية  يف 
نتبني ما إذا كنا نطبق حقا املمارسات اجليدة يف جمال إصالح 

القطاع األمين. 

أوال، ينبغي أن يكون األساس ألي عملية إصالح للقطاع 
األمين اتباع هنج شامل وملكية حملية. نرى يف كثري من األحيان 
أن أكثر الفئات ضعفا، اليت هي أيضا أكثرها عرضة للعنف، 
عملية  سياق  يف  مهمشة  األمن،  انعدام  من  تضررا  واألكثر 
تشكيل إصالح قطاع األمن وإدارته واإلشراف عليه. وينبغي 
تعزيز مؤسسات األمن التمثيلية والشاملة اليت يكون فيها توازن 
يف التوظيف على املستوى التشغيلي، بل أيضا يف القدرات يف 

جمايل اإلدارة والرقابة. وينبغي أن يشمل ذلك املراعاة الكاملة 
قطاع  املرأة يف مجيع جوانب عملية إصالح  لتعزيز مشاركة 

األمن، ال سيما يف القدرات يف جمايل اإلدارة والرقابة. 

ثانيا، ال يسعنا جمرد التركيز على تدريب وجتهيز األنشطة، 
واإلدارة  الرقابة  آليات  بناء  على  نركز  أن  أيضا  ولكن جيب 
وليبيا  العراق  مثل  أماكن  يف  نشهد  فنحن  الفعالة.  واملساءلة 
الدويل  املجتمع  قدم  حيثما  الدميقراطية،  الكونغو  ومجهورية 
دعما كبريا لبناء قدرة الدولة أو حىت املؤسسات غري احلكومية، 
أن تلك القدرة قد استخدمت إلحلاق الضرر بالسكان املدنيني 
ألنه ال يوجد نظام للمساءلة أو الرقابة لردع تلك املؤسسات 
بعض  يف  أيضا  أثبتت  وباملثل،  سلطتها.  استخدام  إساءة  من 
تدريبا  األفضل  الشرطة  دوائر  أو  العسكرية  الدوائر  األحيان 
وجتهيزا عدم جدواها، أو أنه ليس هلا أي تأثري ملحوظ على 
األمن، ببساطة ألن النمو يف القدرات ال يقابله قدرة مماثلة على 

إدارة تلك القدرات وتوجيهها. 

والتدريب  املهارات  استعراض  إىل  حباجة  حنن  ثالثا، 
إىل  إضافة  الصدد،  ذلك  ويف  األمن.  أفراد  من  املتوقعني 
التدريب األساسي، حنن حباجة إىل كفالة توعيتنا جلميع أفراد 
األمن، وكل اجلهات الفاعلة الوطنية اليت نساعدها يف التدريب 
وحفظة السالم الذين ننشرهم على السواء، باملفاهيم األساسية 
لألمن البشري. وال بد أيضا أن يدمج ذلك التدريب مسائل 

حقوق اإلنسان ومحاية الطفل ونوع اجلنس ويعممها. 

اإلفالت من  إهناء  أمهية  أشدد على  أن  أود  اخلتام،  ويف 
اإلنساين  الدويل  القانون  أحكام  انتهاكات  على  العقاب 
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان املنطبقة، يف إطار هنج شامل 
احلقائق  تقصي  وحتقيق  املستدام،  السالم  إحالل  إىل  يسعى 
واملصاحلة الوطنية. ونعتقد أن وضع حد لإلفالت من العقاب 
أيضا جزء أساسي من منع ارتكاب االنتهاكات يف املستقبل. 
ويف ذلك الصدد، نود أن نشدد على احلاجة إىل إجراء حتقيق 
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شامل ومستقل ونزيه جلميع التجاوزات واالعتداءات الواسعة 
النطاق ضد املدنيني، والتدمري العشوائي للبنية التحتية املدنية، 

وفقا للمعايري واإلجراءات املعترف هبا دوليا. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
النمسا. 

الايد سااداك )النمسا( )تكلم باإلنكليزية(: يشرفين أن 
أتكلم بالنيابة عن أعضاء شبكة األمن البشري، وهي شبكة عرب 
إقليمية تتألف من األردن، وأيرلندا، وبنما، وتايلند، وسلوفينيا، 
وسويسرا، وشيلي، وكوستاريكا، ومايل، والنرويج، واليونان، 
األمن  شبكة  إن  النمسا.  وبلدي  كمراقب  أفريقيا  وجنوب 
زيادة  إىل  تدعو  اليت  الدول  من  رمسية  غري  جمموعة  البشري 
السياسات والربامج على األصعدة  النهج األمين يف  استخدام 

الدولية واإلقليمية والوطنية. 

أود أوال أن أشكر األمينة العامة املساعدة السيدة كيونغ 
على  علمان  والسيدة   دورهام،  السيدة  واملديرة  واكانغ،   -
أن  أيضا  أود  الشبكة،  أعضاء  عن  بالنيابة  الشاملة.  بياناهتن 
أشكر رئاسة شيلي لعقد هذه املناقشة املفتوحة، اليت تركز للمرة 
األوىل على محاية النساء واألطفال والتحديات واالحتياجات 

اليت يواجهوهنا. 

وأنشأت الشبكة يف سياق اتفاقية أوتاوا اليت حتظر األلغام 
األرضية، وكانت محاية املدنيني يف الزناع دائمًا حمور اهتماماتنا. 
ال نغايل مهما قلنا يف التشديد على أمهية املناقشات مثل مناقشة 
اليوم بشأن أفضل السبل لكفالة أمن ومحاية وكرامة املدنيني 

املتأثرين بالزناع املسلح. 

العشرين  السنوية  بالذكرى  االحتفال  سيم  العام  هذا 
 15 مر  قد  وسيكون  بيجني،  عمل  ومنهاج  إعالن  إلرساء 
عامًا على اختاذ القرار 1325 )2000( بشأن املرأة والسالم 
املتناسب  التأثري غري  للمرة األوىل  الوثيقتان  أدركت  واألمن. 

للزناعات املسلحة على النساء والفتيات، وخاصة الدور اهلام 
الذي تضطلع به النساء كعناصر فاعلة للتغيري يف تعزيز وصون 
السالم واألمن يف مجيع مراحل تسوية الزناعات وبناء السالم. 
لعمليات  العام  هذا  استعراض  ضوء  يف  ذلك،  على  وعالوة 
األمم املتحدة حلفظ السالم وبناء السالم، إنه الوقت املناسب 
اليت  التحديات  سيما  ال  املدنيني،  محاية  على  للتركيز  متاما 

تواجهها النساء والفتيات. 

وبالرغم من اجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا املجتمع الدويل، 
الزناعات  يزالون يشكلون معظم الضحايا يف  املدنيني ال  فإن 
النساء والفتيات. وال تزال  املسلحة، اليت هلا تأثري كبري على 
يف  مبا  والفتيات،  النساء  ضد  والعنف  اجلسيمة  االنتهاكات 
أحداثا شائعة يف حاالت  واالغتصاب،  اجلنسي  العنف  ذلك 
الزناع وحاالت ما بعد انتهاء الزناع يف مجيع أحناء العامل. ندين 
بصورة قاطعة العنف اجلنسي واجلنساين، وحنن عازمون على 

التصدي لتلك اجلرائم البشعة ومكافحتها. 

وباملثل، ال تزال الشبكة قلقة بوجه خاص إزاء الصعوبات 
يف اختاذ إجراءات لكفالة محاية املدنيني، مبن يف ذلك النساء 
والفتيات. وجيب تعزيز التدابري الوقائية واإلنذار املبكر وآليات 
وتتحمل  والفتيات.  النساء  العنف ضد  مكافحة  بغية  الرصد 
الدول ذاهتا واجب محاية املدنيني وكفالة واحترام حقوقهم. 

ونشدد على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب وكفالة 
الدولية. وجيب  أو  الوطنية  القضائية  الوالية  إطار  املساءلة يف 
التحقيق  جلان  وتعد  العدالة.  إىل  اجلرائم  تلك  مرتكيب  تقدمي 
االنتهاكات  إلثبات  مفيدة  أدوات  احلقائق  تقصي  وبعثات 
املزعومة، مما ميهد الطريق أمام جناح املقاضاة واإلدانة. وحينما 
إىل  اجلناة  تقدمي  على  قادرة  غري  أو  راغبة  غري  الدول  تكون 
العدالة، فإن اإلحالة إىل املحكمة اجلنائية الدولية وسيلة تكميلية 
للناجني  الكرامة واألمل  العقاب، واستعادة  ملنع اإلفالت من 

من الفظائع، وأسرهم وجمتمعاهتم. 
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أن  املسلحة  الزناعات  أطراف  على  يتعني  ذلك،  وفوق 
إىل  معوقات  ودون  بسرعة  اإلنسانية  اإلغاثة  بوصول  تسمح 
املدنيني املحتاجني. واحلماية الفعالة للمدنيني تقتضي أن ُتحتَرم 
املجال  يف  العاملني  صعيد  على  وخباصة  اإلنسانية،  املساعدة 
حبرية  تتمتع  وأن  االعتداءات  من  وُتحَمى  واإلغاثة،  الطيب 
املجال  يف  العاملني  مهمات  ملمارسة  أساسي  فهذا  احلركة. 

اإلنساين. 

للنساء  واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي  التمكني  إنَّ 
أنفسهن  محاية  على  قدرهتن  ويعزز  ضعفهن  يقلِّل  والفتيات 
وممارسة حقوقهن. ويف هذا الصدد، علينا أن نضمن احترام 
بصورة  وإدماجها  كاماًل  احترامًا  والفتيات  النساء  مصاحل 
منهجية يف إطار عمليات السالم. وعلينا أن نزيد عدد النساء 
يف حمادثات السالم وبعثات حفظ السالم ويف املناصب الرفيعة 
يف األمم املتحدة ، فضاًل عن املنظمات الدولية اإلقليمية ودون 
اإلقليمية األخرى. ولتحقيق ذلك، فإنَّ املزيد من االستثمارات 
يف تطوير مهارات اإلناث ضروري، وجيب اختاذ تدابري لتشجيع 
املرأة. وهذا يشمل تغيري العقليات. ويف هناية املطاف، ينبغي 
لوسائط اإلعالم أن تتفادى تصنيف النساء بوصفهن ضحايا 
للزناعات املسلحة. وجيب بدل ذلك تعزيز النظرة إىل النساء 
أدوارًا  يؤدين  إجيابية  تغيري  عوامل  من  باعتبارهن  والفتيات 
متنوعة يف بناء السالم وضمانه وصونه. ويف هذا الصدد، جيب 
رواية ومساع قصص النساء اللوايت أسهمن يف حل الزناعات 
ويف إبرام االتفاقات السلمية بغية تبديد هذه الصور النمطية. 

وامسحوا يل أن أضيف بعض املالحظات بصفيت الوطنية.

املتزايد  املجلس  الهتمام  قويًا  داعمًا  النمسا  ظّلت  لقد 
حبماية املدنيني يف الزناع املسلح، استنادًا إىل االقتناع بأنه يتعيَّن 
على مجيع األطراف االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
فضاًل عن القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالَّجئني. 
القرار 1894 )2009( يف  وقد ُأحِرز تقدم كبري منذ اختاذ 

وأعدَّت   .2009 عام  يف  األمن  ملجلس  النمسا  رئاسة  ظل 
النمسا دورة تدريبية متعددة التخصصات بشأن محاية املدنيني، 
الدورة  وتلقَّت  والدوليني.  الوطنيني  للمشاركني  مفتوحة 
مؤخرًا شهادة من إدارة عمليات حفظ السالم، وهي معتَرف 
هبا اآلن بصفتها مركز تفوُّق للتدريب يف جمال محاية املدنيني. 

للنمسا.  خاص  قلق  مصدر  رة  املتفجِّ األسلحة  تشكل 
الدراسية  احللقات  فيها  مبا  العامة،  األمانة  جبهود  ُنشيد  وإننا 
للخرباء اليت نظمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف السنتني 
املتعلق  الوعي  لالرتقاء مبستوى  وأوسلو،  لندن  األخريتني يف 
بالتداعيات اإلنسانية املدمِّرة لألسلحة املتفجرة على املدنيني، 
مبن فيهم النساء، وتقييد استخدامها يف املناطق املأهولة، حيث 
اجتماع  نفسها  النمسا  وستستضيف  عشوائيًا.  أذًى  تسبِّب 

خرباء يف فيينا يف أيلول/سبتمرب. 

وإننا نرحب بتوصية األمني العام بتفادي استخدام األسلحة 
العامة  األمانة  فضاًل عن جهود  املأهولة،  املناطق  رة يف  املتفجِّ
اإلنساين.  تأثريها  لتخفيف  وتوجيهات  عملية  تدابري  إلعداد 
وقد استضافت النمسا يف فيينا يف مطلع تشرين الثاين/نوفمرب 
وبالتركيز  واألمن.  والسالم  املرأة  حول  دولية  ندوة   2014
يراعي  الذي  الزناع  مثل مسألة حتليل  املهَملة،  اجلوانب  على 
توفري  أردنا  اإلعالم،  وسائط  دور  أو  اجلنسانية  االعتبارات 
القرار 1325  تنفيذ  بشأن  العاملية  للدراسة  مفيدة  ُمدخالت 
حفظ  لعمليات  اجلارية  لالستعراضات  ونأمل   .)2000(
السالم التابعة لألمم املتحدة وهيكل بناء السالم واالستعراض 
املرأة  بشأن  العاملية  والدراسة   2015 لعام  املستوى  الرفيع 
عْبر  حتقيقه  ميكن  ما  على  الدليل  م  تقدِّ أن  واألمن  والسالم 
اإلدماج الفعال ملنظور جنساين يف منع نشوب الزناع وإدارته. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
السنغال. 
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يف  أوّد  بالفرنسية(:  )تكلم  )السنغال(  سياي  الايد 
البداية أن أحيِّي شيلي على عقد هذه املناقشة. وأود أيضا أن 
اليت  املتميزة ألعمال جملس األمن،  قيادته  الرئيس على  أحيِّي 
يف  بالثناء  اجلديرة  األخرية  التشادية  الرئاسة  أعقاب  يف  تأيت 

الشهر املاضي. 

توىل السيد أولغوين سيغاروا رئاسة اجللسة.

الزناع  يف  املدنيني  محاية  بشأن  اهلامة  املناقشة  هذه  إنَّ 
املسلح جتري بعد 15 عامًا من اختاذ القرار 1325 )2000( 
الرابع  العاملي  املؤمتر  لعْقد  العشرين  السنوية  الذكرى  وعشية 
املعين باملرأة يف عام 1995، وكذلك على عتبة اعتماد جيل 
ر املجتمع  جديد من األهداف اإلمنائية. وهذه األحداث ُتذكِّ
الدويل مبسؤوليته عن متكني املرأة، الذي أعاقته األزمات احلادة 

العديدة، واليت من املؤسف أنَّ النساء كنَّ كربى ضحاياها. 

وجلسة اليوم تتيح لنا فرصة للنظر عن كثب إىل التقدم 
املستمرة، وال سيما  التحديات  إىل  النظر  فضاًل عن  املحرز، 
يف ضوء التطورات الواردة يف التقرير األخري لألمني العام بان 
كي - مون )S/2014/693(، واليت تدعم اإلحاطات اإلعالمية 
للشؤون  املساعدة  العامة  األمينة  كانغ،  وا  كيونغ -  للسيدة 
الدولية  اللجنة  ممثلة  دورهام،  هيلني  والسيدة  اإلنسانية، 
املنظمات  فريق  ممثلة  ِعلمان،  إلواد  والسيدة  األمحر  للصليب 
غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن. وإننا نعرب 

عن آيات شكرنا القلبية على إحاطاهتنَّ اإلعالمية. 

ع انتهاكات حقوق  إنَّ الزناعات املسلَّحة، بقدر ما تشجِّ
اجلنسي  العنف  مثل  اإلنساين،  الدويل  والقانون  اإلنسان 
ويف  التنمية.  وتدمر جهود  السالم  أسس  تقوِّض  واجلنساين، 
هذا الصدد، يسر وفد السنغال تعزيز اإلطار املعياري الذي تال 
اختاذ القرار 1325 )2000(، وهو دليل على األمهية املعلَّقة 

على محاية املرأة وقيادهتا يف الزناعات املسلحة. 

 2122 و   )2013(  2106 القرارين  جانب  وإىل 
هامَّني  ني  نصَّ باعتماد  الصدد  هذا  علمًا يف  )2013(، حنيط 
- إعالن االلتزام بالقضاء على العنف اجلنسي الذي اعتمدته 
150 دولة، تشمل السنغال، على هامش أعمال اجلمعية العامة 
السالم  بناء  جلنة  بيان  عن  فضاًل  والستني،  الثامنة  دورهتا  يف 

بشأن التمكني االقتصادي للمرأة من أجل بناء السالم. 

عدد  يف  الزيادة  من  بكل  الترحيب  املالئم  من  وباملثل، 
تلك  فيها  مبا  املدنيني،  حبماية  املكلفة  السالم  حفظ  عمليات 
املرأة  مسألة  وإدراج  أفريقيا،  ووسط  مايل  يف  حاليًا  املنتشرة 
االتفاقات  والسالم واألمن يف عام 2013 يف عدد كبري من 
ع واليات بعثات  والقرارات، مبا فيها تلك اليت ُتنشئ أو توسِّ
حفظ السالم. وباإلضافة إىل ذلك، حتققت مشاركة املرأة يف 
مجيع الوساطات السلمية الرمسية اليت أجرهتا األمم املتحدة يف 
عام 2013، بينما كانت نسبة مشاركتها 86 يف املائة يف عام 
عة جدًا، ما  2011. وعلى الرغم من هذه اإلحصاءات املشجِّ
فتئت النساء والفتيات يتعرضن لسوء املعاملة يف مسارح خمتلفة 
للزناعات أو بصفتهّن أشخاصًا مشردين، كما تشهد على ذلك 
حاالت االغتصاب العديدة، فضاًل عن االستغالل واالسترقاق 
اجلنسي وحاالت احلْمل وعمليات اإلجهاض والدعارة القسرية 

واالعتداءات على املدارس أو التهديدات للعائالت.

إنَّ هذا الوضع اخلطري ال يليق بعاَلم جيعل محاية املدنيني أحد 
شواغله ذات األولوية. وهذا ما جيعل من املُلّح زيادة جهودنا 
حلماية النساء والفتيات يف هذه اللحظات من املأساة والرعب 
جهما تداول األسلحة اخلارج عن السيطرة. لذا،  اللذين يؤجِّ
يبدو من املهّم لنا - يف سياق السري على ُخطى القرار 1894 
)2009( واغتنام الفرصة اليت يتيحها لنا استعراض عمليات 
حفظ السالم - جْعل محاية املدنيني أولوية لدى حتديد واليات 
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. وحنن حباجة أيضًا 
يف  نشرها  املزمع  السالم  حفظ  قوات  حتصل  أن  ضمان  إىل 
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منطقة نزاع على تدريب ُمكثف يف جمال محاية املدنيني، فضاًل 
عن تزويدها باستراتيجيات محاية شاملة. 

ة  ماسَّ حاجة  هناك  اجلنسي،  العنف  منع  إىل  وباإلضافة 
إىل فرض جزاءات حمددة األهداف وضمان مساءلة مرتكيب 
هذه األعمال اليت يعتربها القانون اجلنائي الدويل جرائم ضد 

اإلنسانية وإبادة مجاعية. 

وال يسعين إالَّ أن أرحب هنا أيضًا باجلهود الدؤوبة اليت 
ا بانغورا، املمثلة اخلاصة لألمني العام  تبذهلا السيدة زينب حوَّ
املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع، جلْعل أطراف الزناع 
املرأة، وال سيما يف  املسؤولية يف محاية  من  بنصيبها  تضطلع 

سياق محلة األمم املتحدة املتعلقة هبذا الشأن. 

يف اخلتام، أود أن أكرر بأن السنغال، بوصفه بلدًا مسامهًا 
بقوات، مهتم مبسألة املرأة والسالم واألمن، وال سيما خالل 
هذا العام احلاسم الذي سيضع مسألة املرأة على قائمة أولويات 

العامل.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة اآلن للمراقب 
عن الكرسي الرسويل.

)تكلم  الرسويل(  )الكرسي  أوربنشيزاك  املويانيور 
رئاستها  على  شيلي  يهنئ  أن  بلدي  وفد  يود  باإلنكليزية(: 
إن  اهلامة.  املناقشة  هذه  لعقد  الدعوة  وعلى  األمن  ملجلس 
أثر  للتركيز على  إليها  احلاجة  توفر فرصة متس  اليوم  مناقشة 
املسلحة  الزناعات  حاالت  يف  والفتيات  النساء  على  العنف 
هذه  الستئصال  زمامها  أخذ  يتعني  اليت  املبادرات  ولتحديد 

اآلفة اليت ما برحت تتعاظم.

يعارض الكرسي الرسويل بشدة اللجوء إىل الزناع املسلح 
النساء والفتيات بدرجة  املنازعات ويقر مبعاناة  كوسيلة حلل 
الزناع  حاالت  يف  للصراع.  املدمرة  اآلثار  من  متناسبة  غري 
عدم  نتيجة  غريهن  من  أضعف  والفتيات  النساء  فإن  املسلح 

املساواة، وُيستهدفن بصورة مباشرة كجزء من أساليب الفزع 
واخلوف واالعتداءات املتعمدة على حقوقهن.

يف  املتأصلة  والكرامة  البشرية  احلياة  بقدسية  اإلميان  إن 
اإلنسان أساس مبادئ التعاليم االجتماعية الكاثوليكية. فجميع 
األشخاص، نساء ورجال، وفتيات وفتيان، أحرار ومتساوون 
إهانة  أشكاله  جبميع  العنف  وإن  اإلنسانية.  كرامتهم  حبكم 
العنف  استخدام  فإن  ذلك،  اإلنسانية، وعالوة على  للكرامة 

اجلنسي ضد النساء ميزق نسيج املجتمع ذاته. 

أكد  عندما  فرانسيس  البابا  قداسة  ذلك  إىل  أشار  لقد 
على  تنطوي  احلروب  أن  بالنا  عن  يغرب  ال  أن  جيب  بأنه 
أخطر جرمية  إهنا  االغتصاب.  وهي  أال  أخرى،  بشعة  جرمية 
بل  انتهاك جسدها فحسب  يتم  املرأة، حيث ال  ضد كرامة 
الصعب حموها،  لديها بصدمة من  يتسبب  مما  أيضًا روحها، 
فضال عما خيلفه ذلك من أثار على املجتمع. ومن املؤسف، 
أنه بصرف النظر عن حاالت احلرب، جند العديد من النساء 

حىت اليوم ضحايا للعنف.

ما برح وفدي يشعر بالقلق إزاء استمرار عدم االهتمام 
حبماية النساء والفتيات وعدم إيالء أولية لتلك احلماية، حيث 
يتم استهدافهن ومهامجتهن فقط بسبب الديانة الاليت يعتنقنها. 
إن عدم التركيز على محايتهن وعدم إعطاء أولوية لتلك احلماية 
للقلق عندما يواجه املسيحيون خطر االنقراض يف  أمر يدعو 
املسيحية  املدارس  ُتستهدف  بينما  العامل  من  األماكن  بعض 
يتشاطرها  حقيقة  تلك  أخرى.  مناطق  يف  وُتهاجم  للفتيات 
جانب  من  قويًا  التزامًا  تتطلب  ولذلك  األديان،  أتباع مجيع 
العنف  هذا  إدانة  أجل  من  واحلكومات  األديان  مجيع  أتباع 

والتصدي له.

مؤسساهتا  خالل  من  الكاثوليكية،  الكنيسة  برحت  ما 
والرعاية  املساعدة،  تقدم  العامل،  أرجاء  مجيع  يف  ووكاالهتا 
والدعم آلالف الناجيات من العنف اجلنسي يف حاالت الزناع 
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املسلح. تلك املؤسسات وأفرادها الشجعان يضحون كل يوم 
بأنفسهم، وقد دفع العديد منهم مثنا باهظا ملساعيهم. بسبب 
ذلك التواجد املحلي الدائم يف أكثر املناطق عرضة للكوارث 
يف العامل، تستجيب هذه الشبكة من املؤسسات والوكاالت 
الكاثوليكية على جناح السرعة وبفعالية ملعاجلة أثار العنف يف 

الزناعات املسلحة.

مؤخرًا يف خطابه  فرانسيس  البابا  ذكر  اخلتام، كما  يف 
أمام اهليئات الدبلوماسية املعتمدة لدى الكرسي الرسويل، ال 
بد لنا من أن نرفض ثقافة االسترقاق العاجزة عن فعل اخلري 
كأمر  والعنف  احلرب  بانتشار  تقبل  واليت  السالم  حتقيق  أو 
الثقافة  هذه  الستبدال  جهودنا  مضاعفة  علينا  وجيب  حمتوم. 
بثقافة احلياة والسالم اليت يف ظلها تفي احلكومات واملجتمع 

الدويل مبسؤوليتها الرئيسية عن محاية مجيع الشعوب.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
أوروغواي.

يشيد  باإلسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  رافاس  الايد 
مذكرته  وعلى  املناقشة  هذه  تنظيم  على  بالرئيس  بلدي  وفد 
امتنانه  عن  ويعرب  املرفق(،   ،S/2014/32( الرائعة  املفاهيمية 
للعاملني على أساس يومي، وال سيما النساء منهم، من أجل 
أشكر  أن  أود  املدنيني. كذلك  واألمن ومحاية  السالم  تعزيز 

الذين قدموا إحاطات إعالمية يف بداية هذه اجللسة. 

تؤيد أوروغواي البيان الذي أدىل به ممثل سويسرا بالنيابة 
الزناعات  يف  املدنيني  حبماية  املعنية  األصدقاء  جمموعة  عن 

املسلحة.

إتاحة  على  للرئيس  الشكر  بتوجيه  أبدأ  أن  علي  يتعني 
الفرصة لنا للتطرق يف هذه املناقشة املفتوحة إىل موضوع بالغ 
بربنامج  قويا  التزاما  ملتزمة  أوروغواي  برحت  وما  األمهية. 
العمل حلماية املدنيني يف الزناعات املسلحة وتقر بصلته الوثيقة 

يف  واألطفال  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلق  العمل  بربنامج 
الزناعات املسلحة. ويشكل هذان الربناجمان جزءًا من أولويات 

سياستنا اخلارجية.

التقدمية  الرغم من اخلطوات  أنه على  الطالع،  من سوء 
القانونية واملعيارية الواسعة اليت مت تسجيلها يف األعوام القليلة 
املاضية، وبوصفنا بلدًا مسامهًا بقوات بوسعنا أن نشهد على 
املدنيني، ال سيما األطفال، والنساء والفتيات، ما  حقيقة أن 
زالوا الضحايا الرئيسيني يف حاالت الزناع املسلح ويف حاالت 
الضحايا،  أيضا أكرب عدد من  الزناع. وميثلون  انتهاء  بعد  ما 
حدث  وما  سورية  يف  املحزنة  احلالة  ذلك  على  تشهد  كما 
مؤخرًا يف قطاع غزة. بوجه اخلصوص، نالحظ مع بالغ القلق 
بوكو  مثل  اإلرهابية  املجموعات  ترتكبها  اليت  العنف  أعمال 
حرام وغريها ضد جمموعات معينة من السكان وضد حقوق 

اإلنسان للنساء واألطفال.

إن استخدام العنف اجلنسي كسالح من أسلحة احلرب 
لإلرهاب واالنتقام بغية احلصول على خضوع أو دعم جمتمعات 
بأكملها، أو استخدامه لإلذالل أو لتدمري ثقافة جمموعة ما أو 
ثابتة  مسة  أصبحت  أهنا  الواضح  من  عدوا.  تعتربه  ما  جمتمع 
املسلحة. لذلك من اجلوهري هتيئة  الزناعات  لنوع معني من 
من  ُطردن  الاليت  للنساء  الفرص  توفري  إىل  املفضية  الظروف 
ديارهن لالندماج يف جمتمعاهتن وأن يكن قادرات على تربية 
أطفاهلن الذين أجنبنهن نتيجة تعرضهن لالغتصاب من دون أي 
أهوال  والفتيان من  الفتيات  ما تشهده  إن  للمغتصب.  رادع 
ومن  حياهتم،  طيلة  هبم  يؤثر  سيظل  وأخواهتم  أمهاهتم  ضد 
املؤكد تقريبا أن مظاهرها ستتبدى بطريقة وحشية عاجاًل أم 
أجاًل إن مل تتم معاجلتها بصورة مالئمة. لذلك من الضروري 
أن نوقف دوامة العنف حيث كثريا ما تصبح اآلثار املباشرة 

للعنف أسبابًا لتوليد املزيد من العنف لدى اجليل القادم. 
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يعلق بلدي أمهية خاصة على منع العنف اجلنسي يف حاالت 
الزناع. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت يوجد فيها ما 
يضطلعون  أوروغواي  أبناء  من  من 000 1 جندي  يقارب 
أفرقة  فيها  تعمل  املدنيني،  أجل محاية  من  املهام  من  بالعديد 
احلماية واليقظة املشتركة من أجل رصد االنتهاكات وضمان 
الصدد،  ذلك  ويف  النائية.  املناطق  يف  اإلنسان  حقوق  محاية 
الواردة من  الطوارئ  ندرك أن من اجلوهري حتديد إشارات 
امليدان، وإرسال اإلشارات املناسبة يف وقت مبكر إىل أصحاب 
املصاحل املعنيني بوصف ذلك التزامًا باحترام السالمة األخالقية 

والبدنية للناس.

هلذا السبب من املهم العمل على تعزيز دور املجتمعات 
املادية  احلماية  فقط  وليس  نفسها،  محاية  ضمان  يف  املحلية 
املباشرة ولكن أيضا منع حماوالت العدوان والتنبيه منها والعمل 
احترام  تكفل  اليت  الثقافية  املعايري  وضع  عن  فضال  ضدها، 
حقوق النساء والفتيات على مستوى األسرة واملجتمع املحلي. 

مبادرات  أوروغواي  اختذت  اهلدف،  هذا  مع  ومتاشيا 
خمتلفة يف الوقت املناسب سعيا إلفساح جماالت لالندماج يف 
خمتلف املجتمعات املحلية، كما هو احلال يف بينغا، يف مجهورية 
أوروغواي  وحدة  من  أفراد  قام  حيث  الدميقراطية،  الكونغو 
الفتيان  من  كل  يستطيع  حيث  القدم  لكرة  مدرسة  بإنشاء 
والفتيات من خمتلف الفئات اإلثنية، الذين وجدوا أنفسهم يف 
تسمح  اليت  األنشطة  يف  املشاركة  املسلحة،  الزناعات  مناطق 
هلم بالتغلب على اخلالفات واحلواجز، وبالتايل املسامهة يف بناء 

بيئة يسودها السلم. 

إن الالجئني وطاليب اللجوء واملعادين إىل الوطن وعدميي 
اجلنسية واملشردين أثناء الزناع، يواجهون احتماال كبريا جدا 
اجلنس.  نوع  على  القائم  والعنف  اجلنسي  للعنف  لتعرضهم 
لقد سعت حكومة أوروغواي إىل توفري استجابة إنسانية يف 
 120 باستقبال  متعهُّدة  سوريا،  يف  الالجئني  أزمة  مواجهة 

الجئا سوريا. وقد وصلت مخس أسر إىل بلدنا حىت اآلن، مبن 
فيهم 33 من الفتيان والفتيات. 

هي  واحلماية  املشاركة  بني  والواضحة  املتبادلة  والصلة 
مفهوم أساسي للقرار 1325 )2000(. ففي القرار، يؤكد 
املجلس من جديد على الدور اهلام الذي تؤديه املرأة يف منع 
النساء  عدد  إن  السالم.  بناء  ويف  وحلها  الزناعات  نشوب 
اللوايت مت نشرهن يف الوحدات التابعة ألوروغواي يف عمليات 

حفظ السالم يربهن على مدى التزامنا يف هذا الصدد. 

وتعزيز املساءلة هو عنصر أساسي آخر يف منع االنتهاكات 
النساء  حقوق  سيما  وال  اإلنسان،  حلقوق  خطورة  األكثر 
ملكافحة  امللموسة  األنشطة  دعم  أيضا  املهم  ومن  والفتيات. 
يف  للتحقيق  خرباء  تعيني  ذلك  يف  مبا  العقاب،  من  اإلفالت 
وباملثل،  اجلنس.  نوع  على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف 
ينبغي تركيز اهتمام خاص على ضرورة االمتثال ملدونة قواعد 
كتائب  يف  أعضاء  هم  من  مجيع  قبل  من  بإخالص  السلوك 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة العاملة يف امليدان، استنادًا 

إىل سياسة عدم التسامح مطلقا. 

ويف اخلتام، ستعقد اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ 
السالم، يف سياق دورهتا املوضوعية املقبلة، مفاوضات حول 
مسألة محاية املدنيني، واليت أعتقد أهنا ستكون فرصة لنا مجيعا 
للعمل بصورة بناءة من أجل تعزيز التزامنا هبذا اهلدف النبيل. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
كندا. 

الايد غرايت )كندا( )تكلم باإلنكليزية(: يعاين املدنيون 
أكثر من غريهم يف أوقات احلروب والزناعات، وتدين كندا 
االرتفاع املروع يف األعمال اليت تستهدف على وجه التحديد 
النساء واألطفال واليت أصبحت مسة بشعة من مسات العديد من 

الزناعات املسلحة اليوم. 
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توىل السيد باروس ميليت رئاسة اجللسة.

هناك حاجة ملحة ألن يتصدى جملس األمن ومجيع الدول 
نيجرييا وجنوب  العراق وسوريا ويف  األعضاء، لألزمات يف 
الكونغو  ومجهورية  الوسطى،  أفريقيا  ومجهورية  السودان 
الدميقراطية ويف أماكن أخرى حيث ُيعامل املدنيون بوحشية 
ويتم االستهداف بشكل مأساوي ألشد الفئات ضعفا: النساء 
املسلحة  اجلماعات  أن حتترم كٌل من  من  بد  والفتيات. وال 
التابعة للدول وتلك غري التابعة للدول التزاماهتا بشكل كامل 
القانون  ينتهكون  الذين  وأن خيضع  الدويل،  القانون  مبوجب 

للمساءلة. 

ودانت كندا بشدة محلة العنف اجلنسي للدولة اإلسالمية 
الزواج  من  مذهلة  مستويات  مشلت  اليت  والشام،  العراق  يف 
القسري واالختطاف واالجتار والتعذيب واالغتصاب والقتل، 
باجلرائم  العبارات،  وبأقوى  نددنا  كما  واألطفال.  للنساء 
املدنيني.  السكان  ضد  اإلرهابية  حرام  بوكو  جلماعة  البشعة 
ومن ضمنها االستهداف املدروس لتالميذ املدارس واالختطاف 
والتجنيد  والفتيات  للشابات  القسري  والزواج  واالغتصاب 

القسري للفتيات الصغريات للقيام بالتفجريات االنتحارية. 

)تكلم بالفرنسية(
بالعنف يف هذه  املتسم  التطرف  تزايد  أن  الواضح  ومن 
احلاالت وغريها كان له تأثرٌي خطرٌي بشكل خاص على حقوق 
أن  من  القلق  يساورنا  زال  وما  ورفاههم.  واألطفال  النساء 
إىل  الوصول  يف  متزايدة  حتديات  تواجه  اإلنسانية  الوكاالت 
املدنيني املتأثرين بالزناع املسلح. وقلما تلىب احتياجات احلماية 
ألشد الفئات ضعفا، مبا يف ذلك النساء واألطفال، يف أوقات 

الزناع املسلح والتشريد. 

والسالم  املرأة  أعمال  جدول  تاما  تأييدا  كندا  وتؤيد 
إىل  فقط  يؤدي  ال  حقوقها  ومحاية  املرأة  متكني  إن  واألمن. 

على  تأثري  أيضا  له  وإمنا  نفسها،  محاية  على  قدرهتا  تعزيز 
مصري جمتمعات بأكملها، نظرًا ألن املرأة من عوامل التكيف 
تدابري  نوعية  نعزز  أن  وجيب  شك.  بدون  اإلجيايب،  والتغيري 
تتبع اإلصابات ومجع البيانات املصنفة. وجيب علينا أن حنّسن 
قدرتنا على ضمان أن يعكس عمل املجتمع الدويل ما تفيد به 
حتليالتنا اجلنسانية وما جنمعه من بيانات. وعالوة على ذلك، 
جيب علينا أن نضمن أن األولويات والتوصيات الصادرة عن 
للنساء  اخلاصة  االحتياجات  باستمرار  تراعي  املتحدة  األمم 

والفتيات. 

وهلذه األسباب، تؤيد كندا مبادرة األمم املتحدة “حقوق 
اإلنسان أوال”. إن استخدام إطار حتليل اجلرائم الفظيعة، هو 
مبثابة نظام إنذار مبكر يدعم حقوق اإلنسان عن طريق تقدمي 

إرشادات قيمة بشأن تنفيذ تدابري وقائية حمددة. 

)تكلم باإلنكليزية(
وحنن نعتقد أن اجلهود املبذولة ملواجهة حتديات احلماية 
يف الزناعات املسلحة وحاالت ما بعد الزناع ستكون ناقصة، 
والتمكني  الكاملة  املشاركة  بدون  مستحيلة،  ستكون  بل  ال 
للنساء والفتيات. ولدينا يف هذا العام وحده، فرص هائلة حيث 
جيب علينا دمج التركيز الدقيق على محاية النساء والفتيات يف 
املبادرات اجلارية، مبا يف ذلك عمليات االستعراضات الرفيعة 
السالم،  وبعمليات  واألمن،  والسالم  باملرأة  املعنية  املستوى 

وخبطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

إن املساواة بني الرجل واملرأة، ومتكني النساء والفتيات 
وصون كرامتهن واحترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبن، ومنع 
العنف اجلنسي والتصدي له، هي من القيم الكندية األساسية. 
وهذا هو السبب يف أن كندا ملتزمة بالقضاء على مجيع أشكال 
األطفال  لزواج  حد  ووضع  والفتيات،  النساء  ضد  العنف 
والزواج املبكر والقسري، وتعزيز صحة األم والوليد والطفل. 
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األمن  جملس  وحنث  باملزيد.  القيام  مجيعا  علينا  وجيب 
والدول األعضاء على إدماج ومتكني النساء والفتيات يف مجيع 

أعماهلم. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
بوروندي. 

الايد شينغريو )بوروندي( )تكلم بالفرنسية(: يف البداية، 
أود أن أشكر الرئيس شخصيا، وبلده شيلي، على تنظيم هذه 
املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة. 
به  اتسمت  ملا  قبلي  الذين تكلموا  أيضا أن أشكر  وامسحوا يل 
التحديات  على  الضوء  يلقي  الذي  األمر  جودة،  من  بياناهتم 

املستمرة على الرغم من التقدم املحرز منذ عام 1999. 

لقد كان املدنيون دائمًا هم الضحايا الرئيسيني للصراعات. 
بانتظام  الفاعلة  تنتهك اجلهات  املعاصرة،  الزناعات  يف معظم 
تقارير  العامة وكذلك  قرارات جملس األمن واجلمعية  خمتلف 
أنه  الدراسات اليت توصي بصراحة  العام، وغريها من  األمني 
تنتهك  أهنا  كما  املدنيني.  جتنيب  املتحاربة  لألطراف  ينبغي 
لعام  اإلضافيني  وبروتوكوليها   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات 

1977 ومجيع املعاهدات الدولية بشأن هذا املوضوع. 

مؤمتر  ُأطلقت يف  اليت  احلماية،  عن  املسؤولية  فإن  اليوم 
جترب   ،2005 عام  الدول  رؤساء  عقده  الذي  العاملي  القمة 
الدول على محاية السكان املدنيني من اإلبادة اجلماعية والتطهري 
العرقي والقتل اجلماعي وغريه من املعاملة القاسية والالإنسانية. 

وإذا عجزت أية دولة عن القيام بذلك العمل، حينئذ على 
املجتمع الدويل أن حيل حملها. ومن البديهي، أن أي تدخل من 
ذلك النوع ال بد أن يتم مبراعاة صارمة للمبادئ املجسدة يف 

ميثاق األمم املتحدة.

أوصت  سابقا،  التاسع عشر، كما ذكرت  القرن  ومنذ 
املدنيني يف  السكان  والقرارات حبماية  االتفاقيات  العديد من 

أوقات الزناع. ولكن جيب اإلشارة إىل أن املدنيني ال يزالون 
املساعدة  من  ُيحرمون  أو  يغتصبون  أو  يشوهون  أو  يذحبون 
اإلنسانية على أيدي أطراف الزناع املختلفة، وكل هذا جيري 

يف جتاهل للقواعد واالتفاقيات.

مقاتلو  املدنيني  السكان  يهامجون  من  رأس  على  ويأيت 
القوى اهلدامة يف عدة مناطق يف العامل، ال سيما من يوجهون 
ضرباهتم يف منطقة البحريات الكربى األفريقية اليت ننتمي إليها. 
فهم يرعبون السكان املدنيني إلجبارهم على تقدمي الدعم غري 
الربوتوكول  انتهاكا صارخا  ينتهكون  بذلك  املشروط. وهم 
أعمال  املادة 13  الذي حيظر يف  اإلضايف التفاقيات جنيف، 
ترويع  إىل  رئيسي  بشكل  واليت هتدف  به  التهديد  أو  العنف 
سيما  ال  القانونية،  غري  األطراف  هناك  مث  املدنيني.  السكان 
العصابات املسلحة واجلرمية املنظمة، وهي أيضا تغرس بذور 
السلع  على  باستيالئها  املدنيني  السكان  نفوس  يف  الرعب 
واملمتلكات و/أو مبمارسة أنواع خمتلفة من االجتار. ويف هذه 
الفئة، من الصعوبة مبكان التمييز بني املتورطني يف الزناع، وهم 
خليط من األشرار، مبن فيهم املقاتلون واملتاجرون واملرتزقة بل 

وعامة السكان يف بعض املناطق.

 ومجيع املدنيني حباجة إىل احلماية من األعمال املتعمدة 
إلساءة املعاملة والعنف. وال بد أن نعمل بصورة مجاعية للدفاع 
عن حقوق الطوائف الدينية املعرضة للخطر، اليت تضطهد يف 

حاالت الزناع املسلح بسبب معتقداهتا الدينية.

يقعن  العامل  أرجاء  مجيع  يف  والفتيات  النساء  تزال  وال 
ولذلك  املسلح.  الزناع  حاالت  يف  اجلنسي  للعنف  ضحايا 
السبب، علينا أن نواصل العمل ملنع العنف اجلنسي، ال سيما 
استخدام االغتصاب سالحا للحرب والعبودية اجلنسية. ويف 
ذلك الصدد، أشري على وجه اخلصوص إىل الفتيات النيجرييات 
الشابات الالئي اختطفتهن مجاعة بوكو حرام اإلرهابية، وهو 

عمل شنيع ندينه إدانة قوية.
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أينما ارتكبت.  إن االعتداءات على املدنيني غري مقبولة 
وحنن نرفض استراتيجيات استخدام املدنيني دروعا بشرية أو 
أسلحة للحرب، وأيضا التهديد الذي متثله األلغام وغريها من 
املدنيني  اليت تؤدي إىل زيادة اخلسائر بني  املتفجرة،  األجهزة 

واملزيد من تشريد السكان.

فحالة  للغاية.  مريرة  نتائج  بل  مريرة،  نتائج  ونشهد 
الزناعات.  مناطق  من  العديد  يف  التدهور  يف  آخذة  املدنيني 
هلا  يتعرض  اليت  والفظائع  العنف  درجة  تتجلى  أفريقيا،  ويف 
السكان على يد املقاتلني يف مجيع احلاالت يف شرق مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، ويف مايل، ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
يوجه  اليت  املناطق  يف  السودان  جنوب  ويف  الصومال،  ويف 
إليها جيش الرب للمقاومة ضرباته، ويف كوت ديفوار خالل 
أشد  وتدفع   .2011 عام  يف  االنتخابات  بعد  أزمة  أحدث 
الفئات عرضة للخطر - النساء واألطفال وكبار السن وذوو 

اإلعاقة - مثن أعمال العنف الطائشة.

ونشدد على أنه ينبغي أال حتظى محاية املدنيني يف حاالت 
وحتقيقا  الدويل.  املجتمع  من  بسيط  باهتمام  املسلح  الزناع 
لتلك الغاية، نناشد جملس األمن املزيد من االلتزام، على كال 
ال  الفظائع،  هلذه  حد  بوضع  والقانوين،  السياسي  الصعيدين 
متييزية -  بتطبيق جزاءات حمددة اهلدف - تكون غري  سيما 
ضد املسؤولني عن أعمال العنف هذه ضد املدنيني، من أجل 

وضع حد لإلفالت من العقاب.

ونشري إىل أن منع نشوب الزناعات أفضل سبيل حلماية 
السكان املدنيني من أعمال العنف املسلح. ولذلك، ينبغي أن 
بعدة  حتظى  أهنا  إذ  رائد،  بدور  الوقائية  الدبلوماسية  تضطلع 
البشرية فحسب، بل  إنقاذ األرواح  مزايا. فهي ال متكن من 
مبالغ  يسددون  مبن  األمر  يتعلق  حينما  تكلفة  أقل  أيضا  هي 

مستحقة عليهم باعتبارهم أعضاء يف األمم املتحدة.

التقدم  بعض  إحراز  شهد  األمن  جملس  أن  وصحيح 
على  الزناعات  آثار  من  احلد  إىل  الرامية  باجلهود  يتعلق  فيما 
املدنيني، ال سيما بإنشاء بعثات حفظ السالم املكلفة بواليات 
تتضمن أحكاما واستراتيجيات حلماية املدنيني. ومع ذلك، من 
الضروري اإلشارة إىل أنه ال بد أن تكون جهود محاية املدنيني 
شاملة. وعلينا أيضا ضمان أال تستخدم تلك اجلهود لتحقيق 
غايات سلبية، بقدر اإلمكان بتجنب استخدام عمليات التركيز 
السكان  ببعض  الضرر  يلحق  املعايري مما  ازدواج  أو  االنتقائي 

املدنيني املنكوبني يف بعض مناطق الزناع امُلسيس بقدر كبري.

ونشري إىل أن أي استخدام للقوة للدفاع عن املدنيني جيب 
وينبغي  املتحدة.  األمم  مليثاق  الكامل  االحترام  مع  جيري  أن 
عدم تشجيع اختاذ أي إجراء انفرادي بداعي أي نظرية حلماية 

املدنيني، تتجاهل ميثاق األمم املتحدة.

مبا  الدويل  املجتمع  استجابة  ضرورة  بوروندي  وتربز 
الواقع  اليت نستجيب هلا على أرض  يتناسب دائما مع احلالة 
حينما يتعلق األمر حبماية املدنيني. فعلى سبيل املثال، ينبغي أال 
تكون محاية املدنيني ذريعة لتغيري النظام، وينبغي أال تعمل أية 
هيئة من هيئات األمم املتحدة أداة لذلك التغيري. فذلك، كما 

يعلم اجلميع، من حق شعب البلد املعين.

ويود وفد بلدي أن يقدم بإجياز بعض االقتراحات فيما 
يتعلق جبهودنا املشتركة حلماية املدنيني خالل حاالت الزناعات 

املسلح. 

أوال، على أطراف الزناع احترام القانون الدويل اإلنساين 
لتلك احلقوق  انتهاك  الدويل حلقوق اإلنسان. وأي  والقانون 
ودون  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم  اهتمام  يستدعي 

اإلقليمية وعملها.

ثانيا، تقوم حاجة عاجلة إىل زيادة تكرار التفاعالت مع 
اجلماعات من غري الدول لضمان احترامها ملعايري محاية املدنيني. 
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ومع ذلك، فإن ذلك ال يعين االعتراف هبذه اجلماعات. فهو 
ببساطة يعين أنه جيب توعية اجلماعات بضرورة احترام القانون 

الدويل اإلنساين ولكن بدون إضفاء الشرعية على موقفها.

ثالثا، جيب أن تكون بعثات حفظ السالم املكلفة حبماية 
املدنيني قادرة على توفري املوارد والقوات الالزمة لالضطالع 
مجيع  يف  النساء  لتمثيل  املئوية  النسبة  زيادة  وعلينا  مبهمتها 
انتهاء  عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة بعد 

الزناع.

رابعا، جيب أن نعمل بصورة أكثر جدية لتسهيل تقدمي 
يف  املحاصرين  السكان  جناة  ضمان  بغية  اإلنسانية  املساعدة 
الزناعات، ألن من املؤكد أن من ال يقتلون من جراء إطالق 
يصعب  اليت  املناطق  يف  اجلوع  بسبب  ميوتوا  أن  ميكن  النار 

الوصول إليها بسبب القتال.

خامسا وأخريا، حينما ال تقوم السلطات الوطنية حبماية 
سكاهنا املدنيني وال تتخذ التدابري الالزمة لتقدمي من يرتكبون 
على  العدالة،  إىل  اإلنسان  وانتهاكات حلقوق  احلرب  جرائم 
املستوى  على  لالستجابة  بالقيادة  يضطلع  أن  األمن  جملس 

الدويل مع احترام معايري ميثاق األمم املتحدة.

ملمثل  اآلن  الكلمة  ُأعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
اليابان.

البداية،  باإلنكليزية(: يف  )تكلم  )اليابان(  مينامي  الايد 
أود أن أعرب عن تقديري لعقد هذه املناقشة املفتوحة.

 وتتفق اليابان مع ما ورد البيان الذي أدلت به سويسرا 
بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني يف الزناع 

املسلح وتعلن تأييدها للبيان. 

وأود التركيز على جانب متكني املرأة خالل فتريت الصراع 
وما بعد الصراع.

مسلح  نزاع  ظروف  يف  العيش  على  ُأرغم  من  كل  إن 
النساء  أن  هي  واحلقيقة  املعاناة.  يف  تفاوت  مثة  لكن  يعاين، 
أكثر  يعانني  إهنن  بكثري.  أكثر  عامة  بصفة  يعانني  والفتيات 
ألن النساء والفتيات غالبا ما ُتستهدفن مباشرة الستخدامهن 
كأدوات يف بعض تكتيكات احلرب األكثر خبثا. ومعاناهتن 
أكرب ألهنن أكثر عرضة لالغتصاب والزواج والبغاء القسريني، 
وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي واجلنساين. ولذلك، مثة 
تتطلب  والفتيات  النساء  احتياجات وحتديات مالزمة حلماية 
وتسويتها  الصراعات  نشوب  منع  عملية  يف  خاصا  اهتماما 
وبناء السالم. وهذا بالضبط السبب يف ضرورة مشاركة املرأة 

يف صنع القرار يف هذه العمليات.

 1325 القرار  تنفيذ  للغاية  املهم  من  الصدد،  هذا  ويف 
األمن  املفتوحة ملجلس  املناقشة  )2000(. وكما شرحنا يف 
األول/ تشرين  يف  عقدت  اليت  واألمن  والسالم  املرأة  بشأن 

واملجتمع  اليابان  حكومة  فإن   ،)S/PV.7289 )انظر  أكتوبر 
الوطنية  عملنا  خطة  لوضع  جبد  معا  يعمالن  الياباين  املدين 
اخلاصة باملرأة والسالم واألمن. ومن املتوقع أننا سنتمكن من 

إطالق خطتنا قريبا جدا.

وأود أن أؤكد على جانب كون املرأة عنصرا فاعال يف 
املجتمع، وخاصة يف حاالت ما بعد الصراع، بدال من النظر 
إىل  ُينظر  ما  وكثريا  للحماية.  حباجة  باعتبارها شخصا  إليها 
املرأة ككائن ضعيف يعتمد بشكل سليب على محاية اآلخرين. 
لكن احلقيقة هي أن للمرأة العديد من األدوار اإلجيابية والفاعلة 
يكون  ما  وغالبا  باملرة.  عنه  غىن  ال  وإسهامها  املجتمع،  يف 
هيكل املجتمع ذاته، وخاصة يف حاالت الزناع وما بعد الزناع، 
هو الذي يعوق قدرة املرأة على االزدهار. ومع ذلك، ميكن أن 

يربز دور املرأة إذا توفرت ظروف مالئمة.

إن تنفيذ السياسات مبيزانية كافية أمر حاسم إلزالة العقبات 
اليت تعيق جناح املرأة. وقبل عامني، تعهد رئيس وزراء اليابان، 
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 )A/68/PV.12 انظر( العامة  اجلمعية  أمام  آيب،  شيزنو  السيد 
باليني  ثالثة  تتجاوز  قيمتها  إمنائية رمسية  بتخصيص مساعدة 
دوالر على مدى ثالث سنوات، من عام 2013 وإىل غاية 
وقدمنا  اجلنسني.  بني  واملساواة  املرأة  لتمكني   ،2015 عام 
بالفعل ما يناهز 1,8 بليون دوالر من هذا االلتزام. وامسحوا 

يل أن أذكر بعض املشاريع املُنفذة من خالل هذه املساعدة.

فقد بدأت اليابان يف تشرين الثاين/نوفمرب 2014 اإلسهام 
مع  بالتعاون  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ينفذه  مشروع  يف 
بتدريب  يتعلق  منظمة حلف مشال األطلسي وحكومة تركيا، 
ما يقرب من 200 شرطية أفغانية يف مركز تدريب الشرطة يف 
سيفاس يف تركيا. وكجزء من هذا املشروع، أرسلت الوكالة 
اليابانية للتعاون الدويل يف كانون األول/ديسمرب من العام املاضي 
ثالثة خرباء لعقد ورشة عمل مدهتا ثالثة أيام بشأن متكني هؤالء 

الشرطيات من حتسني قدرهتن على التصدي للعنف اجلنساين.

بسبب  والالجئات  داخليا  املشردات  اليابان  وتساعد 
على  االعتماد  على  األردن،  يف  خاصة  السوري،  الصراع 
الذات اقتصاديا من خالل مشروع تنفذه هيئة األمم املتحدة 
النقود  أسلوب  نستخدم  إننا  األزمة.  لتلك  استجابة  للمرأة 
مقابل العمل، والذي ينطوي على توظيف املشردات داخليا 
االنتعاش  تعزيز  أجل  من  التعمري  مشاريع  يف  والالجئات 
االقتصادي واالعتماد على الذات. وقد وفر املشروع بالفعل 
فرص عمل قصرية األجل لـ 950 الجئة، كما سيوفر تدريبا 
بشكل  اعتمادهن  أجل  من  امرأة  لنحو 300  املهارات  على 

أكرب على ذواهتن من الناحية االقتصادية.

ومتكينها  للمرأة  اخلاصة  االحتياجات  متثل  اخلتام،  يف 
ركيزتني  سواء  حد  على  الزناع  بعد  وما  الزناع  حاالت  يف 
رئيسيتني يف جمال املرأة والسالم واألمن. ومن أجل معاجلة هذه 
املسألة على حنو أكثر فعالية، أعتقد أنه ينبغي أن يسترشد تنفيذ 
رفاه كل  على  يركز  الذي  اإلنساين،  األمن  مببدأ  السياسات 

فرد ويسعى إىل بناء جمتمعات ميكن ألي شخص العيش فيها 
بكرامة من خالل محاية ومتكني األفراد واملجتمعات املحلية. 
وتنفذ اليابان مشاريعها للمساعدة اإلمنائية الرمسية على أساس 

هنج األمن البشري، وأعتقد أن هذا النهج سيساعدنا كثريا.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إندونيسيا.

الايد أيشور )إندونيسيا( )تكلم باإلنكليزية(: امسحوا يل 
أن أبدأ باإلعراب عن تقديرنا لكم، سيدي الرئيس، على عقد 
هذه املناقشة املفتوحة بشأن مسألة مهمة، وكذلك أن أشكر 

مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على عروضهم.

 1325 للقرار  دعمها  تأكيد  إعادة  إندونيسيا  تود 
املتابعة  ولقرارات  واألمن  والسالم  املرأة  بشأن   )2000(
إطار  يف  اجلنساين  املنظور  إدراج  متاما  نؤيد  وحنن  الالحقة. 

جدول أعمال محاية املدنيني.

شهد العقد املنقضي اهتماما عاما متزايدا حبماية املدنيني 
يف الزناعات املسلحة. ومع ذلك، فإن الواقع املؤسف يبقى أن 
املدنيني ال يزالون يقعون ضحية للعنف. وحتدث االنتهاكات 
باستمرار، مبا يف ذلك االستهداف املتعمد للمدنيني واالستخدام 
العشوائي واملفرط للقوة والعنف اجلنسي واجلنساين، وذلك يف 
انتهاك للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
والقانون الدويل لالجئني. ويتم استغالل النساء والفتيات بوجه 
خاص، كجزء من التكتيكات القتالية، ويصبحن يف كثري من 

األحيان ضحايا مع إفالت اجلناة من العقاب.

واالجتماعية  الصحية  بآثارها  املسلحة،  الصراعات  إن 
والثقافية واالقتصادية املتعددة اجلوانب، ال تؤثر على الضحايا 
واملجتمعات  الضحايا  أسر  أيضا على  تؤثر  إهنا  بل  فحسب؛ 
املحلية واملجتمعات، وذلك يف صورة اضطرابات طويلة األمد. 
وتعتقد إندونيسيا بقوة أن اخلطوة األوىل جيب أن تتمثل يف بناء 
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ثقافة السالم ومنع نشوب الزناعات املسلحة يف املقام األول. 
وهذا يعين أن على املجتمع الدويل أن يركز بشكل أكرب على 
منع نشوب الصراعات، مبا يف ذلك تسوية املنازعات بالوسائل 
السلمية. لكن يف رأينا، إذا اندلع صراع بالفعل، فثمة طرق 
ميكن من خالهلا توفري احلماية للنساء والفتيات بشكل أفضل.

أوال، ميثل التزام مجيع أطراف الزناع التام بالقانون الدويل 
االنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان العنصر األكثر أمهية. 
املدنيني،  تفعل كل شيء ممكن حلماية  أن  لألطراف  وينبغي 
وخاصة مجيع الفئات الضعيفة، مبن يف ذلك النساء واألطفال.

ثانيا، ألن املسؤولية األساسية عن محاية النساء والفتيات 
ينبغي  املعنية،  الدولة  عاتق  على  تقع  املواطنني  من  وغريهن 
من  املزيد  بذل  اآلخرين  الدوليني  والشركاء  املتحدة  لألمم 
وتعزز  الصلة  ذات  الوطنية  القدرات  بناء  تدعم  اليت  اجلهود 
التآزر بني خمتلف األطراف الفاعلة الوطنية فيما خيص ضرورة 

توفري احلماية.

املدنيني  الرامية حلماية  اجلهود  تقوم كل  أن  ثالثا، جيب 
واألمن  اإلنسان  حقوق  مبادئ  على  املسلحة  الصراعات  يف 
وينبغي  املتحدة.  لألمم  الثالثة  األركان  اليت تشكل  والتنمية، 
أن توجه هذه املبادئ الثالثة جهودنا لضمان محاية املدنيني يف 

حاالت الصراع وما بعد الصراع.

املجال  هذا  يف  فعالية  أكثر  سياسة  وضع  سياق  ويف 
بالذات، نعتقد أنه ينبغي ملجلس األمن االستفادة من إسهامات 
خمتلف املبادرات ذات الصلة اليت تتخذها الدول األعضاء، مبا 
يف ذلك خارج إطار األمم املتحدة، واليت تنطوي على التعامل 
مع جمموعة واسعة من األطراف الفاعلة، مبا يف ذلك مؤسسات 
الفكر والرأي واملنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا املجال. 
سلسلة  أذكر  أن  أود  الصدد،  هذا  يف  األمثلة  بعض  وإليراد 
حلقات العمل اإلقليمية اليت عقدت؛ واملؤمتر العاملي للمطالبة 
عقد  الذي  اإلنساين،  الدويل  القانون  مبوجب  املدنيني  حبماية 

هام؛  بدور  إندونيسيا  فيه  قامت  والذي  النرويج  من  مببادرة 
ومؤمتر القمة العاملي إلهناء العنف اجلنسي يف حاالت الزناع، 

الذي عقد مببادرة من اململكة املتحدة، تؤيدها إندونيسيا.

ومن املهم التأكيد على أنه ال ينبغي النظر للمرأة كضحية 
فحسب، ولكن أيضا كعامل من عوامل املساعدة على إحالل 
التاريخ  أثبت  وقد  الصراعات.  حدة  من  والتخفيف  السالم 
قدرهتا على إحالل السالم. ولذلك، ينبغي لسياسات منظومة 
لضمان  النطاق  واسعة  تدابري  اختاذ  تشجيع  املتحدة  األمم 
مشاركة أكرب للمرأة يف مجيع املراحل، من مرحلة منع نشوب 

الصراعات إىل حلها، ومن حفظ السالم إىل بناء السالم.

وأود أيضا أن أتشاطر بإجياز رأينا بشأن كيفية أداء بعثات 
األمم املتحدة لوالياهتا يف جمال محاية النساء والفتيات يف أوقات 

احلرب وفترات ما بعد الزناع.

أواًل، فيما يتعلق بالوقاية، علينا أن نواصل تعميم إدماج 
مستوى  على  السالم  حفظ  بعثات  يف  اجلنساين  املنظور 
السياسات العامة واملستوى العمليايت. وإدماج املنظور اجلنساين 
بالزنوح  املتعلقة  يف االستجابات اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية 

والتعايف املبكر أمر مهم.

ثانيًا، وإذ نسلم بأن للنساء والفتيات احتياجات خاصة، 
ينبغي ترتيب مساعدة ومحاية حمددة وفقًا لذلك. ويشمل ذلك 
املساعدة  على  والفتيات  النساء  حصول  يف  املساواة  ضمان 
اإلجنابية  كالصحة  معينة  أساسية  خدمات  وتقدمي  اإلنسانية 

واحلماية من العنف القائم على نوع اجلنس.

بفعالية  والفتيات  النساء  ازدهار  ضمان  بغية  ثالثًا، 
علينا  يتعني  الزناع،  بعد  ما  حاالت  يف  وقائدات  كناجيات 
املجتمعات  يف  حيوي  دور  تأدية  ميكنهن  فالنساء  متكينهن. 
أثناء تعافيها من الزناع املسلح. والبد من ضمان مشاركتهن 

الكاملة يف احلياة االقتصادية والسياسية لدوهلن.
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ختامًا، أكرر التزام إندونيسيا بالعمل مع مجيع الشركاء 
من أجل تعزيز محاية املدنيني، وخاصة النساء واألطفال.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
السودان.

الايد حان )السودان(: يف مستهل بياين، أود أن أهنئكم، 
سيدي الرئيس، على رئاستكم جملس األمن هلذا الشهر. ونعرب 
عن التقدير الهتمامكم بتخصيص مناقشة هذا اليوم ملوضوع 
على  أشكركم  كما  املسلحة.  الزناعات  يف  املدنيني  محاية 
اليت عممتموها إلثراء  املرفق(   ،S/2015/32( املفاهيمية الورقة 
املداوالت حول هذا البند اهلام، آخذين يف االعتبار حقيقة أن 
العام  األمني  قدم  أن  منذ  انقضت  قد  ونيف  عامًا  أحد عشر 
أول تقرير له عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة. بل إن 
املجلس كان قد اختذ قراره األول بشأن املوضوع قبل مخسة 
عشر عامًا، أي يف عام 1999، وما زال األمل معقودًا على 
بلورة  إىل  املوضوع  هذا  حول  املتواترة  مداوالتنا  تفضي  أن 
هنج جامع ورؤية موضوعية حول السبل املثلى حلماية املدنيني 
محاية  مفهوم  تسييس  لتجنب  وذلك  املسلحة،  الزناعات  يف 
املزدوجة عند  املعايري  تطبيق  النأي عن  إىل  باإلضافة  املدنيني، 

تناول موضوع محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة. 

إننا نتفق مع ما جاء يف الورقة املفاهيمية اليت أكدت أن 
املدنيني مازالوا يشكلون األغلبية العظمى من ضحايا الزناعات. 
لكن، البد من اإلشارة إىل حقيقة هامة جيب وضعها يف االعتبار، 
وهي أن استهداف املدنيني يف العديد من مناطق الزناع يتم من 
بغرض  وذلك  السالح،  حتمل  اليت  املتمردة  املجموعات  قبل 
إحداث خسائر يف أوساط املدنيني والنساء واألطفال من أجل 
يف  للتدخل  الستمالته  احلكومات  ضد  الدويل  املجتمع  إثارة 

مناطق الزناع.

للمجموعات  املجلس  تكون رسالة  بأن  نطالب  لذلك، 
املتمردة بشأن محاية املدنيني قوية وواضحة. ويف هذا السياق، 

بشأن  املتحدة  الواليات  ممثل  مداخلة  يف  جاء  ما  إىل  أشري 
مزاعم االغتصاب يف دارفور اليت كانت قد أثريت يف تشرين 
املزاعم  تلك  فإن  للحقائق،  وتوضيحًا  املاضي.  الثاين/نوفمرب 
إذاعة  دابنغا، وهي  راديو  استندت إىل شائعات روج هلا  قد 
ليست سوى  فهي  وبالتايل،  املتمردة.  احلركات  قادة  ُيديرها 

بوٍق للحركات املتمردة. 

املوقع  إىل  املتحدة  األمم  بعثة  ذهبت  الوقت،  ذات  ويف 
على  املزاعم  تلك  عدم حدوث  أكد  الذي  تقريرها  وقدمت 
قدمته  تقرير  مبوجب  املجلس  يعمل  أن  من  وبداًل  اإلطالق. 
بعثته امليدانية، ما زال البعض يشري إىل مزاعم روج هلا راديو 
دابنغا. وهو مصدر نكرة جيب أال يعول عليه املجلس أبدًا يف 
أسلفت،  البعثة، كما  تقرير  أكد  وقد  مسألة خطرية كهذه. 
عدم حدوث تلك املزاعم هنائيًا. ونشري كذلك إىل أن هناك 
هذا  أعمال  جدول  على  املدرجة  الزناع  حاالت  من  العديد 
اآلالف،  مبئات  الضحايا  عدد  فيها  يتصاعد  واليت  املجلس، 
ويتكرر احلال يف عدم اختاذ إجراء من جانب املجلس. لذلك، 
موضوع  أثري  كلما  دارفور  مبسألة  الزج  عدم  أمهية  إىل  ننوه 
الزناعات املسلحة، ألن يف ذلك تضليل ملجلس األمن نفسه. 

أن  األولوية جيب  فإن  املدنيني،  نتكلم عن محاية  وعندما 
تكون دائمًا إلجناح عمليات صنع السالم والتسويات السياسية 
من خالل إرغام املجموعات املسلحة على الدخول يف املفاوضات 
السلمية لتحقيق املطالب بداًل من اللجوء إىل العمل العسكري 
وحماولة خديعة الرأي العام الدويل من خالل إحداث خسائر يف 
صفوف املدنيني. وغين عن الذكر أن التجارب العملية يف بلدان 
عديدة قد أكدت بوضوح أنه يف حالة عدم وجود سالم على 
األرض لكي ُيحفظ، فإن بعثات حفظ السالم، مهما تعززت 
قدراهتا يف جماالت احلماية، لن حتقق األهداف املتوخاة يف هذا 
اجلانب، ألن ما حيمي املدنيني حقًا هو السالم الذي يستظل به 
اجلميع وما يتبعه من إنفاذ عاجل لربامج التنمية واإلنعاش وإعادة 
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واملشاريع  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  ونزع  اإلعمار 
اخلدمية السريعة العائد، مبا يدعم مشاريع التوطني واالستقرار 

للعائدين إىل مواطنهم األصلية. 

آب/أغسطس  منذ  املجلس  خاطبنا  فقد  الغرض،  وهلذا 
لالحتاد  املختلطة  للعملية  اخلروج  استراتيجية  بشأن  املاضي 
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور. وأشري يف هذا السياق إىل 
املتحدة. وهناك  األمم  ثالث وفد من  اآلن  استقبلنا حىت  أننا 
السودان  بني حكومة  اإلطار  هذا  تسري يف  مفاوضات حثيثة 
عمليات  إدارة  يف  ممثلة  املتحدة  واألمم  األفريقي  واالحتاد 
حفظ السالم. وكل ما نرجوه من املجلس أن يدعم خطتنا 
الستراتيجية اخلروج هذه، اليت سيتم تنفيذها بصورة مشتركة 

بني حكومة السودان واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة.

نبيل  مبدأ  املسلحة  الزناعات  يف  املدنيني  محاية  مبدأ  إن 
توظيف  القلق هو حماوالت  يثري  ما  إليه مجيعًا. ولكن  نتطلع 
اجلاري  الترويج  مثل  بعينها،  أخرى  أغراض  اهلدف يف  ذلك 
اآلن ملا يسمى باملسؤولية عن احلماية. ولعل ما نود تأكيده من 
هذا املنرب أن مبدأ مسؤولية احلماية، وبرغم تضمينه يف الوثيقة 
اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 2005 )القرار 1/60(، فإنه، 
كما تعلمون، ما يزال حمل خالف وتفسريات متباينة من جانب 
لتناقضه مع املبدأ الراسخ يف  الدول األعضاء يف هذه املنظمة 
األعضاء  الدول  سيادة  باحترام  املتعلق  املتحدة  األمم  ميثاق 
وشرعيتها ومسؤوليتها الكاملة عن محاية مواطنيها. كما البد 
الزناعات  يف  للمدنيني  بالنسبة  احلماية  حق  بأن  التذكري  من 
ومترابطة  متكاملة  منظومة  من  أصيل  جزء  هو  إمنا  املسلحة 
من احلقوق والواجبات اليت أكدت عليها ذات الوثيقة، ويف 
طليعتها حتقيق التنمية ومكافحة الفقر والوقاية من الزناعات، 

وذلك من خالل التصدي جلذورها ومسبباهتا. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
مصر.

الايد عبد اخلالق )مصر(: يف البداية، أود أن أعرب عن 
التقدير للرئاسة الشيلية احلالية ملجلس األمن على تنظيمها هلذه 

املناقشة اهلامة.

اخلمس  السنوات  مدار  على  األمن  جملس  استطاع  لقد 
عشرة املاضية أن يرسي القواعد القانونية لربنامج العمل املعين 
 ،)2000(  1325 القرار  بإصداره  واألمن  والسلم  باملرأة 
الذي تاله ستة قرارات أخرى حول نفس املوضوع، توجت 
اإلنسان  حقوق  بني  ربط  الذي   ،)2013(  2122 بالقرار 
واالنتهاكات اليت تتعرض هلا النساء أثناء وبعد الزناع املسلح. 

القانوين،  اإلطار  لذلك  القصوى  األمهية  من  وبالرغم 
ضمن  والفتيات  النساء  محاية  عنصر  إدخال  إىل  باإلضافة 
العناصر األساسية لنطاق عمل بعثات األمم املتحدة املختلفة يف 
مناطق الزناعات املسلحة وما بعد تلك الزناعات، إال أن ذلك 
اإلطار قد ركز على الدول فقط، وأغفل معاجلة العنف الذي 
تتعرض له النساء والفتيات يف تلك املناطق من قبل اجلماعات 
والفتيات  النساء  معاناة  استمرار  وبالتايل  اإلرهابية،  املسلحة 
اليت  التدابري  بأعداد كبرية، وقصور  املسلحة  الزناعات  خالل 

اختذهتا األمم املتحدة لوقف االنتهاكات اليت يتعرضن هلا. 

ويف هذا السياق، أود توضيح النقاط التالية:

أوال، إدانة مصر الشديدة لكافة أشكال العنف واملعاناة اليت 
تتعرض هلا النساء والفتيات يف مناطق الزناعات املسلحة على 
يد اجلماعات املسلحة اإلرهابية يف سوريا والعراق والصومال 

وأفريقيا الوسطى ونيجرييا وجنوب السودان وغريها. 

ثانيا، وجود هوة كبرية بني القرارات اليت يتخذها املجلس 
ومستوى متابعة تنفيذها. وبالتايل، فإنه يتعني صياغة هنج أكثر 
مستوى  ومتابعة  املعلومات  جبمع  يتعلق  فيما  واتساقا  تنظيما 

التنفيذ والرقابة على تنفيذ تلك القرارات. 
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ثالثا، ضرورة بذل املزيد من اجلهود لكفالة تضمني تدابري 
االنتهاكات  ملعاقبة مرتكيب  املناسبة  والتدابري  االنتقالية  العدالة 
اليت تلحق بالنساء والفتيات خالل الزناعات، مع معاجلة اآلثار 

املترتبة عنها. 

رابعا، متكني املرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، 
النسائية يف منع نشوب الزناعات وتسويتها  وتعزيز املشاركة 
وبناء السالم مبا يساهم بشكل فعال يف معاجلة أسباب الزناع 

من جذورها وحيقق االستقرار املستدام. 

لضمان  املالية  املوارد  من  املزيد  تأمني  ضرورة  خامسا، 
وخاصة  واألمن،  والسالم  املرأة  لربنامج  اجلاد  التنفيذ  حتقيق 
النساء والفتيات النتهاكات من  فيها  تتعرض  اليت  املناطق  يف 
قبل اجلماعات املسلحة اإلرهابية، حيث تقل أو تكاد تنعدم 
نظرا  املناطق  تلك  يف  املركزية  احلكومات  بعض  سلطات 
ملحدودية مواردها املالية والبشرية اليت ميكن أن تساهم يف منع 

تلك االنتهاكات. 

سادسا، أمهية مواصلة النقاشات داخل جلنة الدول الـ34 
حول أفضل السبل ملعاجلة التحديات اليت ال تزال تواجه عمليات 
حفظ السالم يف محاية النساء والفتيات خالل الزناعات الدولية، 

مع تطبيق استراتيجيات ناجعة حلماية املدنيني على األرض. 

املدنيني  الزناعات ومحاية  منع  عن  األوىل  املسؤولية  تقع 
املختلفة،  الدولية  واملواثيق  للعهود  وفقا  الدول  عاتق  على 
 .)2014(  2171 القرار  ومنها  األمن،  جملس  وقرارات 
وبالتايل، فإن مصر تؤمن بأن معاجلة الدول لألسباب الرئيسية 
لتلك الزناعات، ومن أمهها التهميش االجتماعي والفقر، تعترب 
من أهم مقومات االستقرار يف أي جمتمع وأية ثقافة. وجيب أن 
املعاجلة وفقا ألولويات واستراتيجيات كل دولة  تكون تلك 
فيما بعد الزناع لضمان امللكية الوطنية لتلك االستراتيجيات، 
االستقرار  حتقيق  هي  ستكون  الطبيعية  النتيجة  فإن  وبالتايل 

املجتمعي، وبالتايل إحالل السالم.

كما تؤمن مصر بأن اإلرهاب املسلح أصبح ميثل هتديدا 
خطريا حلقوق النساء والفتيات، وبالتايل فإنه جيب أن تتضافر 
جهود األطراف الفاعلة املختلفة يف املجتمع الدويل، من دول 
وأجهزهتا  هبيئاهتا  املتحدة  واألمم  مدين،  وجمتمع  وحكومات 
املختلفة، لوقف االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة يف املناطق 
اليت ينتشر فيها هذا اإلرهاب البغيض، من خالل برامج تساعد 
الدول على القضاء على اإلرهاب من جذوره، وليس معاجلته 
بشكل سطحي ومؤقت، مع قيام مؤسسات التمويل الدولية 
مع  للدول  الالزم  الدعم  بتقدمي  املاحنني  وشبكات  املختلفة 
الفنية لألجهزة املختلفة لألمم املتحدة يف  االستعانة باخلربات 
مكافحة اإلرهاب الذي ال يهدد فقط النساء والفتيات، وإمنا 
ال  برمتها،  التنمية  عملية  وبالتايل  العامل،  يف  االستقرار  يهدد 
سيما وأن املجتمع الدويل يشرع حاليا يف صياغة خطة التنمية 

ملا بعد عام 2015 املنتظر إقرارها يف أيلول/سبتمرب املقبل. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
باكستان. 

باإلنكليزية(:  )تكلم  )باكستان(  خان  ماعود  الايد 
العامة  اهلامة، واألمينة  املناقشة  تنظيم هذه  نشكر شيلي على 
املتعمق  بياهنا  على  كانغ  وا   - كيونغ  السيدة  املساعدة 
اإلحاطتان  لقد كانت  اليوم.  به يف وقت سابق  أدلت  الذي 
اإلعالميتان املقدمتان من السيدة هيلني دورهام، ممثلة اللجنة 
فريق  ممثلة  علمان،  إلواد  والسيدة  األمحر،  للصليب  الدولية 
املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن، 

زاخرتني باملعلومات ومفيدتني للغاية. 

إن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة هى إحدى املهام 
الرئيسية املنوطة مبجلس األمن عرب بعثات حفظ السالم املكلفة 
الزناع.  حاالت  يف  ُيستهَدفون  املدنيون  يزال  وال  قبله.  من 
 - ضعفا  األكثر  الفئة  لكوهنن   - والفتيات  النساء  وتتحمل 
وطأة الدمار الذي تسببه الزناعات بصورة غري متناسبة. ويف 
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العام املاضي، جتاوز جمموع عدد الالجئني وملتمسي اللجوء 
واملشردين داخليا يف مجيع أحناء العامل الـ 50 مليون شخص، 

معظمهم من النساء والفتيات. 

واألكثر إثارة للقلق أن النساء والفتيات يتعرضن للهجوم 
املباشر من جانب أطراف الزناعات ضمن أساليب عمل تلك 
األطراف. وما يزال العنف ضد املرأة ُيستخدم بوصفه أداة من 
أدوات احلرب. وقد َحَدت حمنة النساء والفتيات يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية ومايل وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا 
الوسطى وسوريا والعراق مبجلس األمن يف املاضي القريب إىل 
توليد ما يكفي من الزخم الختاذ القرارات بشأن محاية النساء 

والفتيات يف الزناعات املسلحة. 

يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  ضرورة  فهم  يف  تزايد  وهناك 
مجيع جوانب منع نشوب الزناعات وتسويتها. وأدرج املنظور 
املدنيني.  حبماية  املتعلق  املجلس  أعمال  جدول  يف  اجلنساين 
العنف  منع  هبدف  واإلبالغ  الرصد  ترتيبات  أيضا  ووضعت 
اجلنسي. ونتفق معكم، سيدي الرئيس، على أن املساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة ميثالن عنصرين ال غىن عنهما لتعزيز بيئة 
احلماية، واليت هي جزء ال يتجزأ من محاية املدنيني. واألطراف 
يف الزناع ملزمة مبوجب القانون الدويل اإلنساين حبماية النساء 
والفتيات. وجيب أن تشارك املرأة يف مفاوضات السالم لضمان 
محاية حقوق املرأة أثناء الزناعات وفيما بعدها، وكذلك أثناء 

اإلنعاش والتعمري وبناء السالم. 

لقد أتت املناقشة احلالية يف حينها بالنظر إىل أن الفريق 
لألمني  التابع  السالم  بعمليات  املعين  املستوى  الرفيع  املستقل 
العام يركز على محاية املدنيني. وأوال وقبل كل شيء، ينبغي 
أن يواصل جملس األمن احلد من اإلفالت من العقاب وإهناءه 
بالنسبة ملرتكيب العنف ضد املرأة يف الصراعات ووضع اجلهات 

الفاعلة من غري الدول حتت طائلة القانون الدويل اإلنساين. 

وما دام حفظة السالم يواجهون هتديدات غري تقليدية، 
كاإلرهاب والتطرف واجلرمية عرب الوطنية، فإنه ينبغي حتسني 
وتعزيز التدابري واألدوات القائمة هبدف جتفيف موارد التمويل 
وتقدمي املجرمني إىل العدالة. ويف ذلك الصدد، نود أن نقدم 

االقتراحات التالية. 

ينبغي تبسيط وتنسيق عمليات القيادة والسيطرة يف بعثات 
حفظ السالم لتمكينها من إيالء اهتمام خاص حلماية املدنيني، 
العقائدية  اخلالفات  حل  وينبغي  والفتيات.  النساء  وخاصة 
املتعلقة حبماية املدنيني وواليات محاية املدنيني كي يصبح ممكنا 
تعزيز محاية النساء والفتيات. وينبغي إزالة العوائق اليت حتول 
دون وصول املساعدات اإلنسانية، كي يتمكن حفظة السالم 
والفتيات  النساء  إىل  الوصول  من  الدويل  اإلنساين  واملجتمع 
الالئي حتاصرهن الزناعات. وينبغي أن يواصل املجلس بدأب 
آليات  السياسية  والبعثات  السالم  بعثات حفظ  وضع  كفالة 
الرصد الالزمة لتعزيز محاية النساء والفتيات يف امليدان. وينبغي 
واسع  نطاق  على  املدنيني  محاية  أعمال  جدول  يرتبط  أن 
ينبغي  اإلنسان أوال”. وأخريا،  العام “حقوق  مببادرة األمني 
اليت  للتهديدات  للتصدي  استثنائية  املجلس جلسة  أن يكرس 
يشّكلها التطرف العنيف لسالمة وأمن املدنيني، وخاصة النساء 

والفتيات. 

السالم  لبعثات حفظ  الكافية  الواليات  تتوفر  أن  وجيب 
وأن  الصلة،  ذات  البعثات  من  وغريها  املتحدة  لألمم  التابعة 
الالئي  والفتيات  النساء  محاية  حنو  الواليات  تلك  ه  توجَّ
حتاصرهن الزناعات. وبصفتها من أكرب املشاركني يف عمليات 
حفظ السالم، ما تزال باكستان تساهم بانتظام يف هذا اجلهد. 

لقد كانت التوعية اجلنسانية بوصفها قيمة ثقافية أساسية 
النساء  وكانت  السالم.  حفظة  تدريب  من  إلزاميًا  جزءًا 
الباكستانيات يعملن بصفة شرطيات وطبيبات وممرضات يف 
املستقاة  والبلقان. ومعلوماتنا  وأفريقيا  آسيا  بعثات خمتلفة يف 
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عن عمل أفراد الشرطة إجيابية جدًا. تظهر الشرطيات تلقائيًا، 
وبسبب تدريبهن اخلاص، التعاطف مع النساء الالئي يعانني يف 
حاالت الزناع. وتنشأ صلة فورية بني هؤالء النسوة وأولئك 

الشرطيات. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
ليختنشتاين. 

تؤيد  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ليختنشتاين(  باراغا  الايد 
ممثل  اليوم  سابق  وقت  يف  به  أدىل  الذي  البيان  ليختنشتاين 
سويسرا بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني. 
مما  الكثري  تكرار  دون  إضافية  نقاط  بضع  نضيف  أن  ونود 
قيل بالفعل. ولن أكرر التعليقات بشأن خمتلف االستعراضات 
اجلارية، باستثناء قويل إننا هذا العام، وفيما نستعرض عمليات 
املدنيني  محاية  تكون  بأن  نأمل  السالم،  بناء  وجلنة  السالم 
عنصرًا أساسيًا غري مشروط يف تلك االستعراضات. يف نظر 
اجلمهور، من املتوقع حقًا من األمم املتحدة أن حتمي املدنيني 
يف امليدان. وهي مهمة أساسية، ونأمل وطيد األمل يف أن ترّكز 

عليها االستعراضات. 

االحتياجات   - اليوم  مناقشة  موضوع  بشأن  وأما 
والتحديات املتعلقة باحلماية اليت تواجهها النساء والفتيات يف 
نقّدر  فنحن   - الزناع  انتهاء  بعد  وما  املسلح  الزناع  حاالت 
التركيز على هذا املوضوع. ويف الوقت نفسه، نريد أن نكفل 
عدم تصوير النساء على أهنن ضحايا أثناء الزناعات فحسب. 
فال بد من أن نؤكد على أمهية النساء لكوهنن جزءًا من احلل 
باعتبارهن أفرادًا ممّكنني يف املجتمع، مع احلق يف املشاركة على 
أن هذا مشروع  الواضح  القرار. ومن  مجيع مستويات صنع 
بشكل  الضعف  أوجه  معاجلة  إىل  حباجة  األمد، وحنن  طويل 
اجلنسني،  بني  املساواة  تعزيز  إن  الزناعات.  اندالع  قبل  جيد 
كما أعتقد، يتم على أفضل وجه يف أوقات السلم وال يتم على 

نفس الدرجة خالل أوقات الزناع. 

وتعرب ليختنشتاين عن تقديرها لالعتراف املتزايد بالدور 
احلاسم الذي تؤديه املرأة يف منع نشوب الزناعات وتسويتها 
الضعف  مواطن  على  التركيز  جمرد  وليس  السالم،  بناء  ويف 
لديهن. ويف حني أن إدارة عمليات حفظ السالم، وجلنة بناء 
السالم على وجه اخلصوص، اعترفتا بقوة بذلك، فنحن حنتاج 
إىل ترمجة هذه االلتزامات إىل تقدم على أرض الواقع. ونوّد 
القائمة  االلتزامات  تنفيذ  أن  على  نؤكد  أن  على حنو خاصة 
أمر جوهري بال شك وسيتطلب القيادة، ليس يف مقر األمم 
املتحدة فحسب، ولكن يف امليدان حتديدًا من جانب رؤساء 
قيادة  تكون  أن  اخلاصني وغريهم. وجيب  واملبعوثني  البعثات 
من  كاف  عدد  انتشار  يكفلوا  أن  وعليهم  احلسنة.  بالقدوة 
مستشاري الشؤون اجلنسانية ووجود قدر كاف من التركيز 
هذا  يف  ونود  الزناعات.  تسوية  جهود  يف  املرأة  مشول  على 
الصدد تسليط الضوء على األمثلة اإلجيابية جدًا اليت ضربتها 
كل من هيلدا جونسون يف جنوب السودان، وماري روبنسون 
يف منطقة البحريات الكربى. فقد أصّر هؤالء القادة على ضّم 
املثال،  فعلى سبيل  إىل جهودهم.  املالئمة  اجلنسانية  اخلربات 
فعلته ماري روبنسون كجزء من جهودها  ما  أول  كان من 
حلل الزناع هو عقد منتدًى للمرأة يف منطقة البحريات الكربى. 

وأود أيضًا أن أتطرق بإجياز إىل قضية املساءلة اجلنائية. 
أدوات  الدويل  املتحدة واملجتمع  األمم  لدى  أن  املؤكد  فمن 
يف  والفتاة  املرأة  ضد  العنف  ملكافحة  متاحة  جدًا  حمدودة 
حاالت الزناع. ولدينا بطبيعة احلال حفظة السالم وقوات يف 
ليس  األمهية  بالغة  أخرى  أداة  القضائية  النظم  ولكن  امليدان، 
أيضًا  ولكن  اجلرائم،  وقوع  بعد  العدل  إقامة  أجل  من  فقط 
لتوفري رادع. إن آليات العدالة الوطنية والدولية على السواء، 

مثل املحكمة اجلنائية الدولية، بالغة األمهية. 

للمحكمة  الردعي  األثر  على  األدلة  تزايد  شهدنا  كما 
اليت  الفاعلة  باألطراف  يتعلق  فيما  سيما  ال  الدولية،  اجلنائية 
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تسعى إىل قدر من الشرعية. قد يكون من الصعب جدًا قياس 
الردع، ولكن كانت هنالك مؤخرًا دراسة بشأن هذه املسألة، 
وأعتقد أنه ينبغي لنا النظر فيها جبدية أكرب. وأود أيضًا أن أذكر 
أعضاء املجلس بأن املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية قد 
من  املرأة  ضد  والعنف  اجلنسية  اجلرائم  مكافحة  أن  أعلنت 
اجلنائية  املحكمة  أن  حقًا  نعتقد  ولذلك،  أولوياهتا.  ضمن 
الدولية حليف هام لألمم املتحدة يف مكافحة العنف اجلنسي. 
وجيب أن نؤكد أيضًا على أن املساءلة اجلنائية جيب أن تبدأ 
على الصعيد املحلي، مىت أمكن ذلك. ويتطلب ذلك أحيانًا 
درجة كبرية من بناء القدرات واإلبداع، كما هو مبّين مثاًل 

يف املحاكم املتنقلة اجلارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

بإجياز  االنتباه  لتوجيه  الفرصة  أغتنم  أن  أود  وأخريًا، 
إىل أمر خمتلف بعض الشيء، والذي من دواعي سرورنا أنه 
اليوم من قبل ممثل نيوزيلندا. الذي أود أن أشكره على  أثري 
تواجه  اليت  احلماية  حتديات   - األمهية  البالغ  املوضوع  إثارة 
الزناع.  بعد  وما  الزناع  اإلعاقة يف حاالت  ذوي  األشخاص 
يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة بشّدة يف حاالت الزناع بسبب 
العديد من التحديات اليت يواجهوهنا. وهناك ثالثة عوائق منطية 
وعوائق  البيئة،  يف  عوائق  اإلعاقة:  ذوو  األشخاص  يواجهها 
حتول دون التواصل، وعوائق يف مواقف األشخاص اآلخرين. 
األشخاص  ويواجه  الزناعات.  أثناء  التحديات  هذه  وتتفاقم 
ذوو اإلعاقة مشاكل عملية بشكل ال يصدق يف أوقات الزناع، 
مثل صعوبة الفرار من العنف خالل اهلجمات على املدنيني. 

وما أكثر املشاكل اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة. 
فلمجرد أن ذوي اإلعاقة متوارون عن األنظار إىل حد كبري 
يف املجتمع - مبا يف ذلك جمتمعنا - فذلك ال يعين أهنم ليسوا 
موجودين.ويقّدر عمومًا أن 15 يف املائة من جمموع السكان 
مناطق  يف  بكثري  أعلى  واملعدل  إعاقة.  لديهم  أشخاص  هم 
نقرأ  فنحن  اإلعاقة.  يسبب  احلال  بطبيعة  الزناع  الزناع، ألن 

عن أعداد الوفيات، واألشخاص الذين قتلوا يف حوادث معينة 
وأولئك الذين أصيبوا. ويواصل األشخاص املصابون يف العديد 
من احلاالت حياهتم كأشخاص لديهم إعاقة، وكما ذكرت، 

فإن ذوي اإلعاقة يتأثرون على حنو غري متناسب بالزناع. 

إن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتأثرن بصورة أكرب. 
قد  اجلنسي.  والعنف  للعنف  التحديد  فهّن عرضة على وجه 
ذوات  والفتيات  النساء  ولكن  التصديق،  صعب  ذلك  يبدو 
العنف  أفعال  مرتكيب  للمخاطر ألن  أشد عرضة  اإلعاقة هن 
غالبًا ما يفلتون من العقاب على ارتكاب العنف اجلنسي ضد 
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، ألن ال أحد سيصّدق الضحية. 

تتطلب  وهي  قليلة،  بدراسة  إال  املشكلة  هذه  حتظ  ومل 
االهتمام العاجل من اجلهات الفاعلة اإلنسانية وجملس األمن. وإذا 
ما قارّنا مستوى االهتمام الذي يوىل هلذه املسألة بذلك املمنوح 
الزناع،  حاالت  يف  والفتيات  النساء  حلماية  األمن  جملس  من 
لوجدنا أن العديد من املناقشات املتعلقة بالسياسات تركز على 
ويبدو  تواجه محايتهن.  اليت  والتحديات  والسالم واألمن  املرأة 
مناقشات  أشياء جديدة يف  قول  الواقع جند صعوبة يف  أننا يف 
كتلك. ومع ذلك، فإن مسألة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الزناع 
مل تناقش إال قلياًل يف املجلس. ويبدو أن هناك فجوة كبرية يف 
هذه املسألة. ويود وفد بلدي بكل احترام أن يدعو جملس األمن 

إىل البدء ببناء جسر فوق تلك الفجوة الكبرية. 

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أستراليا. 

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )أستراليا(  والاون  الايدة 
أشكركم، سيدي الرئيس، على الدعوة وتوجيه عناية املجلس 
إىل املسألة احلامسة املتمثلة يف محاية االحتياجات والتحديات اليت 
تواجهها بعض الفئات األشد ضعفًا، واليت قد تتألف من أفراد 
املجتمع الذين رمبا لديهم إمكانية إلحداث أكرب تغيري - أال وهن 
النساء والفتيات. ونود أيضًا أن نشكر األمينة العامة املساعدة 
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للصليب  الدولية  اللجنة  ممثلة  دورهام  والسيدة  كانغ،  السيدة 
األمحر، والسيدة علمان، على إحاطاهتن اإلعالمية القيمة والقوية 
اليوم وعلى العمل الذي تضطلعن به هن ومنظماهتن يف بعض من 

أكثر البيئات صعوبة يف مجيع أحناء العامل. 

بالذكرى  لالحتفال  املتحدة  األمم  جمتمع  استعداد  ومع 
يف   )2000(  1325 القرار  الختاذ  عشرة  اخلامسة  السنوية 
الوقت  يف  لنا  تتاح  فرصة  فإهنا  العام،  هذا  من  الحق  وقت 
املناسب للتفكري يف مدى فعالية املجلس، وال سيما يف جهوده 
الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وتعزيزها يف 
ولنرى  واألمن،  السالم  حاالت  يف  ودورهن  الزناع  حاالت 

كيف ميكن تعزيز تلك اجلهود االستباقية. 

تواجه  اليت  التحديات  فإن  العديد،  أقر  كما  وبالطبع، 
أثر  وهلا  اآلنية  الصراعات  من  املزيد  وتشمل  هائلة  املجلس 
كبري على املدنيني وتشمل مساحات واسعة من العامل. ومن 
الواضح لنا أنه يف مواجهة تلك التحديات العديدة، من احلتمي 
احتياجات  تلبية  لضمان  مبكر  وقت  يف  املجلس  يتحرك  أن 
وأن  الصراعات،  برزت  كلما  احلماية  من  والفتيات  النساء 
نطاق  اجلنساين على  املنظور  باستمرار وبصورة شاملة  يطبق 

عمله كله.

تود أستراليا اليوم أن تربز ثالثة جماالت رئيسية نعتقد أن 
بوسع املجلس والدول األعضاء فيه أن جيعلوا جهودهم منصبة 
النساء  حلماية  املتوخاة  النتائج  لتحسني  جمدية  بصورة  عليها 
لعدم  الكامنة  لألسباب  والتصدي  الصراعات  يف  والفتيات 
املساواة بني اجلنسني. وإذ نسلم مبا قاله العديد من املتكلمني 
قبلنا بشأن طائفة من املسائل اهلامة جدًا،  الذين تكلموا من 
قد  كان  خاصة  أمهية  ذات  مسائل  ثالث  فحسب  سنتناول 

تطرق إليها بالفعل الكثري من املتكلمني.

أواًل، يف ما يتعلق بتحسني مشاركة املرأة يف جهود الوقاية 
واحلماية، نعتقد أن من اجلوهري أن نقر بقدرات النساء وأن 

نستخدمها استخدامًا كاماًل، وال سيما بضمان قيامها بأدوار 
مركزية يف آليات السلم واألمن الشمولية، مبا يف ذلك وضع 
وتنفيذ املبادرات ملنع نشوب الصراعات، ووضع استراتيجيات 
حلسم الصراعات وإعادة البناء واملصاحلة بعد انتهاء الصراعات. 
وال بد لنا أيضا من العمل على التصدي لثقافات اإلفالت من 
وضمان  للنساء  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  بالنسبة  العقاب 
آخرون.  ذكر  كما  ضدها،  املرتكبة  اجلرائم  عن  املساءلة 
السالم  حفظ  لبعثات  التخطيط  عند  ذلك،  على  وعالوة 
والبعثات السياسية اخلاصة نشجع أعضاء املجلس وقادة األمم 
املتحدة على إبقاء تركيزهم منصبا على محاية املدنيني وضمان 

تنفيذ الواليات بطريقة تراعي املنظور اجلنساين. 

إن العنصر الرئيسي يف ذلك األمر يكمن يف متابعة العمل 
قبيل وزع اخلرباء  الفعلي. لقد استمعنا إىل بعض األمثلة، من 
املختصني حبماية النساء لتلبية االحتياجات الالزمة حلماية النساء 
يف الصراعات، وال سيما محايتهن من العنف اجلنسي، ووزع 
مؤثر  دور  هلم  يكون  أن  ميكن  الذين  اجلنسانيني  املستشارين 
النساء يف املجتمع املحلي على املشاركة يف  جدًا يف مساعدة 
عمليات السالم، ومتكني املرأة يف العمليات القانونية والقضائية. 
بالطبع نؤمن إميانًا شديدًا بأن املسؤولية عن محاية حقوق النساء 
والفتيات ليست مسألة متروكة للنساء والفتيات فقط. فالرجال 
واألوالد يقومون بدور حيوي يف ذلك، ومن هنا من األمهية 
قبل وزعهم يف  كافيًا  تدريبًا  السالم  يتلقى حفظة  أن  الكبرية 
جماالت محاية املدنيني واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان. 

نرى  وسياسيا،  اقتصاديا  املرأة  بتمكني  يتعلق  فيما  ثانيا، 
النساء والفتيات وضمان كسب  الرئيسي يف محاية  العنصر  أن 
قوهتن يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع يتمثل يف إعطاء األولوية 
لتمكني املرأة اقتصاديًا. إن متكني املرأة اقتصاديًا أولوية رئيسية 
يف الشؤون اخلارجية األسترالية والتجارة وتقدمي املساعدة، وهو 
واملتساوية  الكاملة  املشاركة  فضمان  حكومتنا.  تقوده  عمل 
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للمرأة يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية أساسي 
مجيع  يف  األولوية  سبيل  على  مبكرًا  دجمه  وجيب  الغاية؛  لتلك 
الصراعات.  انتهاء  بعد  البناء  وإعادة  الصراعات  حسم  جهود 
ويرتبط أيضًا ارتباطا هاما مبناقشة النتائج النهائية للخطة اإلمنائية 
هلذا العام. وسيكون من املهم لنا أن نقر بأن أي مناقشات جتري 
ينبغي أن تأخذ يف احلسبان الصراعات اليت تؤثر بالنساء والفتيات 
واجلهود العاملية حنو حتقيق النمو االقتصادي وتقليص حدة الفقر 
لضمان إقامة جمتمعات حملية سلمية ولديها القدرة على التكيف.

األمم  بعثات  تقوم  بأن  نضمن  أن  من  لنا  بد  ال  ثالثا، 
املتعلقة  واملعلومات  البيانات  بتجميع  ووكاالهتا  املتحدة 
بتحليلها  تقوم  وأن  لعملها  احلساسة  اجلنسانية  باجلوانب 
البيانات،  إىل  االفتقار  أن  عرفنا  وقد  املجلس.  إىل  وتقدميها 
مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بنوع اجلنس والعمر، يؤثر تأثريا 
املهم  من  لذلك  والرد.  الوقاية  يف  جهودنا  ويقوض  أساسيا 
أن تعمل بعثات األمم املتحدة ووكاالهتا على رصد اجلوانب 
اجلنسانية يف والياهتا واآلثار اجلنسانية لعملها، وأن تقدم تقارير 
عن ذلك. من اجلوهري بنفس القدر تزويد املجلس باملعلومات 
من خالل التقارير املنتظمة ومن خالل اإلحاطات اإلعالمية. 
وميكن أن تكون هذه املعلومات فعالة جدًا، ال سيما يف جهود 
منع نشوب الصراعات؛ ونعتربها جمااًل ذا أمهية أساسية جلهود 

احلماية اليت يقوم هبا املجلس. 

يف اخلتام، سوف يوفر لنا عام 2015 فرصة نادرة لتعزيز 
هيكل األمم املتحدة بشأن حقوق النساء والفتيات، مبا يف ذلك 
للقرار 1325 )2000(،  املتوازية  االستعراضات  من خالل 
السالم.  بناء  وهيكل  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  وعمليات 
وجيب علينا اغتنام الفرصة معًا. وهتيب أستراليا جبميع املعنيني 
وعملية  حمددة  توصيات  وضع  لضمان  االستعراضات  يف 
هياكل  سواعد  مجيع  هبا  تعمل  أن  ينبغي  اليت  الكيفية  بشأن 
األمم املتحدة للسلم واألمن على حنو أجنع والعمل باستمرار 

على محاية املدنيني يف حاالت الصراع وتعزيز حقوق النساء 
والفتيات يف برنامج عمل املجلس.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
بولندا.

الايد رادوماكي )بولندا( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن 
أشكركم يا سيادة الرئيس على الدعوة إىل عقد مناقشة اليوم. 
ذلك يؤكد مرة أخرى التزام شيلي املتني بتحديد وإجياد الطرق 
واألمن  بالسلم  املتعلقة  إحلاحًا  املسائل  أكثر  حبسم  الكفيلة 
الدوليني. أود أن أشدد على أن بولندا تؤيد البيان الذي ُأديل 
بضع  أبدي  أن  أود  األورويب.  االحتاد  عن  بالنيابة  بالفعل  به 

مالحظات من منظورنا الوطين.

التناقض املؤسف، أنه يف عام 2014 عندما برزت  من 
العديد من  اختاذ  النساء ومت  واسع جدًا مسألة محاية  بشكل 
النساء ضحايا أعمال عنف يعجز  اإلجراءات، حيث كانت 
اللسان عن وصفها، مبا يف ذلك أعمال االختطاف، واالسترقاق 
اجلنسي، والتعذيب واالغتصاب. فقد تعرضت النساء والفتيات 
يف  مبا  دينية،  أقليات  يف  أعضاء  بوصفهن  لالعتداء  باستمرار 
تأثرن  وقد  العراق.  يف  واملسيحيات  اليزيديات  النساء  ذلك 
على حنو غري متناسب كمشردات يف أسوأ األزمات اإلنسانية 
الدميقراطية ويف  الكونغو  العامل، يف سورية، ويف مجهورية  يف 
أوكرانيا. ومن اجلهة األخرى، كما ذكرت صحيفة النيويورك 
تاميز يف األسبوع املاضي فقد كانت النساء تشكل نسبة 10 يف 
املائة من املجندين الغربيني فيما يسمى “بالدولة اإلسالمية”.

إن األسباب اجلذرية جلميع املشاكل تكمن يف عدم احترام 
النساء والفتيات ويف دورات متعددة من الفقر دامت ألجيال. 
لذلك علينا أن نكفل مشول النساء بالكامل يف عمليات السالم، 
ويف مجيع مراحلها ويف مجيع أنشطة املتابعة، مبا يف ذلك مشوهلا 
الدساتري  صوغ  وعمليات  القانون،  سيادة  توطيد  إعادة  يف 
يف  والفتيات  النساء  مع  التشاور  وينبغي  االنتقالية.  والعدالة 
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بدور  يقمن  أن  وجيب  السالم.  بناء  مراحل  من  مرحلة  كل 
فاعل يف معاجلة أسباب الصراعات. كذلك ينبغي اختاذ التدابري 
الالزمة ملساءلة مرتكيب االعتداءات اجلنسية وتقدمي التعويضات 

للناجيات من العنف اجلنسي.

بتمكني  النهوض  املتحدة متثل قدوة حسنة يف  إن األمم 
املرأة. ومهما يكن من أمر، علينا أن نتبع هنجًا شاماًل، وندمج 
األمم  هيئات  هبا  تقوم  اليت  اجلهود  يف  األمن  جملس  أعمال 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قبيل  من  األخرى،  املتحدة 
ومكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وهيئة 
ذلك  يف  األمل  عام   2015 عام  إن  للمرأة.  املتحدة  األمم 
األمن  جملس  قرار  اعتماد  ذكرى  مع  يتصادف  كونه  املجال 
املَْعلْم 1325 )2000( ومع بداية خطة إمنائية جديدة. عالوة 
وعمليات  السالم  بناء  هيكل  استعراض  عام  إنه  ذلك،  على 
حفظ السالم يف األمم املتحدة. ينبغي أن تكون محاية املدنيني، 
وخاصة النساء والفتيات، يف جوهر األعمال اليت يُضطلع هبا 

هذا العام.

ما فتئت بولندا طيلة السنوات القليلة املاضية شريكًا فاعاًل 
يف تنفيذ الربامج واملشاريع اليت تدعم االحتياجات االقتصادية 

للنساء والفتيات. 

والسودان،  نيجرييا،  مشاريع يف  مشاركني يف  زلنا  وما 
وزامبيا، وكينيا، وفلسطني، وأفغانستان ويف بلدان أخرى. ومبا 
أن النساء من أشد الفئات تأثرًا بالتشريد يف حاالت الصراع، 
فقد واصلنا تقدمي املساعدة إىل الشعب السوري بتوجيه املوارد 
السامية  املتحدة  األمم  ملفوضية  امليداين  املكتب  خالل  من 
يف  السوريني  الالجئني  شؤون  يرعى  الذي  الالجئني  لشؤون 
أجل  من  احلكومية  غري  للمنظمات  مشاريع  وبتنفيذ  لبنان 

الالجئني السوريني يف األردن ولبنان. 

وحنن على استعداد للعمل مع املجتمع الدويل انطالقًا من 
روح القرار 1325 )2000(.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أيرلندا.

الايد ماو )أيرلندا( )تكلم باإلنكليزية(: بادئ ذي بدء، 
به يف  ُأديَل  الذي  للبيان  بلدي  وفد  تأييد  أعرب عن  أن  أود 
وقت سابق بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه. 
بالشكر  وأخص  اخلارجيني،  املتكلمني  أشكر  أن  أيضًا  وأود 
السيدة إلواد علمان على مالحظاهتا القوية واملستبصرة بشأن 
احلالة اليت تواجهها النساء والفتيات يف الصومال. وأشكركم، 
سيدي الرئيس، على إضافة صوت حيوي من املجتمع املدين 

إىل املجلس.

أمر  الصراعات  نشوب  ملنع  املبكر  التدخل  أن  بالطبع 
الصدد،  ذلك  ويف  لنتائجها.  للتصدي  كبرية  بدرجة  مفضل 
 )2014( القرار 2171  باختاذ  حارًا  ترحيبًا  أيرلندا  ترحب 
يف شهر آب/أغسطس املاضي. وما برحنا نواصل العمل مع 
بتعزيز  املعين  والشفافية  واالتساق  املساءلة  فريق  يف  الزمالء 
على  وتشجيعه  الصراعات  نشوب  منع  يف  املجلس  جهود 
التصرف يف مرحلة مبكرة ملنع حدوث الصراعات. ولكن من 
يقتلون وجيرحون  املدنيني  وأن  الصراعات حتدث  أن  أسٍف، 
ويشردون. ويف الواقع، جيري يف العديد من احلاالت وبصورة 
ال  الدقيقة  البيانات  كانت  ولئن  املدنيني.  استهداف  متعمدة 
تقر ذلك، وما من شك يف أنه مع تقدم التكنولوجيا واألسلحة 
معاناة  يعانون  الذين  املدنيني هم  فإن  الصراعات،  وتغري منط 
كبرية من الصراعات وليس املقاتلون. لذلك، علينا أن نسأل 
أنفسنا عن الكيفية اليت ميكن هبا لألمم املتحدة أن تعمل على 
على  الصراعات  أثر  من  األدىن  احلد  إىل  للتقليل  أفضل وجه 
نعتقد  أننا  بيد  املدنيني. ال توجد أجوبة واضحة على ذلك، 
أن من املهم إمعان النظر يف دمج أولويات حقوق اإلنسان يف 
اعتبار خاص ألثر  إيالء  السالم مع  واليات وعمليات حفظ 

ذلك على النساء والفتيات. 
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األمني  ملبادرة  واملتواصل  الكامل  التنفيذ  قويًا  تأييدًا  نؤيد 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إن  أوال”.  “احلقوق  املسماة  العام 
صراع  نشوب  إلمكانية  حتذير  إشارة  تكون  أن  أيضًا  ينبغي 
ومؤشرا على ضرورة توفري احلماية للسكان املدنيني. ونرحب 
وال  السالم،  عمليات  يف  اإلنسان  حقوق  عناصر  دمج  بزيادة 
سيما اليت تتعلق بالنساء والفتيات. غري أنه يف العديد من البلدان 
واملناطق، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، يف سوريا، والعراق، 
وأفغانستان ونيجرييا، توجد انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان 
وأن من يتم جتاهل حقوقهم بصورة جسيمة للغاية النساء. وبينما 
الصراعات  من  صراع  أي  يف  األطراف  تتحمل  احلال  بطبيعة 
املسؤولية الرئيسية عن ذلك، ولكن هناك دور هام جيب أن تقوم 
به األمم املتحدة. وتعتقد أيرلندا أن ما لدى النساء من معرفة 
وجتارب ووجهات نظر جيب تضمينها يف مجيع املناقشات املتعلقة 
الصراعات.  انتهاء  بعد  جتري  اليت  املناقشات  ويف  بالصراعات 
ونؤيد بقوة اجلهود الرامية إىل زيادة أعداد النساء الناشطات يف 
عمليات رسم السياسات والتخطيط والتنفيذ للعمليات املتعلقة 
بل  بعينها،  فقط يف صراعات  وليس  الدوليني،  واألمن  بالسلم 
أيضًا يف ما يتعلق بزنع السالح، وعدم االنتشار وحتديد األسلحة.

وجيب على األمم املتحدة أن تربهن على قيادهتا هنا وأن 
تقوم بدور أكثر توجيهًا لضمان متثيل النساء بصورة منصفة 
هبا. وشأننا  املتصلة  والعمليات  الصراعات  تسوية  وكاملة يف 
هنا شأن العديد من املتكلمني اآلخرين، نعتقد أيضًا أنه ينبغي 
األمم  عمليات  مجيع  يف  اجلنسانية  للشؤون  مستشارين  نشر 
املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة، وحنض على 

زيادة نشر خرباء األمم املتحدة يف جمال محاية النساء. 

تكون  أن  ينبغي  بالصراعات  املتأثرين  املدنيني  محاية  إن 
ونتطلع  السالم.  حلفظ  املتحدة  األمم  عمليات  صميم  يف 
يركز على كيفية محاية  الذي  اجلاري حاليًا  االستعراض  إىل 
املدنيني جبعلها جزءًا رئيسيًا من واليات مجيع عمليات حفظ 

السالم، وضمان توفري األدوات الالزمة والدعم الالزم للذين 
يقومون بتنفيذ الواليات. ولكي تنال األمم املتحدة املصداقية 
اليت  القوات  لدى  القدرة  تتوفر  أن  جيب  املدنيني،  محاية  يف 
تنتشر يف مناطق صعبة لتتمكن من تنفيذ واليات تنطوي على 
حتديات، وأن تكون لديها الوسائل واالستعداد ألداء مهمتها. 
وعلى سبيل املثال، نؤيد املالحظات اليت أبداها قائد قوة بعثة 
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، الفريق دوس سانتوس كروز، يف املجلس يف شهر 
على  شدد  فقد   ،)S/PV.7275 )انظر  األول/أكتوبر  تشرين 
ضرورة أن تكون مجيع عناصر البعثة استباقية يف عملها وأن 

تكون جاهزة للعمل حلماية املدنيني.

كذلك ال بد لنا من التسليم باإلخفاقات يف محاية املدنيني 
كتلك اإلخفاقات اليت مت حتديدها يف تقرير مكتب خدمات 
الرقابة الداخلية )A/68/787( الصادر يف آذار/مارس 2014، 
والذي تكلم عن “وجود منط متأصل يتمثل يف عدم تدخل 
للهجوم”.  املدنيني  تعرض  عند  بالقوة  السالم  حفظ  بعثات 
وعدم  القيادة  ضعف  اإلخفاقات  هذه  بعض  سبب  وكان 
أن  يسرين  السياق،  ذلك  ويف  تصويبها.  جيب  اليت  املساءلة 
أسجل يف املحضر أن أيرلندا تقدم التمويل إىل إدارة عمليات 
لكي  والسيطرة  القيادة  سياسة  الستعراض  السالم  حفظ 
بلدًا  وبوصفنا  املسائل.  من  وغريها  املسائل  لتلك  تتصدى 
اهتمام  حمط  مسألة  تلك  فإن  طويلة،  لفترة  بقوات  مسامهًا 

شديد بالنسبة لنا.

الصراع يف  ذلك  على  القضاء  نتوقع  أن  السذاجة  ومن 
األجل القصري. لذلك من احليوي للمجلس واملنظمة تسخري 
والفتيات  النساء  سيما  وال  املدنيني،  حلماية  جهودمها  أفضل 
الاليت ال ناقة هلن وال مجل يف الصراعات وال يؤيدن الصراعات، 

وكل ما ينشدنه حتاشي السقوط ضحايا للصراعات.
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ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
ألبانيا.

ألبانيا  تؤيد  باإلنكليزية(:  )تكلم  )ألبانيا(  خوجا  الايد 
االحتاد  عن  املراقب  سابق  وقت  يف  به  أدىل  الذي  البيان 

األورويب، لذلك سأضيف بضع مالحظات بصفيت الوطنية.

إن محاية السكان املدنيني تقع يف صميم والية األمم املتحدة 
وبرنامج عمل جملس األمن. ومع ذلك ال يزال املدنيون يعانون 
الرئيسيني جلميع الصراعات. وحقًا من  انفكوا الضحايا  وما 
املؤسف جدًا أن نرى يف القرن احلادي والعشرين أن اندالع 
وقوع  وتكرار  وتصاعدها  واستمرارها  املسلحة  الصراعات 
الصراعات يف مجيع  انتهاء  بعد  ما  العنف يف حاالت  أعمال 

أرجاء العامل كلها تؤثر تأثريًا كبريًا على النساء والفتيات.

وكما يذكر تقرير األمني العام عن املرأة والسلم واألمن 
)S/2014/693( الصادر يف أيلول/سبتمرب، فإن احلالة تدهورت 
زلنا نشعر  العامل إىل درجة كبرية. وما  العديد من أجزاء  يف 

بالقلق العميق إذ أنه وفقًا للتقرير:

“شهدت السنة املاضية سلسلة من التطورات املثرية 
للقلق الشديد واجلرائم البغيضة املرتبطة بالزناع العنيف 
اجلماعي  التشريد  إىل  جديد  من  يؤدي  مما  واإلرهاب 
للقانون  اجلسيمة  واالنتهاكات  اإلنسانية  والكوارث 

الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان”.

انتهاء  بعد  ما  فترة  يف  األوىل  وللمرة  ذلك،  ونتيجة 
احلرب العاملية الثانية، جند أن عدد الالجئني وملتمسي اللجوء 
مليون   50 الـ  جتاوز  قد  أمجع  العامل  يف  داخليًا  واملشردين 

شخص، ومعظمهم من النساء واألطفال.

من  واألطفال  والنساء  الرجال  آالف  هبمجية  ُقتل  لقد 
منهم  كثريون  يزال  وال  والدينية،  اإلثنية  املجموعات  مجيع 
أيدي جمموعات  اجلماعية على  اإلبادة  اليوم خلطر  يتعرضون 

إرهابية جديدة ناشئة من قبيل ما يسمى “الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام” وتنظيم بوكو حرام. وبصورة منقطعة النظري، 
والفتيات بصورة  النساء  املجموعات هبمجية  تلك  تستهدف 
والفتيات  للنساء  اجلماعية  اخلطف  أعمال  خالل  من  خاصة 
الدينية ويرتكب أعضاؤها أعمال  ينتمني إىل األقليات  الاليت 
االغتصاب والقتل واإلكراه على الزواج واإلكراه على البغاء 
مسؤولية  علينا  تفرض  املروعة  املمارسات  هذه  إن  والرجم. 
لتعزيز  املساعدة  جهود  بتقدمي  فورًا  نستجيب  بأن  أخالقية 
جهود العراق يف محاية املدنيني. واحلقيقة املُرة أنه يتعني فعل 
الكثري جدًا لعكس النتائج الكارثية ألعمال تلك املجموعات 

السادرة يف عملها دون هوادة.

إن جملس األمن يقوم بدور مسّلم به يف زيادة الوعي حبقيقة 
مفادها أن النساء واألطفال يتأثرن بصورة فريدة وغري متناسبة 
املذكرة  حق  عن  وتذكر  انتهائها.  وبعد  الصراعات  جراء 
املفاهيمية للرئيس )S/2015/32، املرفق( أمهية الدور الذي يقوم 
به جملس األمن يف ذلك الصدد. وقد مت إحراز تقدم كبري يف 
إعداد اإلطار املعياري الدويل املتعلق حبماية املدنيني. وعالوة 
على ذلك، يف كل عام مير يزداد توافق اآلراء قوة حول الفكرة 
القائلة بأنه بينما تقع املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني على 
العمل  تضافر  والضروري  أيضًا  الصحيح  من  الدول،  عاتق 
اجلماعي. ولكن التقدم املحرز على الصعيد املعياري غري جمٍد 
إال إذا ُترجم إىل عمل ملموس على أرض الواقع. لذلك، من 
املهم أن ُنَذٍكر حباجة جملس األمن إىل العمل بسرعة وحبزم يف 

مجيع احلاالت اليت تؤثر باملدنيني.

وأخريا، نود أن نسلم بأنه اختذت بعض اخلطوات اهلامة 
لتوفري العدالة وذلك مبساءلة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان. 
ليوغوسالفيا  الدوليتني  املحكمتني  بإنشاء  األمن  أن جملس  إذ 
السابقة ورواندا وبإحالته احلالتني يف دارفور وليبيا إىل املحكمة 
أمثلة هامة. ولكننا نأسف لكون  الدولية، قد ضرب  اجلنائية 
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املجلس غري قادر على التصرف بشأن سوريا، أو لسوء احلظ، 
اليوم  ويقتلون  ُيسَتهدفون  املدنيون  يزال  أوكرانيا. وال  بشأن 
واآلن. وكما يقر املجلس نفسه، فإن من املهم بنفس القدر 
ضمان تقدمي املساعدة اإلنسانية والتمويل لتقدمي طائفة كاملة 
من اخلدمات الطبية، والقانونية، والنفسية واخلدمات املعيشية 
حاالت  ويف  املسلحة  الصراعات  من  املتضررات  النساء  إىل 
انتهاء  على  عاما   16 مرور  وبعد  الصراعات.  انتهاء  ما بعد 
الصراع يف كوسوفو، البلد املجاور لنا، توجد آالف من اإلناث 
العديد  مساعدة  متت  وقد  لالغتصاب،  ضحايا  وقعن  الاليت 
جياهدن  برحن  وما  قسري،  محل  من  اإلجهاض  على  منهن 
للتغلب بشكل مناسب على الصدمة بعد انتهاء الصراع. ويف 
غري  واملنظمات  املدين  املجتمع  دور  أن  ثبت  السياق،  ذلك 

احلكومية الوطنية والدولية يكتسي أمهية بالغة. 

وأود أن أختتم كلميت بالتأكيد على أن الذكرى السنوية 
السنوية  والذكرى  سربرينيتشا  ملجزرة  القادمة  العشرين 
لنا  الفرصة  متنحان   2005 لعام  العاملي  القمة  ملؤمتر  العاشرة 
مجيعًا لتجديد وزيادة اإللتزام املتعهد بة يف مؤمتر القمة حلماية 
 - والرجال  والفتيان  واملسنون  والفتيات  النساء   - السكان 
من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم 

املرتكبة ضد اإلنسانية. جيب علينا أن نلتزم بذلك. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
غواتيماال. 

)تكلمت  )غواتيماال(  برياث  بوالييوس  الايدة 
باإلسبانية(: نشكر وفد شيلي على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة 
يف عشية االستعراض الرفيع املستوى لعام 2015 الذي جيريه 
جملس األمن من أجل تقييم التقدم املحرز يف تنفيذ القرار 1325 
)2000(. يف هذا الصدد، نعتقد أن معاجلة هذه املسألة تأيت 
كيونغ  للسيدة  أيضا  ممتنون  وحنن  متاما.  املناسب  الوقت  يف 
علمان  إلواد   والسيدة  دورهام  هيلني  السيدة  و  كانغ  وا   -

البيانات اليت أدلني هبا. وحنن ممتنون أيضا على املذكرة  على 
على  الرئاسة  عممتها  اليت  املرفق(،   ،S/2015/32( املفاهيمية 
مجيع الوفود، واليت تتضمن توجيهات قيمة لتركيز مناقشتنا. 

ومما ال ميكن إنكاره أن النساء والفتيات يعانني بقدر أكرب 
من اآلثار املدمرة، باإلضافة إىل اآلثار اليت هي أصال جزء من 
الزناع املسلح، وال سيما بسبب تزايد انتشار استخدام العنف 
اجلنسي  واالستغالل  واالغتصاب  اجلنس  نوع  على  القائم 
واالستعباد اجلنسي، واحلمل غري املرغوب فيه الناجم عن هذه 
األعمال النكراء ومعاناهتن من الوصم يف جمتمعاهتن املحلية - 
مما يؤثر على استقرارهن العقلي والعاطفي بل وحىت يعرضهن 

خلطر فقدان أرواحهن. 

النساء  هؤالء  مسائل  تعاجل  استجابة  أي  على  وجيب 
والفتيات أن تأخذ يف احلسبان الصدمات اليت عانني وما زالن 
يعانني منها بوصفهن مشردات، من خالل عودهتن بأفكارهن 
وفترات  املستمر  والرفض  السابق  يف  معهن  جرى  ما  إىل 
إىل  حيتجن  فإهنن  ولذلك،  أسرهن.  عن  الطويلة  االنفصال 
املساعدة واملشورة وإعادة التأهيل على نطاق واسع. غري أن 
الطريق إىل االنتعاش ينطوي أيضا على استعادة نوع من إعادة 
األوضاع الطبيعية إىل حياهتن، مبا يف ذلك عن طريق العمالة، 
النابعة من كسب أمواهلن من عرق  اليت جتلب معها الكرامة 
التعليم  جبينهن وحرية إنفاق تلك األموال بأنفسهن، وتوفري 
ألطفاهلن ألن ذلك يّولد األمل يف حتقيق مستقبل أفضل. وباملثل 
، فإن الذهاب اىل املدرسة بالنسبة للفتاة، رغم أهنا قد تكون 
واحلياة  النظام  إىل  يرمز  لالجئني،  خميم  أو  مقصوفة  بناية  يف 
عليها.  والتغلب  الصدمات  من  التعايف  إىل  والطريق  الروتينية 
والتأكد  التعليم،  على  حبصوهلا  الطفولة  يف  املرأة  متكني  يبدأ 
من محاية حقوق املرأة وتعزيزها والقناعة بأهنن جزء من مجيع 

العمليات اليت تؤثر على رفاهيتهن ومستقبلهن. 
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جمرد  املرأة  تعترب  أال  ينبغي  ذلك،  من كل  الرغم  وعلى 
بقاء  ضمان  يف  أساسي  بدور  يقمن  إهنن  إذ  حرب.  ضحية 
يف  بنشاط  ويشاركن  والدمار،  الفوضى  خضم  يف  أسرهن 
التحرك من أجل حتقيق السالم على مستوى املجتمع املحلي، 
ويعززن السالم داخل جمتمعاهتن املحلية. ومع ذلك، فإن غياب 
النساء عن طاولة املفاوضات وعن أدوار الوسطاء واملفاوضني 

واخلرباء التقنيني يف عمليات السالم أمٌر ال ميكن إنكاره. 

مجاعات  ظهور  إزاء  بالقلق  نشعر  ذلك،  على  وعالوة 
مسلحة جديدة وأكثر تطرفا؛ وتفتت القوات املسلحة وزيادة 
اإلسالمية  الدولة  مثل  قسوة،  األكثر  األخرى  املجموعات 
العنف  اليت تستخدم  العراق والشام ومجاعة بوكو حرام،  يف 
اجلنسي كسالح من أسلحة احلرب، واليت ظلت تغري مشهد 
وظهور  التحالفات؛  تشكيل  خالل  من  املسلحة  الزناعات 
األخر  والبعض  معارضة حلكوماهتا  بعضها   - أخرى  هياكل 
مرتبط هبا. يف ذلك الصدد، أود أن أشدد على دعم غواتيماال 
للمبادرة اليت قدمتها اململكة املتحدة بشأن منع العنف اجلنسي 
يف حاالت الزناع. إن القضاء على هذه اآلفة مسؤوليٌة عاملية. 
وهلذا السبب، نعتقد أن التركيز على محاية املدنيني ينبغي أن 
اليت  املجتمعات  يف  أنه  ونرى  املتغرية.  للظروف  وفقا  يتطور 
تتمّتع بقدر أكرب من املساواة بني اجلنسني، يقّل احتمال جتّذر 

التطّرف، وتكون النساء أقل عرضة آلثاره. 

وجيب أن نضمن أن مجيع الصكوك املتاحة حتت تصرف 
املرتكبة  اجلرائم  مكافحة  مع  كاف  بشكل  تتناسب  املجلس 
ضد املدنيني، وال سيما النساء واألطفال، وتتضمن عناصر قوية 
للردع واملساءلة والعدالة. ينبغي أن تكون الدروس املستفادة 
من الزناعات - من أسوأ اإلخفاقات إىل أفضل املمارسات - 
مبثابة دليل مفيد. ينبغي أن تستخدم مجيع هذه األدوات املتاحة 
للمجلس بشكل متواصل لفرض اجلزاءات، مبا يف ذلك التعاون 
مع املحكمة اجلنائية الدولية واملحاكم اخلاصة وبعثات تقصي 

احلقائق وجلان التحقيق. وجيب أن نضاعف جهودنا لضمان 
العدالة ووضع حد لإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة 

ضد املدنيني األبرياء. 

أعضاء  حماسبة  وينبغي  قانوين.  التزام  املدنيني  محاية  إن 
املسلحة  املجموعات  أو  املحلية  وامليليشيات  األمن  قوات 
األخرى الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل أو 
قانون حقوق اإلنسان. وجيدر أن نكرر مرة أخرى أن قوات 
الوفاء  الدولة يف  بديال عن  أن تكون  املتحدة ال ميكن  األمم 
تكون  وعندما  املدنيني.  السكان  حبماية  األساسي  بالتزامها 
الدول غري قادرة أو غري راغبة يف الوفاء بذلك االلتزام، نواجه 
السنوات  يف  وتكرارا  مرارا  شهدنا  كما   ، إنسانية  كوارث 
واجلمهورية  العراق،  يف  األخرية  األسابيع  يف  وحىت  األخرية 
العربية السورية، ومجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان 
وشرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، من بني بلدان أخرى. 

وندمج  واملشردين،  املدنيني  وتعزز حقوق  ولكي حنمي 
اعتماد اهلياكل احلكومية لنهج قائم على احلقوق، جيب أن نزيد 
قدرات املؤسسات العامة اليت قد تتفكك أو ينتاهبا الضعف بعد 
انتهاء الزناع. ويتطلب ذلك كفالة أن تكون ممارسة احلماية 
أكثر اتساقا وفعالية من خالل التدريب وزيادة الوعي بني أفراد 
املحلية  املدين  املجتمع  مجاعات  ودعم  الوطين؛  األمن  قوات 
العاملة يف جمال حقوق اإلنسان ومحاية املشردات؛ واالضطالع 
بأنشطة بناء الوعي حبقوق النساء املشردات ألصحاب املصلحة 
ذوي الصلة. وشأننا شأن اآلخرين، نرى أنة من املهم لألمم 
املتحدة أن تضاعف جهودها يف تدريب قوات حفظ السالم 

يف واليات األمم املتحدةاملتعددة األبعاد. 

وجيب أن نضمن أن االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات 
يف امليدان حتظى باالهتمام اخلاص واملميز الذي تستحقنه يف 
وصناديقها  املتحدة،  األمم  لوكاالت  النشط  التعاون  إطار 
وبراجمها املتعلقة باملسألةة، وتعاون الدول األعضاء بدعم من 
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املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين. وندعوهم إىل مواصلة 
إسهاماهتم القيمة يف مواجهة التحديات اليت يطرحها الواقع. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
هولندا. 

بتوجيه  أبدأ  أن  أود  )هولندا(:  فلييت  دار  فان  الايد 
محاية  بشأن  اهلامة  املناقشة  هذه  تنظيم  على  لشيلي  الشكر 

املدنيني. 

عن  املراقب  به  أدىل  الذي  للبيان  تأييدي  عن  وأعرب 
وا   - كيونغ  السيدة  أشكر  أن  أيضا  أود  األورويب.  االحتاد 
كانغ، األمينة العامة املساعدة للشؤون اإلنسانية ونائبة منسق 
مديرة  دورهام،  هيلني  السيدة  الطوارئ؛  حاالت  يف  اإلغاثة 
للصليب  الدولية  اللجنة  الدويل والسياسات يف  القانون  دائرة 
غري  املنظمات  فريق  ممثلة  علمان،  إلواد  والسيدة  األمحر؛ 
احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن، على إسهاماهتم 

القيمة يف هذه املناقشة. 

بوصفها  املرأة  بشأن  اليوم  نقاط  ثالثة  أتناول  أن  وأود 
عامال للتغيري، وحفظ السالم وأمهية منع الزناع. 

متزايدة  بصورة  والفتيات  املرأة  حقوق  تتعرض  األوىل، 
لالنتهاكات يف الزناعات املسلحة. وعندما يقّوض دور املرأة 
كعامل تغيري يف املجتمع وكمسامهة يف عمليات السالم، فإن 
استقرار املجتمعات والسالم ذاته يتالشى. وبالتايل، ال بد من 
إدماج ومحاية احتياجات النساء والفتيات بصورة منهجية يف 
جدول أعمال محاية املدنيني. وتويل هولندا أمهية كبرية لتنفيذ 
سبيل  على  املرأة.  وضع  بتحسني  املتعلقة  اجليدة  املمارسات 
املثال، حنن نعمل يف سوريا مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
السوريات  النساء  مبادرة  لدعم  للمرأة  املتحدة  األمم  وهيئة 

للسالم والدميقراطية. 

نرحب  وحنن  السالم.  حبفظ  فتتعلق  الثانية  نقطيت  أما 
حلفظ  املتحدة  األمم  لعمليات  املستوى  الرفيع  باالستعراض 
السالم، وكذلك االستعراض الذي تقوم به املجموعة العاملية 
العمل  جمال  يف  احلماية  بشأن  املنظومة  نطاق  على  للحماية 
األمانة  تبذهلا  اليت  املتواصلة  باجلهود  نرحب  كما  اإلنساين. 
العامة لتعزيز السياسات والتوجيهات املتعلقة حبماية املدنيني. 
تنفيذ  تعوق  اليت  التحديات  يف  النظر  على  املجلس  وحنث 
إذا  سيما  وال  انتظاما،  أكثر  بصورة  املدنيني  محاية  واليات 

كانت تتعلق باحتياجات النساء والفتيات. 

حفظ  عمليات  يف  امللموسة  باملسامهات  يتعلق  وفيما 
السالم، فإن مملكة هولندا تقوم بدورها. حنن ندرب املوظفني 
على محاية املدنيني بفعالية. ويف الفترة من عام 2007 إىل عام 
2017 سنكون قد تربعنا بـ54 مليون دوالر لبناء القدرات 
من خالل برنامج التدريب واملساعدة املعين بعمليات الطوارئ 
املسائل  على  تدريبا  إسبانيا  مع  بالتعاون  وعقدنا  أفريقيا.  يف 
وأفراد  العسكريني  واألفراد  املدنيني  للموظفني  اجلنسانية 
املتحدة.  األمم  بعثات  إطار  يف  نشرهم  سيتم  الذين  الشرطة 
مناصب  يف  النساء  وضع  مشروع  الثانية  املرحلة  منّول  كما 
رفيعة الذي جيري تنفيذه ويهدف إىل وضع املزيد من النساء 
العليا يف بعثات األمم املتحدة. ومنّول  املناصب  املؤهالت يف 
التابع  اإلناث  من  العسكريني  الضباط  تدريب  أيضا مشروع 
هليئة األمم املتحدة للمرأة، اليت هتدف إىل تيسري وزيادة نشر 
اإلفراد العسكريني من اإلناث، وسنتربع بــ 5,6 ماليني دوالر 
إىل برنامج النساء يف خط املواجهة للفترة 2016-2013، 

الذي يستهدف الشرق األوسط ومشال أفريقيا. 

ويف يومي 16 و 17 شباط/فرباير، سننظم مؤمترا بشأن 
املرأة والسالم واألمن مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز مشاركة 
املرأة وقيادهتا يف حاالت الزناع وبناء السالم بعد انتهاء الزناع. 
وهندف إىل مجع مدخالت ملموسة من أجل استعراض األمم 
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املتحدة الرفيع املستوى بشأن القرار 1325 )2000(. وحنن 
نريد أن نتشاطر أمثلة حقيقية على العمل والتغيري - وأن نتعلم. 
أجل  من  إقليمي  أورويب  مؤمتر  مع  بالتوازي  املؤمتر  وسيعقد 
دعم عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة، سيتم عقده أيضا 
يف هولندا. ويهدف املؤمتر إىل تغذية استعراض عمليات األمم 
موضوع  معاجلة  يف  املؤمترين  كال  ويتقاطع  للسالم.  املتحدة 
املنظورات اجلنسانية يف بناء السالم وعمليات السالم، وبالتايل 

فإن كال االستعراضني له صلة مباشرة باآلخر. 

أما نقطيت الثالثة واألخرية قتتعلق بأمهية الوقاية والوساطة. 
إن كفالة حقوق املدنيني هي أمر أساسي قبل نشوب الزناعات 
هشا  يبقى  السالم  أن  نعلم  ألننا  وبعدها،  وأثنائها  املسلحة 
منع  أن  يف  السبب  هو  وهذا  الزناعات.  تتكرر  ما  وغالبًا 
يف  أمر  هي  والوساطة،  احلميدة  واملساعي  الزناعات  نشوب 
غاية األمهية. وحىت تكون هذه اجلهود فعالة، جيب أن نكفل 
يف وقت مبكر أن املرأة هي يف حمورها. وينبغي ملجلس األمن 
أن يدين الفظائع اجلماعية بشدة عند حدوثها. ويسهم عدم 
العقاب.  من  اإلفالت  يسوده  مناخ  شيوع  يف  بذلك  القيام 
وحنن نؤيد املبادرة الفرنسية الرامية إىل وضع قيود طوعية على 
استخدام حق النقض من قبل األعضاء الدائمني يف جملس األمن 
يف احلاالت اليت تكون فيها الفظائع اجلماعية وشيكة الوقوع، 
أو تعترب قد حدثت بالفعل. وحنن نعتقد أنه ينبغي تطبيق مبدأ 
املسؤولية عن احلماية بصورة متزايدة، وكذلك زيادة تفعيله. 

توفرها  اليت  احلماية  على  بإجياز  بالتركيز  أختتم  أن  أود 
الفاعلة  اجلهات  محاية  وعلى  اإلنسانية،  الفاعلة  اجلهات 
كبري.  إىل ضغط  اإلنسانية  اإلغاثة  وتتعرض  أيضا.  اإلنسانية 
وتعمل املنظمات الغوثية فوق طاقتها وتواجه الصعوبات بسبب 
التمويل  والنقص يف  الوصول،  إمكانية  من  التعسفي  احلرمان 
والعاملني  اإلنسانية  املساعدة  موظفي  على  اهلجمات  وحىت 
يف املجال الطيب. وهذا أمر غري مقبول وجيب إدانته من قبل 

جملس األمن. وقد رحبنا باملناقشة اليت دارت حول هذه املسألة 
مببادرة من اململكة املتحدة يف آب/أغسطس املاضي. 

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
األرجنتني. 

إن  باإلسبانية(:  )تكلم  )األرجنتني(  بريسيفال  الايدة 
إحياءنا يف متوز/يوليه من هذا العام للذكرى السنوية العشرين 
العام  األمني  وصفها  اليت  سربرينتشا،  يف  اجلماعية  لإلبادة 
التراب  على  ارتكبت  اليت  اجلرائم  “أسوأ  بـــ  كويف عنان 
األورويب منذ احلرب العاملية الثانية”، حيث ُقِتل ما يزيد على  
8000 شخص، وُرّحل قسرا أكثر من 000 25 من النساء 
والفتيات، والكثري منهن بعد التعرض لالغتصاب والتعذيب، 
مببدأ  عميقا  التزاما  أيضا  ولكن  فحسب،  حمزنة  تذكرة  ليس 
“عدم تكرار ذلك أبدا” . ولذلك السبب تأيت املناقشة اليت 
توقيت  الرئيس،يف  سيدي  ووفدكم،  أنتم  عقدها  إىل  دعومت 

مناسب جدا. 

أرحب بكل من اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها خمتلف 
األمن  ملجلس  اجللسة  هذه  يف  إلبالغنا  املدعوون  األشخاص 
بشأن محاية املدنيني مع التركيز بوجه خاص على حالة املرأة. 
يف  األمن،  جملس  إىل  قدمها  إعالمية  إحاطة  آخر  إىل  وأشري 
األمم  هليئة  التنفيذي  املدير   ،2014 األول/أكتوبر  تشرين 
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، السيدة فومزيلي 
مالمبو - نغوكا، اليت ناقشت فيها اهلوة املوجودة والقائمة بني 
 .)S/PV.7289 ما هو وما ينبغي، بني الوقائع والقانون )انظر

شيلي،  رئيسة  مبادرة  استذكر  أن  أود  يل،  مسحتم  إذا 
إىل  الشيلي  املجتمع  األوىل،  رئاستها  فترة  يف  دعت،  عندما 
إبرام عقد اجتماعي جديد، عهد جديد تكون املساواة فحواه 
ومنظوره، مبا يف ذلك املساواة بني الرجل واملرأة. ومن املنطلق 
نفسه، أود أن أسترعي انتباه جملس األمن إىل ما جتري مناقشته 

يف األجهزة األخرى. 
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إن خطة التنمية ملا بعد عام 2015 ليست جمرد جمموعة 
من األفكار اجليدة والواضحة؛ إهنا جتسد الضغط الكبري الذي 
العليا يف عصرنا. وذلك هو السبب يف أن هذه  متارسه املثل 
اخلطة من املقدر هلا أن تصبح عقدا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا 
ومن  مجيعا.  حنتاجه  أمر  وهو  العاملي،  الصعيد  على  جديدا 
املؤكد أن يكون هلذه اخلطة أثر على السلم واألمن الدوليني 
واستنادا  اخلطة،  هذه  إن  عليهما.  اإلشراف  باملجلس  املنوط 
للمثل العليا املعروفة، واليت ينظر إليها على أهنا عاجلة ومعقدة 
بالتعاطف  املجبولة  السياسية  املُُثل  إحدى  هي  وطموحة، 
الدينامكي  هذا  العوملة  عامل  جبغرافيا  يتعلق  فيما  والبصرية 
التيقن. وهي  الذي يسوده عدم  واملترابط والعنيف واملخيف 
خطة ضرورية ألنه لو كانت البشرية سعيدة وكان العامل مليئا 
بالعجائب، فعندها لن يكون هناك أي مربر على اإلطالق هلذ 

اخلطة ملا بعد عام 2015. 

قطعناه حىت  الذي  بالشوط  ليس  الوعي  مع  نعمل  وإننا 
الذي ال  بالشوط  أكرب،  بدرجة  أيضا،  اآلن فحسب، ولكن 
املنظمة  حتتفل  حيث  العام،  هذا  إن  نقطعه.  أن  علينا  يزال 
مبرور 70 سنة على إنشائها، وتتجسد مثلها العليا يف امليثاق 
اعتمدته اجلمعية  الذي  اإلنسان،  العاملي حلقوق  ويف اإلعالن 
أن  لنا  يقول   ،1948 األول/ديسمرب  كانون   10 يف  العامة 
االعتراف  أساس  على  تقوم  العامل  يف  والسالم  العدل  احلرية 
بالكرامة املتأصلة جلميع أعضاء األسرة البشرية، وعلى املساواة 
يف حقوقهم غري القابلة للتصرف. لقد اعادت شعوب األمم 
اإلنسان  حبقوق  إمياهنا  امليثاق  يف  جديد  من  التأكيد  املتحدة 
بني  احلقوق  يف  واملساواة  اإلنسان  وقيمة  وكرامة  األساسية، 

الرجل واملرأة. 

ولن نستعرض مجيع املواد، ولكن دون خوف من الوقوع 
العاملي  امليثاق واإلعالن  املثل يف  باخلطأ، ميكننا أن نؤكد أن 
حلقوق اإلنسان ترد يف أهداف ما بعد عام 2015، وخاصة 

فيما يتعلق بقضية املرأة، اليت هي ليست سوى املساواة واحلرية. 
وعندما اقترحنا جعل القضاء على الفقر أولوية من األولويات، 
مل نفعل ذلك ألننا نعتقد أن مجيع الفقراء أشخاٌص جيدون، 
ولكن ألن الفقراء فقراء. يف هذا السياق، علينا أيضا العمل من 
أجل احلرية واملساواة للمرأة ال ألننا نعتقد أن النساء ال ُيلمن 

ولكن ألهنن بشر وهلن احلق يف الكرامة. 

وإذا جعلنا املساواة واحلرية حقني جلميع الشعوب، فلن 
يكون هناك مكان للعنف ضد املرأة ال يف الزناع أو حاالت 
ما بعد الزناع أو يف وقت السلم. ومعذلك، مل نتمكن حىت 
امرأة  مليون  من 400  القسري ألكثر  الزواج  منع  من  اآلن 
يف مجيع أحناء العامل، كما مل نتمكن من االبتكار من الناحية 
األخالقية. ولن نتمكن من احليلولة من اتساع نطاقه ليشمل 
ما يزيد على 142 مليون فتاة خالل هذا العقد. وحىت اآلن، 
يظل من الصعب جدا احليلولة دون أن تعاين 86 مليون فتاة 
اخلارجية  التناسلية  أعضائهن  تشويه  من  العامل  أحناء  يف مجيع 
املمارسة  هذه  استمرت  إذا  عام 2030  هذا حىت  يومنا  من 
املرأُة  الفقر  براثن  من  تنجو  ال  اآلن،  وحىت  احلالية.  بالوترية 
اليت متثل أكثر من نصف سكان العامل بقليل؛ ويف الواقع، متثل 
النساء 60 يف املائة من الـ 842 مليون شخص الذين يعانون 
من اجلوع. وحوايل نصف مجيع النساء احلوامل مصابات بفقر 
أخذنا  ما  إذا  املحرز،  التقدم  إىل   وإضافة  اآلن،  حىت  الدم. 
مشهدا  سريعا حلالة التعليم يف مجيع أحناء العامل، فإن الصورة 
عدد  معظم  ميثلن  الفتيات  أن  لنا  تبني  عليها  سنحصل  اليت 
األطفال غري امللتحقني باملدارس الذين يقدرون بــ 93 مليون 

طفل. 

املدفوع  العمل  العمل، ال سيما جمال  يتعلق مبجال  فيما 
األجر، إذا ما استبعدنا املرأة يف القطاع الزراعي جند أن أكثر 
العامالت هن عمالة غري رمسية. وماذا  املائة من  من 60 يف 
شأنه  كبرية،  جتارة  إنه  بالبشر؟  االجتار  بشأن  يقال  أن  ميكن 
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يف ذلك جتارة األسلحة، تصل إىل 32 بليون دوالر سنويًا. 
ومن غالبا يقعن ضحايا لذلك االجتار؟ حنن الضحايا - النساء 
إمرأة سنويا من  إنقاذ 66000   تعذر علينا  والفتيات. وقد 
الوقوع ضحية لقتل اإلناث؛ وما يزيد عن 000 500 الالئي 
تتعرض حياهتن مرارا للخطر؛ أو 70 يف املائة من النساء الاليت 
سيعانني من العنف يف مرحلة ما يف حياهتن؛ أو منع اإلساءة إىل 
إمرأة كل 18 ثوان يف مكان ما من العامل. وملاذا مل نتمكن من 
منع كل هذا؟ ألنه ال بد أن يكون متتيع املرأة باملساواة واحلرية 
أكثر من جمرد فكرة؛ جيب أن تكون حقيقة واقعة، وشعورا، 
بني  املساواة  تكون  أن  ميكن  كان  وإذا  اإلرادة.  عن  وتعبريا 
اجلنسني واحلرية جمرد جماهرة بفكرة، ملا وجدت اإلحصاءات 
من  املاليني  وإذالل  معاناة  أبرزت  واليت  للتو،  تشاطرهتا  اليت 
النساء يف أوقات الزناع وما بعد انتهاء الزناع وأوقات السالم. 

لقد اجتمعنا معا هنا اليوم لنقول أننا مل خنتر أن نولد نساء، 
ولكن مبجرد والدتنا، خلصنا إىل معرفة أن علينا العمل بشكل 
مجاعي ملنع ترسيخ احلكم الواقع لفكرة أن كونك إمرأة يساوي 
كأسلحة  تستخدم  أن  ميكن  أجسادنا  وأن  شيء،  ال  كونك 
للحرب. ونكتشف شيئا فشيئًا أنه يف مجيع أرجاء العامل يشمل 
هذا التحرير جهودا ملنع أي حماوالت ومجيع املحاوالت جلعل 
السالم، عقوبة  أو  الزناع  أوقات  حياتنا، سواء كان ذلك يف 

ثابتة، ومصدرا للعار وعدم املساواة ببساطة ألننا نساء. 

تشعر مجيع النساء وكثري من الرجال بأن هذا هو احلال. 
وبينما مثة إمرأة وحيدة تعيش يف الرعب ملجرد أهنا إمرأة، لن 
نعلم هذا ال ألننا جند يف  باالرتياح.  أوفر حظا  تنعم من هن 
العمل، ولكن ألنه منذ والدتنا جتلت هذه احلقيقة والعار الدائم 
مع  النساء  إذالل  واملعقول  املمكن  من  أنه  ونعلم  أعيننا.  أمام 
اإلفالت من العقاب يوميا يف حاالت الزناع وحاالت ما بعد 
الزناع، ويف أوقات السلم. لن يتمكن العامل من االستمرار، ولن 

يكون أكثر إنصافًا من الناحية االقتصادية، ومستداما من الناحية 
البيئية أو أكثر مشوال من الناحية االجتماعية إذا تراجع أخالقيا. 

وقد يتساءل بعض احلاضرين، “حسنا، ما هي األفكار 
أن  أود  التساؤل  ذلك  على  هبا؟” وجوابا  أتيتم  اليت  املبتكرة 
قيل  ما  أكرر  األسوأ.  اجلزء  هو  وذلك  شيء”.  “ال  أقول: 
يف ميثاق منظمتنا. أقول ما سبق أن ذكر يف اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان. أكرر ما قاله الضحايا يف حاالت الزناع وما 

بعد انتهاء الزناع، ويف أوقات السلم. 

لقد أطلق برنامج األغذية العاملي برناجما مدهشا قدم مواقد 
مقتصدة يف استهالك الوقود إىل أكثر من مليوين شخص خالل 
السنوات القليلة املاضية وحسن األحوال املعيشية جلميع األسر 
اليت استفادت منه يف تلك البلدان اليت يعمل هبا. هل أطلق ذلك 
الربنامج حىت يتسىن جلميع الرجال والنساء إعداد وجباهتم مع 
قدر أكرب من الطمأنينة، والراحة النسبية؟ ال. هل يعلم أحد ملاذا 
أطلق برنامج األغذية العاملي؟ أطلق يف حاالت الزناع ألن املواقد 
املقتصدة من حيث استهالك الوقود مكنت النساء من جتنب ترك 
مالجئهن لعدد من األيام حبثًا عن الوقود، حيث أن اضطالعهن 

بذلك كان من شأنه وضع حد الغتصاهبن وإذالهلن. 

ونشيد  بالكثري.  العامل  وهذا  املجلس  يضطلع  أن  ميكن 
بالدور الرائد الذي اضطلع به القرار 1325 )2000(، ولكن 
يتعني علينا مجيعا أن نتجاوز األفكار اليت تكون جمرد واضحة 
أو خمتلفة، واملضي قدما حنو حتقيق جمموعة من األخالقيات، 
والرغبة يف حتويل تلك األفكار عن املساواة بني اجلنسني وحرية 
املرأة إىل حقيقة واقعة. إن كرامة اجلنس البشري، فضال عن 

السالم واألمن الدوليني، على املحك. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
اجلمهورية العربية السورية. 
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الايد أ د )اجلمهورية العربية السورية(: أشكركم على 
عقد هذا االجتماع اهلام. يصادف العام احلايل الذكرى السنوية 
السبعني لقيام منظمة األمم املتحدة، اليت وضعت جتنيب البشرية 
ويالت احلروب يف مطلع أولوياهتا. ومنحت شعوب العامل أمال 
األعوام  أثبتت  فقد  أمن وسالم. ولألسف  بالعيش يف  جديدا 
السبعون املاضية أن األمم املتحدة مل ترق بعد إىل مستوى آمال 

وطموحات اآلباء املؤسسني على الرغم من تراكم اخلربة. 

وبالرغم من مرور 16 عاما على شروع جملس األمن يف 
الزناعات  املدنيني يف  بند محاية  دورية حول  مناقشات  إجراء 
املسلحة، فإن املمارسة العملية أثبتت أن مسألة محاية املدنيني 
مزدوجة.  ملعايري  ووفقا  واضحة  بانتقائية  تستخدم  تزال  ال 
األسس  أبسط  مع  تتعارض  أجندات  خلدمة  مرارا  واستغلت 
اليت يقوم عليها بنيان القانون الدويل. ويكفي يف هذا الصدد أن 
نعيد إىل األذهان التالعب غري املقبول وغري املربر الذي أدى إىل 
استباحة ليبيا دولة وشعبا وأرضا، حبجة محاية املدنيني الليبيني. 
يود وفد بلدي أن جيدد التأكيد على النقاط األساسية التالية: 

أوال، إن احليلولة دون نشوب الزناعات تكون عرب السعي 
عاجل  بشكل  للزناعات  السلمية  واحللول  التسويات  إلجياد 
الدويل.  والقانون  املتحدة  األمم  مليثاق  وفقا  تفاقمها،  وقبل 
والفتيات،  النساء  ذلك  يف  مبن  املدنيني  محاية  ميكن  وبذلك 

وجتنيبهم شرور احلرب. 

ثانيا، إن املسؤولية األولية واحلصرية عن محاية املدنيني من 
املخاطر اليت قد يتعرضون هلا، مبا يف ذلك مسؤولية محايتهم 
من األعمال اإلرهابية، هي من اختصاص الدولة املعنية، وهي 
اجلهة الوحيدة املخولة حبفظ األمن واالستقرار على أراضيها. 

ال  املسلحة  الزناعات  يف  املدنيني  محاية  مسألة  إن  ثالثا، 
القانون  مببادي  الكامل  االلتزام  ظل  إال يف  تستقيم  أن  ميكن 
مبادئ  مقدمتها  ويف  املتحدة  األمم  ميثاق  وأحكام  الدويل 

الشؤون  يف  التدخل  وعدم  السيادة  يف  واملساواة  السيادة، 
الداخلية للدول. 

رابعا، إنه من غري املقبول على اإلطالق أن يتم التعامل 
أداة  منها  جيعل  استنسايب  حنو  على  املدنيني  محاية  مسألة  مع 
خلدمة أهداف سياسية ومصاحل دول نافذة على حساب سيادة 
بعض  استغالل  وإن  األعضاء.  الدول  واستقالل  واستقرار 
الدول األعضاء يف جملس األمن وخارجه ملسألة محاية املدنيني 
لفرض سياساهتا االنتقائية ومعايريها املزدوجة على توجهات 
املجلس لن يؤد إال إىل إحلاق املزيد من الضرر بالدور املناط 

باملجلس مبوجب امليثاق. 
خامسا، ال بد من التعامل مع مسألة محاية املدنيني بشكل 
مشويل يقوم على معاجلة كل ما من شأنه إحلاق األضرار هبم، 
مبا يف ذلك وضع حد للتدابري القسرية األحادية اجلانب اليت 
تفرضها يف عصر  واليت  عدم شرعيتها  املتحدة  األمم  أكدت 
العوملة، دول بعينها على شعوب دول أخرى، ومنها سوريا، 
الشعوب من خالل حرماهنا من  مما يؤدي إىل اإلضرار هبذه 

مستلزماهتا املعيشية اليومية. 

والدفع بشرائح واسعة من هذه الشعوب وخاصة النساء 
والفتيات إىل اللجوء والزنوح واهلجرة والوقوع بني براثن مافيا 

االجتار بالبشر، واالبتزاز السياسي.
احلماية  توفري  ضرورة  على  التأكيد  بلدي  وفد  جيدد 
للمدنيني النازحني، الرازحني حتت نري االحتالل اإلسرائيلي يف 
اجلوالن السوري املحتل، واألراضي العربية املحتلة األخرى، 
ووضع حد ملمارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية 
جتاههم متهيدا إلهناء االحتالل. إن صمت جملسكم هذا عن 
اإلنساين  وللقانون  الدويل،  للقانون  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
اخلاصة  الدولية  والصكوك  اإلنسان،  حقوق  وقانون  الدويل 
عن  منأى  يف  أهنا  تعتقد  إسرائيل  جعل  اإلرهاب،  مبكافحة 
املساءلة لتواصل بالتايل سياساهتا العدوانية ودعمها للجماعات 
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اإلرهابية اليت تنشط يف منطقة الفصل يف اجلوالن السوري، مبا 
يهدد أمن واستقرار املنطقة، والسلم واألمن الدوليني ويقوض 

املبادئ والقواعد اليت أرساها القانون الدويل.

اإلعالمية  إحاطاهتم  يف  املتحدثني  من  عدد  أشار  لقد 
والفتيات  النساء  هلا  تتعرض  اليت  املعاناة  حجم  إىل  وبياناهتم 
السوريات يف سوريا، ألن الكثري من هؤالء املتحدثني جتاهل 
أن السبب املباشر ملعاناة املرأة السورية وتعريضها لشىت أنواع 
واالستعباد  كالرق  الالإنسانية  املعاملة  وأشكال  االضطهاد، 
اإلرهابية  التنظيمات  أيدي  على  والقتل  بالنساء  واالجتار 
لإلرهاب  الداعمة  الدول  حكومات  سياسات  هو  املسلحة، 
السورية  العربية  اجلمهورية  حكومة  وتطالب  حيالفها،  ومن 
وإدانة  للميثاق  وفقا  مسؤلياته  بتحمل  األمن  جملس  جمددا 
ونساء  رجاال  مجيعا  السوريون  منه  يعاين  الذي  اإلرهاب، 
لإلرهاب  الداعمة  الدول  أنظمة  وإلزام  وأطفاال،  وشيوخا 
للقانون  خطريا  خرقا  متثل  اليت  اهلدامة  ممارساهتا  عن  بالكف 
ومنها  اإلرهاب،  مبكافحة  اخلاصة  الدولية  وللصكوك  الدويل 
قرارات جملس األمن 1267 )1999( و 1373 )2001( 
و 1624 )2005( و2170 )2014( و 2178 )2014( 
وغريها واستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، 

اليت متثل هتديدا جسيما للسلم واألمن الدوليني.

ويؤكد وفد بلدي ضرورة أن تتم أي إجراءات ملكافحة 
احلكومة  مع  املسبق  والتنسيق  الكامل  بالتعاون  اإلرهاب، 
السورية واحترام السيادة السورية وضمان عدم إحلاق الضرر 
باملدنيني، ونشري يف هذا الصدد إىل استهداف قوات ما يسمى 
التحالف الدويل مؤخرا ملركز الصم والبكم يف حمافظة الرقة، 
يقدم  الذي كان  املركز  تدمري هذا  إىل  أدت  بضربات جوية 
املنطقة  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  للكثري  خدماته 
باإلضافة إىل تدمري الكثري من املنشآت االقتصادية بدون أي 

مربر مقبول.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
كوستاريكا.

)تكلم  )كوستاريكا(  غارسيا   - مندوثا  الايد 
باإلسبانية(: تشكر كوستاريكا شيلي على عقد مناقشة اليوم 
خاص  بشكل  ركزت  اليت  املدنيني،  محاية  بشأن  املفتوحة 
تواجهها  اليت  باحلماية  املتعلقة  واالحتياجات  التحديات  على 
ومنهاج  إلعالن  العشرين  الذكرى  وتوفر  والفتيات.  النساء 
ونرحب  املناقشة.  هلذه  مالءمة  األكثر  اإلطار  بيجني،  عمل 
مبشاركات املجتمع املدين بشأن هذا البند، ونثين على شيلي 
أن  املجلس. ونأمل  ليمان ملخاطبة  إلواد  السيدة  على دعوهتا 
تستمر هذه املمارسة يف املستقبل، على النحو الذي أوصى به 

األمني العام.

عن  بالنيابة  النمسا  ممثل  به  أدىل  الذي  البيان  نؤيد  إننا 
بصفتنا  التالية  النقاط  أتناول  أن  وأود  البشري،  األمن  شبكة 

الوطنية.

يساور كوستاريكا قلق عميق من حمتوى الورقة املفاهيمية 
املعروضة علينا، واليت تنص على أنه يف كثري من األماكن، يقع “ 
تقييد حقوق املرأة يف حمور الزناع املسلح”)S/2015/32، املرفق، 
صفحة2(. إننا قلقون جراء احلمالت املتعمدة اليت تسهدف 
املسلحة  اجلماعات  تفرضها  اليت  والشروط  والقيود  املرأة 
وكذلك  والفتيات،  بالنساء  اخلاصة  اإلنسان  حقوق  على 
تستهدف  اليت  اإلرهابية  لألنشطة  املأساوي  التطور  جراء 
انتهاك حلقوق  أي  نرفض  أن  علينا  وجيب  والفتيات.  النساء 
لقوانني  الصارم  الفرض  من خالل  والفتيات  للنساء  اإلنسان 
حتد من ذلك، وحتد من االعتداءات على النساء يف الوظائف 
بالترابط  نقر  وحنن  واملعلمني.  والفتيات  واملدارس،  العامة، 
القائم بني هذه املمارسات وأعمال العنف املتطرفة. ويف هذا 
الصدد، يوضح تقرير األمني العام بشأن املرأة والسالم واألمن 
املدنيني تصاحبه يف كثري من  العنف ضد  أن   )S/2014/693(
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باللباس،  يتعلق  فيما  املرأة  على حقوق  تفرض  قيود  األحيان 
والسفر والتعليم والعمل.

بني  املساواة  من  أكرب  بقدر  تتمتع  اليت  املجتمعات  ويف 
أقل  والنساء  التطرف،  ازدهار  املرجح  غري  من  اجلنسني، 
إننا ندين بشكل قاطع أي شكل ومظهر من  عرضة آلثاره. 
املدنيني  السكان  على  املدمرة  آلثاره  نظرا  اإلرهاب،  مظاهر 
واملجتمعات واألمن الدويل. إن كوستاريكا تستنكر األنشطة 
سيما  ال  حرام،  بوكو  باسم  املعروفة  اجلماعة  هبا  تقوم  اليت 
اختطاف الفتيات يف املدرسة، والتنظيم الذي يطلق على نفسه 
تنظيم الدولة اإلسالمية، الذي يقوض حقوق النساء والفتيات. 
وندعو جملس األمن إىل مضاعفة جهوده ملكافحة هذه األعمال 
أكثر  استخدام  يف  والنظر  الدويل،  القانون  إطار  يف  اهلمجية 

فعالية للجان اجلزاءات هلذا الغرض، وتقدمي اجلناة للعدالة.

استخدام  استمرار  إزاء  العميق  قلقنا  عن  نعرب  كما 
األسلحة ضد املدنيني وتأثريها الواسع النطاق عليهم، مبن يف 
ذلك الرجال والنساء واألطفال. وبناء على هذه اخللفية، نود 

التطرق إىل املسائل التالية.

األسلحة  جتارة  معاهدة  على  التوقيع  املهم  من  أوال، 
والتصديق عليها وتنفيذها بشكل كامل، مبا يف ذلك أحكامها 
للقنابل  املدمرة  اآلثار  إن  اجلنساين.  العنف  مبعايري  املتعلقة 
جيد،  بشكل  معروف  أمر  املدنيني  السكان  على  العنقودية 
الرغم من  وجيب علينا وضع حد هنائي الستخدامها. وعلى 
تتشرف  اليت  العنقودية،  الذخائر  بشأن   2008 عام  اتفاقية 
لألسف  شهدنا  أطرافها،  دول  مؤمتر  برئاسة  كوستاريكا 
استمرار استخدام هذه األسلحة يف الزناعات األخرية. وندعو 
الدول املوقعة إىل التصديق على االتفاقية ومجيع الدول األخرى 
من  االتفاقية  األطراف يف  الدول  وتلتزم  إليها.  االنضمام  إىل 
تلك  لتأثري  نظرا  ولكن  استخدامها،  بوقف  القانونية  الناحية 
يترتب على  التزام أخالقي  فإن ذلك  املدنيني،  األسلحة على 

الدويل  االلتزام  لذلك، تدعم كوستاريكا  كل شخص آخر. 
بإهناء استخدام الذخائر املتفجرة يف املناطق املكتظة بالسكان.

أخريا، فإننا نشري إىل أمهية تضمني مجيع واليات بعثات 
األمم املتحدة أحكاما تتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني 
ذلك  يف  مبا   ،)2013(  2122 القرار  يف  جاء  كما  املرأة، 
مطلقامع  التسامح  وعدم  النساء،  محاية  بشأن  حمددة  أحكام 
االستغالل واالعتداء اجلنسيني. وكما أشرنا إىل ذلك يف حمافل 
أي  أو  البشري  اجلنس  ميثل  ال  املتطرفني  عنف  فإن  أخرى، 
ثقافة أو ديانة معينة. إنه يشكل إهانة لسيادة القانون وإنسانيتنا 
املشتركة. واحترام كرامة اإلنسان، الذي ميثل األساس الذي 
الثقافية  التقاليد  تقوم عليه حقوق اإلنسان، موجود يف مجيع 

والدينية.

وجيب علينا مكافحة ثقافة الكراهية وتعزيز ثقافة السالم 
اليت من شأهنا بناء جمتمعات متماسكة وشاملة للجميع، فضال 

عن احترام حقوق اإلنسان يف جمملها. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
التفيا.

يشرفين  باإلنكليزية(:  )تكلم  )التفيا(  مازاكس  الايد 
أشكر  وإستونيا.  التفيا  عن  بالنيابة  البيان  هبذا  أديل  أن 
للشؤون  املساعدة  العامة  األمينة  كانغ،  وا   - كيونغ  السيدة 
اإلنسانية، والسيدة هيلني دورهام، مديرة دائرة القانون الدويل 
والسياسات يف اللجنة الدولية للصليب األمحر، والسيدة إلواد 
علمان، ممثلة فريق املنظمات غري احلكومية العامل املعين باملرأة 
والسالم واألمن، على بياناهتم. وأشكر أيضا الرئاسة الشيلية 
ملجلس األمن على تنظيم هذه املناقشة، وعلى تركيزها على 
حاالت  يف  والفتيات  النساء  محاية  تواجهها  اليت  التحديات 

الزناع وما بعد الزناع.
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عن  املراقب  به  أدىل  الذي  البيان  والتفيا  إستونيا  تؤيد 
االحتاد األورويب.

لقد حتققت إجنازات كبرية على املستوى املعياري هبدف 
تفعيل برنامج املرأة والسالم واألمن. كما كانت محاية املرأة 
حمورا للعديد من مداوالت جملس األمن. ومع ذلك، ال تزال 
التقدم  ومواصلة  التنفيذ  مستوى  يف  كامنة  حتديات  هناك 
والدراسة  املستوى  الرفيع  االستعراض  إىل  ونتطلع  املحرز. 
العاملية املتعلقني بالتقدم املحرز والعوائق اليت تواجه تنفيذ القرار 
1325 )2000(، فضال عن قرارات املتابعة. وسيكون عام 
2015 عاما هاما للنهوض حبقوق املرأة، نظرا للتقارب بني 
االستعراض مع أحداث أخرى متعلقة بالسياسات العاملية، مثل 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015، والذكرى السنوية العشرين 
استفادة  نستفيد  أن  وينبغي   . بيجني  عمل  ومنهاج  إلعالن 
كاملة من تلك الفرص لكي نلزم أنفسنا جمددا بربنامج املرأة 
للتحديات  والتصدي  االحتياجات  وتلبية  واألمن،  والسالم 
املحددة اليت تواجهها النساء والفتيات، مبا يف ذلك، يف حاالت 
وإستونيا جهدا يف  تدخر التفيا  ولن  الزناع.  بعد  وما  الزناع 

تيسري إحراز التقدم املحرز يف ذلك الصدد. 

لقد كان لتنامي الزناعات والتطرف العنيف خالل العام 
املاضي أثر كبري على املدنيني، وخاصة على النساء والفتيات. 
وإن يف القصف اهلمجي لإلرهابيني يف ماريوبول يوم السبت 
 - حتفهم  األبرياء  املدنيني  من   30 فيه  لقي  الذي  املاضي 
ثلثاهم من النساء واألطفال - تذكرة مؤملة باألسباب املوجبة 
للمضي قدما بعملنا فيما يتعلق هبذه املسألة. وجيب أن يواجه 
مرتكبو هذا اهلجوم الذي ال معىن له ومن يدعموهنم العواقب 
املترتبة عنه. ونشعر بالقلق أيضا إزاء استمرار حوادث العنف 
ضد  املوجهة  والتهديدات  واهلجمات  واجلنساين،  اجلنسي 
النساء والفتيات، ومن يدافعون عن حقوقهن. ونرحب بزيادة 
استخدام املعايري ذات الصلة حبقوق اإلنسان والعنف اجلنسي 

يف نظم جزاءات جملس األمن. وينبغي أن متتثل مجيع األطراف 
والقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  املسلح ألحكام  النـزاع  يف 

الدويل حلقوق اإلنسان. 

ونشدد على أنه ينبغي مقاضاة ومعاقبة مجيع جرائم العنف 
املساءلة  وتشّكل  والدويل.  الوطين  القانونني  اجلنسي مبوجب 
املسلحة  الزناعات  األطراف يف  امتثال  تعزيز  هاما يف  عنصرا 
لتحقيق  األمهية  من  ذاته  بالقدر  وهي  الدولية،  اللتزاماهتا 
الوطنية  السلطات  على  وتقع  اجلرائم.  تلك  لضحايا  العدالة 
اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املساءلة  عن  الرئيسية  املسؤولية 
حلقوق اإلنسان، ويف الوقت نفسه، ستواصل املحكمة اجلنائية 
الدولية االضطالع بدور حاسم يف هذا الصدد مىت كانت تلك 

السلطات غري قادرة على القيام بذلك أو غري راغبة فيه. 

الرامية إىل تعميم مراعاة  وتدعم التفيا وإستونيا اجلهود 
النواحي اجلنسانية يف عمليات حفظ السالم. وينبغي أن تكفل 
لعمليات حفظ السالم واليات قوية تكون يف صميمها محاية 
املدنيني، مبا يف ذلك منع العنف اجلنسي واجلنساين. وتشمل 
العناصر الرئيسية للتنفيذ الفعال لتلك الواليات، من بني أمور 
قادة  وكبار  السالم،  ألفراد حفظ  املناسب  التدريب  أخرى، 
بني  وفيما  البعثة  عناصر  مجيع  بني  الفعال  والتنسيق  بعثاهتم، 
لألمم  الفاعلة  اجلهات  من  وغريها  السالم  حفظ  عمليات 
السكان  مع  الوثيق  التعاون  عن  فضال  امليدان،  يف  املتحدة 
املحليني ومنظمات املجتمع املدين واملؤسسات املحلية. ومن 
بشكل  املرأة  حقوق  انتهاكات  ترد  أن  خاصة  بصفة  املهم 
والبعثات  السالم  حفظ  لعمليات  الدورية  التقارير  يف  كاف 
الرامية  باجلهود  ونرحب  األمن.  جملس  إىل  اخلاصة  السياسية 
إىل بناء القدرة على حتليل الزناعات بطريقة مراعية لالعتبارات 

اجلنسانية واستخدام البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس. 

إدماج  ينبغي  بأنه  راسخا  إميانا  وإستونيا  التفيا  وتؤمن 
املسائل املتصلة باملرأة والسالم واألمن بشكل كامل يف خمتلف 
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بشأن  حاليا  املتحدة  األمم  جتريها  اليت  االستعراض  عمليات 
ونرحب  واجلزاءات.  السالم  وبناء  السالم  حفظ  عمليات 
هنج  وضع  إىل  الرامية  أوال”  “احلقوق  العام  األمني  مببادرة 
األمم  منظومة  نطاق  على  اإلنسان  حقوق  ملسائل  متسق 
املتحدة، وتعزيز القدرات يف جمايل اإلنذار املبكر ومنع نشوب 

الزناعات. 

وال يسعنا السماح بانتكاس حقوق املرأة يف هذا العام الذي 
تتيح فيه العديد من العمليات العاملية الفرصة لوضع األولويات 
اخلطط  صلب  يف  اجلنسني  بني  املساواة  بشأن  وااللتزامات 
أمران  املرأة  الدولية والوطنية. واملساواة بني اجلنسني ومتكني 
املرأة.  تواجهها  اليت  األمنية  للتحديات  التصدي  أساسيان يف 
املرأة ومشاركتها يف مجيع مراحل ومستويات  كما أن متثيل 
صنع القرار أثناء الزناع وما بعده أمر أساسي للجهر حبقوق 

املرأة وشواغلها يف وقت مبكر، فضال عن كفالة محايتها. 

وإستونيا  التفيا  التزام  جمددا  أؤكد  أن  أود  اخلتام،  ويف 
معا باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واستعدادها لإلسهام 
يف مجيع العمليات اجلارية لضمان إحراز التقدم املستدام كي 

تتمتع النساء والفتيات جبميع حقوقهن اإلنسانية. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
لكسمربغ. 

أود  بالفرنسية(:  )تكلمت  )لكسمربغ(  لوكاس  الايدة 
أن أشكر شيلي على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة بشأن محاية 
املحددة  االحتياجات  على  التركيز  اختيارها  وعلى  املدنيني، 

للنساء والفتيات يف حاالت الزناع املسلح وما بعده. 

املراقب  به  الذي أدىل  البيان  تاما  تأييدا  تؤيد لكسمربغ 
عن االحتاد األورويب. 

ريب  وال  هامة.  أحداث  عدة  مع   2015 عام  يتزامن 
 1325 القرار  تنفيذ  بشأن  املستوى  الرفيع  االستعراض  أن 

بيجني  عمل  ومنهاج  إعالن  تنفيذ  واستعراض   ،)2000(
سيكونان حدثني هامني هذا العام بالنسبة للنهوض باملساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة. وهناك حدثان هامان آخران هذا 
املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  بعمليات  يتعلقان  أيضا،  العام 
أن  ينبغي  املدنيني،  محاية  خيص  وفيما  السالم.  بناء  وهيكل 
تساعدنا مجيع هذه االستعراضات على حتديد السبل والوسائل 
فإن  الغاية،  لتلك  حتقيقا  عملنا.  أساليب  بتحسني  الكفيلة 
الدراسات  نتائج وتوصيات هذه  تنسيق مجيع  الضروري  من 

املختلفة واملتكاملة يف ذات الوقت لضمان التآزر. 

اليت عممتموها، سيدي  املفاهيمية  املذكرة  لقد وصفت 
واإلحاطات  املرفق(   ،S/2015/32( املناقشة  هلذه  الرئيس، 
للشؤون  املساعدة  العامة  األمينة  قبل  من  املقدمة  اإلعالمية 
اإلنسانية وممثليت اللجنة الدولية للصليب األمحر وفريق املنظمات 
غري احلكومية العامل املعين باملرأة والسالم واألمن، جيدا املحنة 
املأساوية اليت تعيشها النساء والفتيات يف حاالت الزناع املسلح، 
والعديد من االنتهاكات للقانون اإلنساين الدويل اليت يتعرضن 
والعراق،  سوريا  احلال يف  هو  وذلك  واسع.  نطاق  على  هلا 
بوصفه سالحا  اجلنسي  العنف  داعش  تنظيم  يستخدم  حيث 
وجنوب  الوسطى  أفريقيا  مجهورية  ويف  احلرب،  أسلحة  من 
املرأة على حنو غري متناسب من جراء  تتأثر  السودان، حيث 
تشريد أعداد هائلة من السكان، وهو احلال أيضا يف نيجرييا، 
والفتيات.  النساء  استهداف  بوكو حرام  تنظيم  يتعمد  حيث 

ولألسف، فإن القائمة أبعد ما تكون عن الشمول. 

مجيع  تعمل  أن  ينبغي  املتفشية،  اآلفة  هذه  إىل  وبالنظر 
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية وهيئات وكيانات منظومة 
بيئة  هتيئة  على  معا  املدين  املجتمع  ومنظمات  املتحدة  األمم 
توفر احلماية للمدنيني. وجيب أن يعمل جملس األمن على وجه 
اخلصوص بشكل مستمر عن طريق كفالة تقدمي املسؤولني عن 
اجلرائم املرتكبة ضد املدنيني إىل العدالة، وعن طريق اختاذ تدابري 
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حمددة اهلدف ضد املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان. وفيما يتعلق بزياراته امليدانية، ينبغي ملجلس األمن أن 
يثري على حنو مستمر مسألة محاية املرأة مع السلطات املختصة، 

فضال عن عقد االجتماعات مع املنظمات النسائية املحلية. 

ومن الضروري توفر االتساق نفسه يف العمل عند إنشاء 
بعثات حفظ السالم وبناء السالم. وينبغي أن تتوفر هلذه البعثات 
واليات مناسبة وموارد كافية متّكنها من محاية املدنيني، مبا يف 
اجلنسانية  بالشؤون  املعنيني  املستشارين  ذلك من خالل نشر 
املستشارين  عن  فضال  النساء،  حبماية  املعنيني  واملستشارين 
الثالثة من  املعنيني حبماية األطفال. ومع وجود هذه األنواع 
دورا حمددا  منها  واحد  لكل  بأن  التذكري  املستشارين، جيب 
يؤديه. وينبغي أن يواصل املجلس أيضا مواكبة أوضاع النساء 
والفتيات عن طريق توجيه الدعوة بانتظام إىل مفوضية األمم 
املعنية  العام  اخلاصة لألمني  واملمثلة  اإلنسان،  املتحدة حلقوق 
التنفيذية هليئة  املديرة  أو  النـزاع،  بالعنف اجلنسي يف حاالت 

األمم املتحدة للمرأة للمشاركة يف مناقشاته. 

ويف حني أن محاية املدنيني واالحتياجات املحددة للنساء 
واألطفال ما تزاالن يف صميم مناقشتنا، فإن من إضعاف املرأة 

أن يقتصر دورها على أن تكون جمرد ضحية سلبية. 

الوساطة  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  نضمن  أن  وجيب 
فتئت  وما  السياسية.  العمليات  مجيع  ويف  الزناعات  وتسوية 
لكسمربغ منذ عام 2010 تدعم الربنامج الذي تنفذه إدارة 
يف  للمرأة  السياسية  املشاركة  لتعزيز  السالم  حفظ  عمليات 
على  تقدم  إحراز  عن  الربنامج  هذا  وأسفر  الزناع.  أعقاب 
ليشيت   - تيمور  وتنظيم صفوفهن يف  النساء  مشاركة  صعيد 
أيضًا  وأظهر  وليربيا.  الدميقراطية  الكونغو  ومجهورية  وهاييت 
أن محاية حقوق املرأة وسالمتها البدنية واملعنوية شرط أساسي 

هام لتأخذ مكاهنا الصحيح يف جمال العمل السياسي. 

تنفيذ  يف  رغبتنا  عن  أعرب  أن  يل  امسحوا  اخلتام،  ويف 
هبدف  متسق  حنو  على  املناقشة  هذه  يف  املطروحة  األفكار 
حشد  مجيعًا  علينا  وجيب  امليدان.  يف  املدنيني  محاية  حتسني 
اجلهود للوفاء بذلك الوعد يف عام 2015 والشروع يف التغيري 

الذي تنتظره ماليني النساء والفتيات يف مجيع أحناء العامل. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
تركيا. 

النساء  إن  باإلنكليزية(:  )تكلم  )تركيا(  إالر  الايد 
الزناعات  عدد  تزايد  من  تضررًا  األكثر  بني  من  والفتيات 
وحّدهتا يف مجيع أحناء العامل. وال يزلن مستهدفات على وجه 
التحديد يف الزناعات، وكثريًا ما يتعرضن للعنف اجلنسي وشىت 
والنساء  واالجتماعي.  واالقتصادي  السياسي  التمييز  أشكال 
هن أكرب متضرر من التشريد اجلماعي واألزمات الطويلة األمد 
وحاالت الطوارئ اإلنسانية. وهن أيضًا ضعيفات يف حاالت 
السياسية واتفاقات  العمليات  الزناع، ال سيما خالل  بعد  ما 
وقف إطالق النار واأليام األوىل من تنفيذ اتفاقات السالم. إن 
خماطر العنف اجلنسي واجلنساين، سواء يف املناطق احلضرية أو 

الريفية، آخذة يف االزدياد والتحّول. 

املدنيني،  تواجه  اليت  واالحتياجات  التهديدات  ظل  ويف 
وال سيما النساء والفتيات، تدعو احلاجة إىل اتباع هنج أكثر 
قوة ومشوال يف سبيل حتقيق األهداف املبينة يف القرار 1325 
)2000( والقرارات الالحقة له. ويأيت تعزيز إرادتنا السياسية 
مبتكرة  طرق  إجياد  إىل  أيضًا  حباجة  وحنن  أوىل.  كخطوة 
مجيع  يف  والفتيات  النساء  تواجهها  اليت  للتحديات  للتصدي 
املستفادة  الدروس  نراعي  أن  وينبغي  الزناع.  دورة  مراحل 

وأفضل املمارسات. 

للقضاء على األسباب اجلذرية  الزناع  والعمل يف حاالت 
للزناع هو السبيل األفضل ملنع العنف اجلنسي والتهديدات ضد 
املرأة بطريقة مستدامة. ويف األجل القريب إىل املتوسط، ال بّد من 



93/111 1502650

S/PV.7374 30/01/2015 ااة املديي  ي الماا املالح

توفري احلماية من العنف اجلنساين ومقاضاة مرتكيب هذه األعمال 
واالستمرار يف  القطاعات  متعددة  استجابة  إعداد  إىل  والسعي 
مببادئ  وللتقيد  والفتيات.  النساء  إىل  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي 

القانون الدويل اإلنساين يف هذا السياق أمهية خاصة.

كما أن ضمان إشراك اجلميع يف صنع القرارات ووضع 
الوساطة  وجهود  السالم  عمليات  عن  فضاًل  السياسات، 
وحفظ السالم وبناء السالم، هو خطوة هامة أخرى. وجيب 
والفتيات  للنساء  واالقتصادي  االجتماعي  التمكني  يكون  أن 
املشردات من بني األولويات. إن اإلدماج والتمكني من أفضل 
تعزيز  تواصل  العنيف. ومن شأن  التطرف  األدوات ملكافحة 
يف  اجلنساين  املنظور  وتعميق  والفتيات  النساء  محاية  إدماج 
األطر املعيارية ملنظومة األمم املتحدة وكياناهتا وممارساهتا أن 

يكون خطوة أخرية حنو تعزيز احلماية. 

أفضل  بشأن  املناقشة  يف  اإلسهام  بغية  اليوم،  وأود 
املمارسات والدروس املستفادة، أن أشدد بصفة خاصة على 
التحديات واملخاطر اليت تواجه النساء املشردات يف مجيع أحناء 
العامل، بناء على جتربتنا اخلاصة النامجة عن الزناعات املأساوية 
على اجلانب اآلخر من حدودنا. واستجابة للتشريد القسري 
خطوات  تركيا  اختذت  والعراق،  سوريا  يف  املآسي  بسبب 
مبادئ  تشمل  للسياسات  دائمة  إجياد حلول  لضمان  رئيسية 

الوقاية واحلماية واملشاركة والتمكني. 

املرأة يف  ومن حيث املشاركة، نعطي األولوية ملشاركة 
املخيمات عن طريق إشراكها يف اختاذ القرارات وإدارة املخيم. 
وتشجيع  تيسري  على  املخيمات  إدارة  موظفي  تدريب  ومت 

مشاركة املرأة ومتثيلها يف العالقات املجتمعية باملخيمات. 

وفيما خيص احلماية، مت توظيف عدد كاف من النساء يف 
املخيمات للحفاظ على خدمات صحية وتعليمية وأمنية جيدة 
للنساء والفتيات. وحتظى االحتياجات النفسية - االجتماعية 
املثال،  سبيل  فعلى  باهتمام خاص.  للمرأة  اإلجنابية  والصحة 

االجتماعي،  النفسي  الدعم  خدمات  مراكز  مشروع  أنشأ 
الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  متوله  الذي 
مركزًا   11 االجتماعية،  والسياسة  األسرة  وزارة  وتنفذه 
االحتياجات  تلبية  أجل  من  داخلها  و20  املخيمات  خارج 

النفسية للنساء وأسرهن. 

ملنع  خاصة  تدابري  ُوضعت  بالوقاية،  يتعلق  ما  ويف 
وخارج  املجموعات.  ومحاية  املخيمات  يف  االعتداءات 
واجلنسي  املزنيل  العنف  لتعزيز رصد  تدابري  تُتخذ  املخيمات، 

ومنعهما، حيث يعيش عدد كبري من املشردين. 

باملدارس  الفتيات  التحاق  فإن  التمكني،  صعيد  وعلى 
والتعليم املستمر للمرأة مها أولوية يف سياسة تركيا. إن أكثر 
التعليم  يف  مسجلون  السوريني  األطفال  من   68  000 من 
املهين.  التدريب  الكبار  من  من 000 40  يقرب  ما  وتلّقى 
حماضرات  حلضور  الفرصة  والنساء  املشردة  لألسر  وتتاح 
النفسي  والدعم  الطفل  وعقلية  األم  صحة  مثل  مسائل  عن 
االجتماعي وحقوق اإلنسان والعنف املزنيل. ومن نافلة القول 
بالغ األمهية  أمر  القوي هلذه اجلهود  الدويل  املجتمع  إن دعم 
للتأكد من أنه لن يكون هناك أجيال ضائعة يف منطقتنا ملجرد 

أننا ال ميكن أن نوفر هلم األمل والفرصة يف املستقبل. 

وحنن نتطلع إىل خمتلف عمليات االستعراض اليت ستجرى 
للزناعات  املتحدة  األمم  استجابة  تعزيز  بشأن  العام  هذا  يف 
العنيفة واليت حيظى، من بينها، االستعراض العاملي لتنفيذ القرار 

1325 )2000( بأمهية خاصة. 

الشيلية على جهودها  الرئاسة  ويف اخلتام، أود أن أهنئ 
الرامية إىل ربط جدول أعمال املرأة والسالم واألمن باحلماية 

العامة للمدنيني يف املناقشة. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
جنوب أفريقيا. 
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الايد مينيلي )جنوب أفريقيا( )تكلم باإلنكليزية(: يود 
وفد جنوب أفريقيا أن يشكر مجهورية شيلي على قيادهتا يف عقد 
هذه املناقشة املفتوحة وعلى حضوركم هنا اليوم، يا سيدي. 
ونود أيضًا أن نشكر األمينة العامة املساعدة كيونغ - وا كانغ 
أبعادها.  مجيع  يف  احلماية  بشأن  والثاقبة  الثابتة  قيادهتا  على 
كما أشكر السيدة هيلني دورهام، مديرة دائرة القانون الدويل 
والسياسات يف اللجنة الدولية للصليب األمحر، والسيدة إلواد 
العامل املعين باملرأة  علمان من فريق املنظمات غري احلكومية 

والسالم واألمن على إحاطتيهما اإلعالميتني اهلامتني. 

آخذ  هو  الذي  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  أصبح 
أفريقيا  جنوب  وترحب  للقلق.  مثرية  عاملية  آفة  الزيادة،  يف 
الدويل  والقانون  اإلنسان  الدويل حلقوق  القانون  نظامي  بأن 
احلماية  توفري  على  تنص  قوانني  جمموعة  أنتجا  قد  اإلنساين 
يف  األحيان  من  كثري  يف  التحدي  ويتمثل  الصدد.  هذا  يف 
مسألة عدم قيام الدول بتنفيذ األحكام الرئيسية هلذه الصكوك 
وكذلك عدم الوفاء بالتزاماهتا. وحتقيقًا هلذه الغاية، ندعو مجيع 
احلد  لتوفري  وملموسة  حمددة  تدابري  اختاذ  إىل  امللتزمة  الدول 
األقصى من احلماية النساء والفتيات يف حاالت الزناع املسلح 
أوال،  وهي:  بإخالص،  الصلة  ذات  االتفاقيات  تنفيذ  وإىل 
اتفاقية جنيف الرابعة املؤّرخة 12 آب/أغسطس 1949 فضاًل 
عن الربوتوكولني اإلضافيني لعام 1977، ثانيًا، الربوتوكول 
األطفال يف  اشتراك  بشأن  الطفل  التفاقية حقوق  االختياري 
 19 يف  العامة  اجلمعية  اعتمدته  والذي  املسلحة،  املنازعات 

كانون األول/ديسمرب 2011. 

االحتاد  اعتمد   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين  يف  ثالثًا، 
األفريقي من جانبه اتفاقية محاية املشردين ومساعدة النازحني 
داخليًا يف أفريقيا، املعروفة باسم اتفاقية كمباال، واليت تظّل أداة 
أفريقيا، حيث  للتشريد يف  هامة يف معاجلة األسباب اجلذرية 
الزناع  بسبب  شخص  ماليني   10 حنو  املشردين  عدد  يبلغ 

والكوارث الطبيعية املتصلة بتغري املناخ، من بني أمور أخرى. 
ضد  التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقية  هناك  رابعًا، 
املرأة، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام 1979، واليت كثريًا 
ما توصف بأهنا مبثابة شرعة دولية حلقوق املرأة. وتوفر لنا هذه 
األخرى،  الدولية  الصكوك  مع  جنب  إىل  جنبًا  االتفاقيات، 
مبادئ توجيهية واضحة بشأن كيفية التصدي حلماية األطفال 

يف الزناعات املسلحة. 

يف  املدنيني  حبماية  راسخا  التزاما  أفريقيا  جنوب  وتلتزم 
الزناعات املسلحة، مبا يف ذلك التنفيذ الكامل للقرار 1325 
إىل  يسعى  الذي  واألمن،  والسالم  املرأة  بشأن   )2000(
التصدي للعديد من التحديات اليت تواجهها النساء واألطفال. 
شواغلها  دائمًا  أفريقيا  جنوب  أبرزت  ذلك،  على  وعالوة 
الرئيسية إزاء الغياب الواضح لإلرادة السياسية للتصدي حلقيقة 
أن األجيال تواجه الضعف الشديد وانعدام احلماية يف فلسطني 
حاالت  يف  والنساء  األطفال  يتمكن  ومل  الغربية.  والصحراء 
بالسالم  تتسم  كرمية  حياة  العيش  من  لعقود  املسلح  الزناع 
بيئة  النساء من كفالة تنشئة أطفاهلن يف  واألمن، ومل تتمكن 
آمنة بصورة كاملة. ويف ذلك الصدد، تظل الربامج النبيلة، مثل 

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، لألسف بعيدة املنال. 

املجتمع  يبذهلا  اليت  باجلهود  أفريقيا  جنوب  وترحب 
الدويل حلماية املدنيني يف الزناعات املسلحة. ومع ذلك، جيب 
السعي إىل مشاركة مجيع أصحاب املصلحة داخل البلد. بينما 
جيري بذل جهود إجيابية وخطوات تدرجيية، فمن الواضح أن 
عدم توفر اإلرادة السياسية والتجاهل التام ألرواح املدنيني ال 
ولذلك  املسلح.  الزناع  أثناء  أمام محايتهم  رئيسية  عقبة  يزال 
من األمهية مبكان أن تقدم األطراف الدولية الفاعلة واملنظمات 
اخلارجية مساعدة بناءة، وينبغي أن متتثل ألحكام ميثاق األمم 
البلد املعين وسيادته  بينما حتترم بشكل كامل إرادة  املتحدة، 
ذلك  يف  القسري.  التدخل  عن  ومتتنع  اإلقليمية،  وسالمته 
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عملية  تعزيز  جيب  أنه  بقوة  أفريقيا  جنوب  تعتقد  الصدد، 
احلوار الشامل للجميع واملصاحلة الوطنية من أجل احلد من آفة 
العنف، األمر الذي سيربهن أيضا على قيمته يف إجياد احللول، 

وإرساء األسس لسالم مستدام يف حاالت األزمات. 
ويربز آلخر تقرير لألمني العام عن املرأة والسالم واألمن 
الصادر يف أيلول/سبتمرب S/2014/693( 2014(، بعض التقدم 
واألمن،  والسالم  املرأة  أعمال  املجاالت يف جدول  يف مجيع 
فضال عن بعض من أبرز التحديات والثغرات. وال يزال اتباع 
هنج مستدام ومتكامل بطريقة متماسكة ومنسقة أمرا حاسم 
األمهية لضمان الفعالية. بيد أن أبرز التحديات ما زال موجودا 
العملي، نرى عدم  الصعيد  التنفيذ. وعلى هذا  على مستوى 
فيهم  مبن  للمدنيني،  الفعلية  باحلماية  يتعلق  فيما  تقدم  إحراز 
النساء والفتيات. والنساء واألطفال، ال سيما املشردين بعيدا 
عن ديارهم، يف مناطق الزناعات العنيفة عرضة بشكل خاص 
للهجوم، مبا يف ذلك االغتصاب واالجتار باألشخاص ومجيع 
أشكال اإليذاء البدين واجلنسي والنفسي. شهدنا يف كثري من 
األحيان حاالت حيث تصبح املدنيات الالئي ال يشاركن يف 
العدائية أهدافا للحرب، أو جيدن أنفسهن يف خطر  األعمال 
ببساطة ألنه تصادف وجودهن يف املنطقة اليت يقع فيها الزناع. 

“استراتيجية   -  2063 لعام  األفريقي  االحتاد  خطة  إن 
عاملية لتحسني استغالل املوارد يف أفريقيا لصاحل مجيع األفارقة” 
- لديها رؤية لتخليص القارة األفريقية من الزناعات املسلحة، 
القائمة على  العنف  والتعصب وجرائم  والتطرف،  واإلرهاب 
نوع اجلنس. وتتطلع عالوة على ذلك إىل إسكات صوت املدافع 
كافة حبلول عام 2020، ويعترب وفد بلدي هذه اخلطوة خطوة 
هامة إىل األمام. كما يسرنا أن نعلم أن جملس األمن يشجع 
لقواعد  املعايري ومدونات  اعتماد احلد األدىن من  الدول على 
وضمان  الشرطة،  ودوائر  واملليشيات  جيوشها  يف  السلوك 
تنفيذها للحد من حاالت العنف القائم على نوع اجلنس نتيجة 
جملس  إدراك  ذلك،  على  وعالوة  القوى.  موازين  الختالل 

يقوم  متكامل  هنج  اتباع  يتطلب  املستدام  السالم  بأن  األمن 
على الترابط بني األمن والتنمية، واألنشطة السياسية وحقوق 
العدالة  وأنشطة  اجلنسني،  بني  املساواة  ذلك  يف  مبا  اإلنسان، 
وسيادة القانون، مشجع بشكل خاص. ويتعني التأكيد على أن 
األعمال اليت تضطلع هبا بعثات حفظ السالم حلماية املدنيني لن 
تكون ناجحة إال إذا كان هناك اطمئنان وثقة يف آليات األمن 

ومؤسساته وسيادة القانون يف البلد املضيف. 

حينما  اهلامة  التطورات  بعض  املاضي  العام  يف  شهدنا 
حلاجتنا  عملية  لتعبريات  تسمح  قرارات  األمن  جملس  اختذ 
التحديات  على  والتركيز  املدنيني،  محاية  لكفالة  اجلماعية 
واالحتياجات اليت تواجهها النساء والفتيات يف حاالت الزناع 
املسلح وحاالت ما بعد الزناع. وتعد اإلجراءات املتخذة، مثل 
اجلهود الرامية إىل تعزيز آليات اإلنذار املبكر، وتقييم املخاطر 
مبؤشرات مراعية لالعتبارات اجلنسانية، مبثابة نقطة إنطالق. 
إن التفاعل مع بناة السالم من أفراد املجتمع املدين والنساء فيما 
يتعلق جبمع املعلومات وإعداد التقارير يكتسي أيضا أمهية. بيد 
أن التطورات والتغيريات اهلامة يف واليات بعثات حفظ السالم 
عوامل  تزال  ال  وتدريب  عمليات رصد  من  به  تضطلع  وما 
حامسة األمهية. واألمثلة على ما حتقق ضمن العملية املختلطة 
به  تضطلع  وما  دارفور  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالحتاد 
األفرقة القطرية لألمم املتحدة من مهام تقييمية مشتركة لتحديد 
الشواغل األمنية واإلنسانية يف املخيمات املخصصة للمشردين 

داخليًا يف دارفور مكنت من حتقيق درجة من النجاح. 

يف  العاملني  املوظفني  مجيع  على  بالثناء  أختتم  أن  وأود 
اخلدمات  على  املدين  املجتمع  وأفرقة  السالم،  حفظ  بعثات 
ملواجهة  كافية  غري  مواردهم  تكون  ما  وغالبًا  يؤدوهنا.  اليت 
التحديات اهلائلة على أساس يومي. وستواصل جنوب أفريقيا 
احليوي  دورهم  أداء  من  لتمكينهم  معهم  كثب  عن  التفاعل 

الدويل. 
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ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
كرواتيا. 

الايد دوبنياك )كرواتيا( )تكلم باإلنكليزية(: يف البداية، 
أود أن أشيد بشيلي على اضطالعها برئاسة جملس األمن يف 
الذي  األمر  املمتازة،  الطريقة  بتلك  الثاين/يناير  كانون  شهر 
واحلسنة  اهلامة  املناقشة  هذه  بعقدها  اليوم  أخرى  مرة  تأكد 

التوقيت. 

وتؤيد كرواتيا البيان الذي أدىل به يف وقت سابق اليوم 
املراقب عن االحتاد األورويب. وأود أن أديل ببعض املالحظات 

اإلضافية بصفيت الوطنية. 

احتفلنا هذا األسبوع مبرور 70 عامًا على حترير معسكر 
املوت أوشفيتس - وهو يف الواقع يوم خاص للغاية يف تاريخ 
هذا  يتكرر  “لن  املاضية  السبعة  العقود  خالل  قلنا  البشرية. 
اإلبادة  أعمال  حبدوث  مسحنا  أننا  بيد  عديدة،  مرات  أبدا” 
سريربينيتسا.  يف  أخرى  مرة  مث  ومن  رواندا،  يف  اجلماعية 
لألسف،  ولكن  أبدا”،  جمددا  حيدث  “لن  قول  ونواصل 
ترتكب  رهيبة  األعمال، ونشهد جرائم  تلك  ال تزال حتدث 
العامل. ال تزال تلك  ضد املدنيني يف الزناعات يف مجيع أحناء 
األعمال حتدث يف سوريا. وقالت وكيلة األمني العام السيدة 
يف  املجلس  أمام  قدمتها  اليت  اإلعالمية  إحاطتها  يف  آموس، 
كانون األول/ديسمرب، إنه يف سوريا، “ال تزال أطراف الزناع 
تتجاهل أبسط املبادئ اإلنسانية” )S/PV.7342، صفحة 2(. 
هبا  نشرح  أن  ميكن  اليت  الكلمات  نفدت  “لقد  وأضافت: 
بشكل واف الوحشية والعنف والتجاهل الفج للحياة البشرية 
اليت متثل مسة مميزة هلذه األزمة” )S/PV.7342، الصفحة 2(. 

ال يزال ذلك حيدث يف مشال نيجرييا، حيث تواصل مجاعة 
بوكو حرام محلتها اإلرهابية. ال يزال ذلك حيدث يف العراق، 
بالفظائع واالعتداءات الوحشية واهلمجية اليت تنفذها “الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام”. إن قائمة الزناعات واالنتهاكات 

تطول. وقد تعلمنا الكثري من الدروس من املاضي، وللمجتمع 
الدويل فهم أعمق بكثري لتأثري احلرب على املدنيني. وأصبحت 
األمم املتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن محاية املدنيني، ومناقشة 
املنال.  بعيد  النجاح  يزال  أنه ال  بيد  اليوم شهادة على ذلك. 
فاملدنيون ما زالوا يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا الزناعات 
عشوائية  هلجمات  ومعرضون  مستهدفون  عادة  وهم  احلالية. 

وغري ذلك من االنتهاكات اليت ترتكبها أطراف الزناع. 

على  املسلحة  الزناعات  تأثري  هو  اليوم  مناقشة  حمور  إن 
النساء والفتيات. نؤيد هذا النهج بشكل كامل، إذ أهنا حقيقة 
النساء والفتيات يعانني بشكل كبري من اآلثار  موثقة جيدا أن 
املباشرة وغري املباشرة للقتال والعنف. إن كرواتيا يساورها بالغ 
القلق واالنزعاج الشديد من التقارير العديدة بشأن العنف ضد 
النساء والفتيات، ال سيما االغتصاب وغريه من أشكال العنف 
اجلنسي. وبالنسبة لنا يف كرواتيا، كل قصة لكل فتاة أو امرأة 
ضحية من ضحايا العنف اجلنسي واالغتصاب، سواء يف سوريا 
أو يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أو دارفور أو أي منطقة نزاع 
أخرى، هي تذكرة مؤثرة باألهوال اليت مرت هبا كثري من النساء 

يف كرواتيا خالل حرب الدفاع عن الوطن يف التسعينات. 

يف  النساء  من  العديد  وقعت  احلرب،  لتلك  فنتيجة 
واملعاملة  واإلذالل  والتعذيب،  املعاملة  لسوء  كرواتيا ضحايا 
للتهديد  كوسيلة  يستخدم  كان  الذي  واالغتصاب،  املهينة 
الفظائع خالل  واإلرهاب. وعقب عقدين من ارتكاب تلك 
احلرب، ال تزال النساء وأسرهن وجمتمعاهتن تواجهن عواقب 
أكثر  إحدى  اجلنسي  العنف  جرمية  تعد  وال  ودائمة.  مدمرة 
الزناع  حاالت  يف  النساء  ضد  ترتكب  اليت  البشعة  اجلرائم 
فحسب، بل يف نفس الوقت، إحدى أقل اجلرائم ظهورا يف 
كثري من األحيان. ولذلك، ترى كرواتيا مرة تلو األخرى أنه 
للمجتمع  العنف اجلنسي، وميكن  بإدانة  أن جنهر  يتعني علينا 
الدويل وجيب عليه بذل املزيد من اجلهود ملنع العنف اجلنسي 
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يف حاالت الزناع والتصدي له. بالنسبة لنا، من األمهية مبكان 
اجلنسي  العنف  أشكال  من  وغريه  االغتصاب  اعتبار  أيضا 
أيضا  اإلنسانية، ختتص  الزناع جرائم حرب وجرائم ضد  يف 

املحكمة اجلنائية الدولية بالنظر فيها. 

اليت تكتنف مسألة احلماية  إن االحتياجات والتحديات 
املسلحة  الزناعات  والفتيات يف حاالت  النساء  تواجهها  اليت 
نتيجة  احلمل  ذلك  يف  مبا  عديدة،  الزناع  بعد  ما  وحاالت 
الكامل  الوصول  للغاية ضمان  املهم  من  لذلك،  االغتصاب. 
امليدان  يف  اجلنسي  العنف  لضحايا  الشاملة  الصحية  للرعاية 
وتلبية احتياجاهتم، مهما كانت. ويترتب علينا التزام ومسؤولية 
الوقوف إىل جانب الضحايا من أجل إجياد سبل أفضل ملنع مجيع 

أشكال العنف ضد املرأة يف الزناعات ومساعدة الناجيات.

املدنيني  حبماية  اخلاصة  املتحدة  لألمم  التحتية  البنية  وعلى 
بالنساء  املتعلقة  املسائل  على  التركيز  باالستمرار يف  تكتفي  أال 
والفتيات، ولكن أن ختول أيضا النساء أدوارا أبرز يف عمليات 
حفظ السالم وبنائه. وينبغي أن تشكل تقوية مشاركة املرأة جزءا 
من كل استجابة معززة، مبا يف ذلك العمل اإلنساين يف امليدان.

الدولية  اجلنائية  املحكمة  أمهية  أؤكد  أن  أود  وأخريا، 
ودورها احلاسم يف سياق محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة. 
يفلتوا  لن  أهنم  البشعة  الفظائع  هذه  مقترفو  يعلم  أن  وجيب 
مثن  ويدفعون  سيساءلون  أهنم  يعلموا  أن  وجيب  العدالة.  من 
جرائمهم. لذلك السبب، من املهم تعزيز العالقة بني املحكمة 

اجلنائية الدولية وجملس األمن.

الكاتبة  إنسلر،  إيف  السيدة  بكلمات  أختم  أن  وأود 
الوعي  زيادة  إىل  تسعى  اليت  األمريكية  والناشطة  املسرحية 
إنسلر  السيدة  شاركت  وقد  النساء.  ضد  اجلنسي  بالعنف 
يف نيسان/أبريل 2012 يف اجتماع مائدة مستديرة عقد يف 
بلدة فوكوفار الكرواتية بشأن حمنة النساء ضحايا االغتصاب 

والعنف اجلنسي. وقالت يف تلك املناسبة، 

إىل كلمات  واستمعت  اليوم،  هنا  “لقد جلست 
متلكين  وببساطة  لالغتصاب،  تعرضن  الالئي  النساء 
الغضب. فحياة امرأة واحدة هي حياة كل واحد منا. 
فإنه  واحدة،  المرأة  األمل  يف  ما  شخص  تسبب  وإذا 

يكون قد تسبب يف األمل لنا مجيعا”.

وأنا واثق من أننا سنصغي كمجتمع دويل إىل صرخات 
األمل تلك. وال ميكننا عدم القيام بذلك.

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
زمبابوي.

الايد شافا )زمبابوي( )تكلم باإلنكليزية( : أشكركم، 
سيدي الرئيس، على عقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن مثل هذه 
املسألة اهلامة. وأود، بالنيابة عن 15 دولة عضوا يف اجلماعة 
لكم،  تقديري  عن  اإلعراب  األفريقي،  للجنوب  اإلمنائية 
 ،S/2015/32( ثاقبة  مفاهيمية  مبذكرة  تزويدنا  على  سيدي، 
والتحديات  االحتياجات  بشأن  اليوم  مناقشة  لتوجيه  املرفق( 
املتعلقة باحلماية اليت تواجهها النساء والفتيات يف أوضاع الزناع 
املسلح وما بعد انتهاء الزناع. وامسحوا يل أن أشكر أيضا مجيع 
مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة 

يف مستهل املناقشة صباح اليوم.

لقد شهد العامل خالل األعوام األخرية تصاعدا يف حدة 
الصراعات اليت أدت إىل زيادة غري مسبوقة يف أعمال العنف 
ضد النساء والفتيات. وكان للزيادة يف أعمال العنف اليت أدت 
النساء والفتيات.  أثر غري متناسب على  إنسانية  إىل كوارث 
والنساء والفتيات أكثر ضعفا نتيجة لعدم املساواة بني اجلنسني 
واستهدافهن مباشرة كجزء من تكتيكات احلرب واالعتداءات 

املتعمدة على حقوقهن.

والفتيات  النساء  أن  واسع  نطاق  على  به  املعترف  ومن 
غري  التهديدات  من  الذكور  من  نظرائهن  من  أكثر  يتضررن 
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امليليشيات  بانتشار  املرتبطة  واألمن  للسلم  الناشئة  التقليدية 
واجلماعات املسلحة واجلهاديني واإلرهابيني املرتبطني بالتطرف 
إحدى  والفتيات  النساء  تشكل  الصدد،  هذا  ويف  العنيف. 
املجموعات األكثر ضعفا يف الزناعات املسلحة، وكذلك يف 

حاالت ما بعد الصراع.

الالجئني  السكان  أرباع  ثالثة  أن  إىل  التقديرات  وتشري 
التشريد  ويزيد  والفتيات.  النساء  من  هم  داخليا  واملشردين 
من تفاقم حاالت عدم املساواة بني اجلنسني، وبالتايل تضخيم 
التمييز واملشاق اليت تعاين منها النساء والفتيات على السواء. 
للفقر واالجتار  النساء ضحايا  يزيد من خطر وقوع  أنه  كما 
املبكر  والزواج  األطفال  وزواج  اجلنسي  واالستغالل  بالبشر 

والقسري.

العامل  يف  الصراعات  معظم  بأن  اإلمنائية  اجلماعة  وتقر 
الدول تتحمل املسؤولية  أفريقيا. ونعتقد أن  تدور رحاها يف 
أشكال  مجيع  من  وفتياهتن  نسائهن  محاية  عن  األساسية 
وبينما  الصراع.  حاالت  يف  وخاصة  اجلنسانية،  االنتهاكات 
ينبغي هلما  أمرا هاما، ال  الدوليان  التعاون واملساعدة  يشكل 
النساء  فيما خيص محاية  الدولة  دور  يعوضا  أن  ميكنهما  وال 
والفتيات. وحنن ندرك أيضا أن التمكني االقتصادي للمرأة أمر 

ضروري يف أي استجابة يف جمايل الوقاية واحلماية.

وقد وضع جملس األمن يف عام 2000 األساس جلدول 
 1325 التارخيي  القرار  يف  واألمن  والسالم  املرأة  أعمال 
)2000(، الذي يدعو إىل توفري محاية خاصة للمرأة ومشاركتها 
الكاملة يف منع نشوب الصراعات وحلها، وكذلك يف عمليات 
ما بعد الصراع وبناء السالم. وجيسد خطاب اليوم املتعلق مبنع 
نشوب الصراعات وحلها التزامنا مبنع أعمال العنف اجلنسي 

يف الزناعات ومعاجلة عواقبها الوخيمة البعيدة املدى.

وعلى املستوى القاري، يؤكد إطالق االحتاد األفريقي يف 2 
حزيران/يونيه 2014، يف أديس أبابا، للربنامج املعين باملساواة 

التزام  سنوات،  مخس  ومدته  واألمن،  والسالم  اجلنسني  بني 
أفريقيا بالتصدي الحتياجات النساء والفتيات والتحديات اليت 
تواجههن يف حاالت الصراع وما بعد الصراع. والغرض من 
الربنامج أن يكون مبثابة إطار لوضع استراتيجيات وآليات فعالة 
لزيادة املشاركة يف تعزيز السلم واألمن. ويؤكد تعيني رئيسة 
مفوضية االحتاد االفريقي ملبعوث خاص معين باملرأة والسالم 
واألمن من جديد التزام القارة بالتصدي حبزم للمشاكل اليت 

تؤثر على النساء والفتيات يف حاالت الصراع.

اجلماعة  بروتوكول  يرمي  اإلقليمي،  املستوى  وعلى 
اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن القضايا اجلنسانية واإلمنائية، 
املوقع يف آب/أغسطس 2008، إىل حتقيق التوافق بني خمتلف 
االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األعضاء يف الصكوك القارية 
لتحقيق املساواة بني اجلنسني. وتنص املواد من 20 إىل 25 من 
االستراتيجيات،  من  متنوعة  جمموعة  تنفيذ  على  الربوتوكول 
مبا يف ذلك سن وإصالح واستعراض وإنفاذ قوانني هتدف إىل 
وتنص  اجلنساين.  واالجتار  العنف  أشكال  على مجيع  القضاء 
على  املرأة  ومشاركة  متثيل  على  الربوتوكول  من   28 املادة 
قدم املساواة يف مواقع صنع القرار الرئيسية، يف عمليات حل 
الزناعات وبناء السالم، فضال عن إدماج املنظور اجلنساين يف 
املرأة  بشأن   )  2000(  1325 للقرار  وفقا  الزناعات،  حل 

والسالم واألمن.

القرار 1325  وبينما جرى إحراز تقدم كبري منذ اختاذ 
تغيري مستدام  ثغرات يف حماولة حتقيق  تزال مثة  )2000(، ال 
وسالم وأمن شاملني. وهناك توافق متزايد يف اآلراء على أن 
عملية السالم اليت ال تتضمن النساء هي عملية معيبة. ولدينا إميان 
راسخ بأن احلقوق االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتماعية 

للمرأة تعزز الدميقراطية واالستقرار والسالم الدائم.

لكن من املؤسف أنه رغم وجود األطر القانونية واملعيارية، 
تتواصل معاناة النساء والفتيات. ويساور اجلماعة القلق جراء 
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استمرار االنتهاكات اجلسيمة واالستغالل اجلنسي واختطاف 
النساء يف مناطق الزناع. وحنث املجتمع الدويل على االستجابة 
يف  والفتيات  للنساء  املحددة  لالحتياجات  مجاعي  بشكل 
عمل  يف  جنساين  منظور  إدماج  وتعزيز  املسلحة  الزناعات 
هيئات األمم املتحدة والشركاء بطريقة شاملة. ويتطلب ذلك 
معاجلة األسباب اجلذرية للصراع وتعزيز البنية التحتية الوطنية 
للسالم واملصاحلة. وحنن حباجة إىل بذل املزيد من اجلهود من 

أجل ردع ارتكاب جرائم جديدة من خالل مساءلة اجلناة.

بوصفهن  النساء  لدور  االهتمام  من  املزيد  إيالء  وينبغي 
قائدات وملشاركتهن يف صنع القرار، اليت جيب أن تكون جمدية 
من أجل حتقيق فرص التغيري اإلجيايب. وينبغي أال ينظر للنساء 
بوصفهن جمرد ضحايا وناجيات، بل باعتبارهن موردا كبريا 
للمجتمعات والبلدان اليت تعشن فيها. ونعلم أن مشاركة املرأة 
أمر ضروري لبناء السالم املستدام، ولذلك من األمهية مبكان 
كفالة تضمني برنامج عمل املرأة والسالم واألمن على النحو 
الواجب يف مجيع االرتباطات املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني. 

القوي  الدعم  جديد  من  أؤكد  أن  أود  اخلتام،  ويف 
واملتواصل من اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لربنامج عمل 

املرأة والسالم واألمن. 

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطى  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
مجهورية كوريا. 

)تكلمت  كوريا(  )مجهورية  آه   - جي  بااك  الايدة 
 ،)2000(  1325 التارخيي  القرار  اختاذ  منذ  باإلنكليزية(: 
يف  والفتيات  النساء  محاية  جمال  يف  التقدم  من  الكثري  أحرز 
النساء  سيما  ال  املدنيون،  ظل  أنه  بيد  املسلحة.  الزناعات 
والفتيات، عالقني يف خضم الزناعات املسلحة يف مجيع أحناء 
العامل، مما جيعلهم يواجهون تزايد التهديد والعنف. من سوريا 
إىل العراق، ومن مجهورية أفريقيا الوسطى إىل جنوب السودان، 
العنف  جراء  ضعفهن  ونقاط  والفتيات  النساء  حمن  تتفاقم 

ال   ،)2013(  2122 القرار  أقر  وكما  واجلنساين.  اجلنسي 
تزال النساء والفتيات عرضة النتهاكات واسعة النطاق حلقوق 
نضع  وإذ  الزناع.  انتهاء  بعد  وما  الزناع  اإلنسان يف حاالت 
يف االعتبار اهتمامنا املشترك، أود أن أديل ببعض املالحظات 

بشأن هذه املسألة اهلامة. 

املتعلقة  املسائل  إدماج  األمن  جملس  على  جيب  أواًل، 
باملرأة والسالم واألمن يف أعماله بطريقة أكثر انتظاما. وبينما 
عدة،  قرارات  يف  اجلنسانية  املنظورات  أدرج  قد  أنه  ندرك 
التابعة  السالم  حفظ  بعثة  بواليات  املتصلة  تلك  سيما  ال 
واليات  تقدمي  على  كذلك  املجلس  نشجع  املتحدة،  لألمم 
بالنساء  يتعلق  فيما  ومتسقة  وحامسة  واضحة  احلماية  لتوفري 
والفتيات. يف الوقت نفسه، من أجل التنفيذ الكامل لسياسة 
وإساءة  اجلنسي  باالستغالل  يتعلق  فيما  مطلقا  التسامح  عدم 
املعاملة اليت أطلقها األمني العام، من األمهية مبكان أن نشدد 
على املنظورات اجلنسانية يف عمليات التدريب قبل نشر حفظة 
السالم التابعني لألمم املتحدة. إن إرسال املزيد من املستشارين 
اجلزاءات  إدراج  معايري  نطاق  وتوسيع  املرأة،  محاية  لشؤون 
ميكن  عملي  تدبري  املرأة،  ضد  اجلسيمة  االنتهاكات  لتشمل 

اختاذه لتيسري حتقيق نتائج ملموسة يف امليدان. 

ثانيا، جيب تعزيز متكني النساء ومشاركتهن يف عمليات 
وحفظ السالم واإلنعاش بعد إنتهاء الزناع وبناء السالم. وينبغي 
أن تنعكس احتياجاهتن وأولوياهتن وأصواهتن يف عمليات صنع 
اإلمنائية  املساعدة  نطاق  توسيع  وينبغي  الصلة.  ذات  القرار 

الرمسية للمساعدة يف حتسني قدرة النساء يف ذلك املجال. 

والفتيات  النساء  املساءلة عامل رئيسي حلماية  إن  ثالثا، 
يف الزناعات املسلحة. وميكن أن يستخدم جملس األمن خمتلف 
السبل لوضع حد لإلفالت من العقاب ألولئك الذين يلحقون 
اجلنائية  املحكمة  إىل  اإلحالة  مثل  والفتيات،  بالنساء  األذى 
الدولية، وتكليف جلان التحقيق الدولية. ونظرا لألمهية املماثلة 
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اجلارية  باجلهود  نشيد  الوطين،  الصعيد  على  املساءلة  لكفالة 
لتعزيز قدرة نظم العدالة الوطنية من جانب فريق اخلرباء املعين 
املنشأ  الزناع،  حاالت  يف  اجلنسي  والعنف  القانون،  بسيادة 

عمال بالقرار 1888 )2009(. 

وتبذل حكومة مجهورية كوريا جهودا كبرية لتعزيز حقوق 
اإلنسان للمرأة يف املناطق اهلشة واملتضررة من الزناعات، مبا يف 
ذلك توفري التدريب السابق للنشر بشأن املساواة بني اجلنسني 
جلميع األشخاص الذين يتم إرساهلم إىل عمليات حفظ السالم، 
إىل جانب تنفيذ مشاريع املساعدة اإلمنائية الرمسية الرامية إىل 
تعزيز متكني املرأة يف حاالت الزناع، على النحو املبني يف خطة 

عملنا الوطنية لتنفيذ القرار 1325 )2000(. 

اخلتام، تؤكد مجهورية كوريا من جديد، بوصفها  ويف 
من املؤيدين بشدة للقرار 1325 )2000( ومبادرة اململكة 
املتحدة ملنع العنف اجلنسي، التزامها باجلهود الدولية الرامية إىل 

محاية النساء والفتيات يف الزناعات املسلحة. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطى  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أفغانستان. 

الايد تاي  )أفغانستان( )تكلم باإلنكليزية(: أشكركم، 
سيدي الرئيس، على عقد هذه املناقشة اهلامة. كما أود أن أشكر 
السيدة إلواد علمان وممثليت مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

واللجنة الدولية للصليب األمحر على إحاطاهتن اإلعالمية. 

إن محاية املدنيني أولوية ملحة حلكومة أفغانستان. لقد عاىن 
الشعب األفغاين ألكثر من 30 عاما نتيجة احلرب والزناع وما 
زال يعاين حىت اليوم. وكان العام املاضي األكثر دموية للمدنيني 
يف أفغانستان منذ عام 2001. وتتحمل حركة الطالبان وغريها 
من اجلماعات املسلحة املتطرفة املسؤولية عن غالبية اإلصابات 
املدنيني  تستهدف  إهنا  أفغانستان.  يف  املدنيني  صفوف  يف 
مباشرة حبمالهتا العنيفة الوحشية، واالستخفاف الكامل حبياة 

املساجد،  على  الشنيعة  اإلرهاب  بأعمال  وتضطلع  اإلنسان. 
احليوية،  األساسية  واهلياكل  واملنازل  واملدارس  واألسواق 
وشن  االرجتالية  التفجريية  األجهزة  بزرع  املجتمعات  وهتدد 
اهلجمات االنتحارية واملعقدة يف األماكن العامة. وتستهدف 
القبائل  وشيوخ  الدين  ورجال  واألطفال  والنساء  الرجال 
حد  على  العدل  قطاع  يف  واملوظفني  احلكوميني  واملسؤولني 
سواء. وسأوضح: اهلجمات على املدنيني عالمة على الضعف 
وخرق  الدويل  اإلنساين  للقانون  انتهاك خطري  إهنا  القوة.  ال 

للمبادئ األساسية لإلسالم. 

وحتملت املرأة يف أفغانستان وطأة الزناع خالل أكثر من 
30 عاما من احلرب. وقد كانت أكثر ضحايا العنف عددا. 
وكان العام املاضي حتديدا يف أفغانستان قاتال بالنسبة للنساء، 
حيث ارتفع عدد القتلى واجلرحى من النساء بنسبة 12 يف املئة 
عن العام السابق. وكثريًا ما ُتستهدف النساء يف أفغانستان، 
مبن فيهن النساء الالئي يشغلن مناصب عامة والفتيات الالئي 
يسعني إىل احلصول على التعليم، بكل نوع من أنواع العنف 
اجلنساين. حىت حينما ال تكون حياهتن معرضة بشكل مباشر 
للخطر، تتأثر أسباب معيشتهن بالعواقب السلبية النامجة عن 
واألشقاء  واآلباء  األزواج  ميوت  وحينما  العنيفة.  الزناعات 
العائل  املرأة  أو يصبحون معاقني، غالبًا ما تكون  واألوصياء 
على  احلصول  إىل  النساء  من  الكثري  وتفتقر  لألسرة.  الوحيد 
على  قدرهتن  يعيق  مما  املالية،  واملوارد  األجر  املدفوع  العمل 
إعالة أنفسهن وأسرهن وجيعلهن عرضه لالستغالل. كما تعاين 
النساء املشردات بسبب الزناع ضعفا من الناحية االقتصادية، 

ويتزايد خطر تعرضهن لالستغالل والتمييز. 

إن التخفيف من التأثري اخلاص للزناع على املرأة يشكل 
تقوم  الصدد،  ذلك  ويف  أفغانستان.  حلكومة  بالنسبة  أولوية 
الالحقة  القرار 1325 )2000( والقرارات  بتنفيذ  احلكومة 
أفغانستان  يف  الوطنية  العمل  خطة  خالل  من  الصلة  ذات 
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فيما يتعلق بالقرار 1325 بشأن املرأة والسالم واألمن، اليت 
وقعت يف تشرين األول/أكتوبر 2014، وخطة عملنا الوطنية 
احلكومة  تدرك  ذلك،  على  وعالوة  أفغانستان.  يف  للنساء 
بضمان  وتلتزم  الزناع،  إهناء  يف  الفعالة  املرأة  مشاركة  أمهية 
متثيل أصوات النساء يف جهود إحالل السالم وحتقيق املصاحلة 

والتنمية يف البلد. 

املتطرفني  من جانب  املدنيني  على  اهلجمات  تزايد  ومع 
املسلحني يف مجيع أرجاء البلد، تشارك قوات الدفاع واألمن 
على  والتمرد  اإلرهاب  مكافحة  جهود  يف  األفغانية  الوطنية 
يف  مبن  األفغان،  املدنيون  يقع  أن  املحزن  ومن  واسع.  نطاق 
ذلك النساء واألطفال، يف مرمى نريان العمليات األمنية. ومع 
ذلك، أود أن أشدد على أن القوات األفغانية تبذل قصارى 
جهدها من أجل كفالة أن تكون سالمة املدنيني مسألة حامسة 
وقوع  ملنع  الالزمة  التدابري  مجيع  وتتخذ  محالهتا،  يف  األمهية 
خسائر يف األرواح فيما بني املدنيني األفغان. ولقد فقد اآلالف 
املتمردين  قتال  يف  حياهتم  األفغانية  األمن  قوات  أفراد  من 
املسلحني؛ وشجاعتهم وتضحيتهم شهادٌة على التزام احلكومة 
القوي حبماية املدنيني وإحالل السالم وإرساء األمن يف البلد. 

التنفيذ  أفغانستان  تواصل حكومة  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
املرجتلة  التفجري  أجهزة  ملكافحة  الوطنية  لالستراتيجية  النشط 
الوطنية  واألمن  الدفاع  لقوات  املستمر  التدريب  وتيسري 
املرجتلة  التفجري  أجهزة  مكافحة  عمليات  إلجراء  األفغانية 

والتخلص منها. 

صفوف  يف  اإلصابات  من  عدد  حيدث  ولألسف، 
يشكل  مما  املتفجرات،  من  احلرب  خملفات  نتيجة  املدنيني 
هتديدًا خطريًا للمدنيني األفغان، وال سيما األطفال. والواقع 
من  احلرب  خملفات  بسبب  حتدث  اليت  اإلصابات  معظم  أن 
يف  احلاد  االرتفاع  ومع  األطفال.  بني  من  تكون  املتفجرات 
املشاركات النشطة يف عام 2014 واالنتهاء من مهمة القوة 

الدولية للمساعدة األمنية، فإن اخلطر على حياة املدنيني املرتبط 
ذلك  ويف  مستوياته.  أعلى  إىل  وصل  هذه  احلرب  مبخلفات 
الصدد، أود أن أسلط الضوء على أمهية اجلهود اهلائلة للدعم 
ترسيم  يف  األفغانية  الوطنية  واألمن  الدفاع  لقوات  الكامل 
ميدان  من  احلرب  خملفات  إزالة  وضمان  اخلطرة،  املناطق 
سيما  وال  املدنيني،  لتثقيف  التوعية  برامج  واستمرار  املعارك 

األطفال، بشأن أخطار خملفات احلرب من املتفجرات. 

جيب إهناء دورة العنف الذي أهنى حياة األفغان األبرياء منذ 
أكثر من 30 عامًا. وحتقيقًا هلذه الغاية، تتابع حكومة بلدي بقوة 
تنفيذ برنامج املصاحلة مع املعارضة املسلحة والعمل مع البلدان 
يف املنطقة للمضي بالعملية إىل األمام. وبدعم من املجتمع الدويل 
وجرياننا، ميكن حتقيق السالم واألمن الدوليني يف أفغانستان وأن 

يعيش مجيع املدنيني بشرف وكرامة يف بلد خاٍل من العنف. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
رواندا. 

باإلنكليزية(:  )تكلم  )رواندا(  يدوهويغراهي  الايد 
بشأن   املفتوحة  املناقشة  هذه  تنظيم  على  سيدي،  أشكركم، 
محاية املدنيني. وأود أيضًا أن أشكر السيدة كيونغ - وا كانغ، 
األمينة العامة املساعدة للشؤون اإلنسانية ونائبة منسق اإلغاثة 
دائرة  مديرة  دورهام،  هيلني  والسيدة  الطوارئ؛  حاالت  يف 
القانون الدويل والسياسات يف اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ 
والسيدة إلواد علمان من فريق املنظمات غري احلكومية العامل 
يف  اإلعالمية  إحاطاهتن  على  واألمن،  والسالم  باملرأة  املعين 

وقت سابق من هذا الصباح. 

السبعني  السنوية  بالذكرى  املتحدة  األمم  حتتفل  وفيما 
التصميم  قامت على أسس  منظمتنا  أن  نذكر  العام،  هلا هذا 
تأكيد  وإعادة  احلرب  ويالت  من  املقبلة  األجيال  إنقاذ  على 
اإلنساين  الفرد  وبكرامة  األساسية،  اإلنسان  حبقوق  اإلميان 
عددًا  األمن  اختذ جملس  املتحدة،  األمم  إنشاء  ومنذ  وقيمته. 
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من القرارات ووضع عددا من االستراتيجيات حلماية املدنيني 
يف الزناع، مبا يف ذلك القرار التارخيي 1265 )1999(. ومع 
املتحدة  واألمم  الدويل،  املجتمع  أن  من  الرغم  وعلى  ذلك، 
االستراتيجيات  اعتمد جمموعة من  قد  على وجه اخلصوص، 
للغاية  قلقون  فإننا  وتنفيذها،  املدنيني  لتحسني واليات محاية 
وتواتر  العامل  أحناء  مجيع  يف  الزناعات  عدد  يف  الزيادة  إزاء 

استهداف املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال. 

اتسمت  نزاعات مسلحة  العامل  السنني، شهد  مر  وعلى 
أن  ومع  املدنيني.  ضد  اجلماعية  والفظائع  املنهجي  بالعنف 
األساسية  الوالية  ليصبح  تطّور  املدنيني  محاية  أعمال  جدول 
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، فقد وضع العنف املتزايد 
على  العمليات  تلك  وقدرات  األساسية  املبادئ  املدنيني  ضد 
حمّك االختبار، وأظهر أن هناك الكثري مما ينبغي عمله. إال أن 
التجربة على أرض الواقع قد أظهرت أن عمليات حفظ السالم 
اليت ينقصها االستعداد، وال تتوافر هلا موارد مالية كافية ملعاجلة 
العنف الواسع النطاق املوجه ضد املدنيني، ستتعثر ورمبا تنهار. 

املدنيني  توقعات محاية  كثريًا ما تكون هناك فجوة بني 
والقدرات العسكرية الفعلية حلفظة السالم. ونعتقد أن األخطار 
اليت هتدد املدنيني وسبل التصدي هلا جيب أن توّفر املعلومات 
للواليات واالستراتيجيات واهلياكل وختصيص املوارد. يف هذا 
الصدد، وعلى سبيل متابعة نتائج مؤمتر القمة الرفيع املستوى 
بشأن عمليات حفظ السالم املعقود يف أيلول/سبتمرب الفائت 
رواندا  ستنظم  العامة،  للجمعية  العامة  املناقشة  هامش  على 
مؤمترًا دوليًا بشأن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة يف 28 
و29 أيار/مايو يف كيغايل، ملواصلة التفكري يف السبل الكفيلة 

بتحسني تنفيذ واليات احلماية لبعثات حفظ السالم. 

وكثريًا ما يعاين حفظة السالم واجلهات الفاعلة الرئيسية 
يف  للمدنيني  احلماية  توفري  هبم  يفترض  الذين  اليوم،  األخرى 
املدنيني  محاية  يف  املتمثل  بوعدهم  للوفاء  املسلحة،  الزناعات 

زلنا يف منطقة  املتحدة. وما  ميثاق األمم  واملتجسد يف صميم 
اجلرائم  مرتكيب  نواجه  املثال،  سبيل  على  الكربى،  البحريات 
اجلوالني حبق املدنيني، وال سيما ما يسمى القوات الدميقراطية 
اجلماعية  اإلبادة  زالت حركة  ما  الواقع،  رواندا. ويف  لتحرير 
بالقوة  األطفال  وجتّند  بشرية،  دروعًا  املدنيني  تستخدم  هذه 
وتغتصب النساء والفتيات وتعتدي عليهّن جنسيًا. وبالنظر إىل 
القامتة، حتتاج بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق  هذه الصورة 
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وحكومة مجهورية 
الكونغو الدميقراطية إىل إظهار املزيد من االلتزام يف حتييد القوات 
الدميقراطية لتحرير رواندا، وفقًا للمقررات ذات الصلة يف املنطقة 
وقرارات املجلس ذات الصلة. وبعد أربعة أسابيع على انقضاء 
املوعد النهائي املحدد لزنع القوات الدميقراطية لتحرير رواندا 
سالحها بشكل سلمي، نعتقد أن أوان اإلعالنات واالتصاالت 

والعبارات القوية قد فات. وهذا وقت العمل. 

ثغرات  عن  أيضًا  السودان  جنوب  يف  الزناعات  تكشف 
جسيمة يف جمال احلماية تتطلب اهتمامًا فوريًا. وحتولت احلالة 
يف سوريا والعراق من سيئ إىل أسوأ نتيجة األنشطة اإلرهابية 
اليت تقوم هبا “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” )داعش(، 
اليت ترتكب أسوأ االنتهاكات حلقوق اإلنسان ضد املدنيني، مبن 
يف ذلك الصحفيون والعاملون يف املجال اإلنساين. ومهما كانت 
احلالة صعبة، فإننا نعتقد أن املسؤولية ما زالت ملقاة على عاتق 
املجتمع الدويل الستخدام كل ما يف وسعه إلنقاذ مجيع السكان 
الذين هم يف أمس احلاجة. ويف هذا الصدد، نشيد بالدور الذي 
يقوم به التحالف الدويل ضد داعش، بقيادة الواليات املتحدة، 

وذلك متشيًا مع مسؤوليتنا اجلماعية يف احلماية. 

أن  رواندا  حكومة  ترى  واألمن،  والسالم  املرأة  وبشأن 
أي عنف ضد النساء والفتيات هو اعتداء على كرامة اإلنسان. 
وندعو إىل التنفيذ الكامل للقرارين 1325 )2000( و 1960 
)2010( اللذين يؤكدان على أن تدرج مجيع واليات حفظ 
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السالم أحكامًا حتدد خطوات للتصدي للعنف اجلنسي. ذلك 
ينبغي أن يشمل التحديد الواضح للمستشارين املعنيني حبماية 
املرأة إىل جانب مستشاري الشؤون اجلنسانية ووحدات محاية 
يف  بوضوح  حمددًا  للمرأة  دورًا  وكذلك  اإلنسان،  حقوق 
اإلنعاش بعد انتهاء الزناع. وندعو أيضًا إىل حتسني رصد العنف 
اجلنسي وحتديد أكثر فعالية للممارسات اجليدة والتحديات. 

العامني  ويف اخلتام، امسحوا يل أن أؤكد، كما فعلنا يف 
املاضيني من عضويتنا يف جملس األمن، أن أفضل طريقة حلماية 
وندعو  األول.  املقام  يف  الزناعات  نشوب  منع  هي  املدنيني 
واملنظمات  ككل  املتحدة  األمم  ومنظومة  األمن،  جملس 
اإلقليمية ودون اإلقليمية، لضمان أن يظّل التصدي لألسباب 

اجلذرية للزناعات على رأس جدول أعمالنا اجلماعي. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
أذربيجان. 

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أذربيجان(  الايد علييف 
هذه  عقد  على  الرئيس،  سيدي  لكم،  الشكر  بتوجيه  أبدأ 
الوثيقة  يف  الواردة  املفاهيمية  الورقة  وعلى  املفتوحة  املناقشة 
كل  ملمثلي  تقديرنا  عن  أعرب  أن  أيضًا  وأود   .S/2015/32

من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واللجنة الدولية للصليب 
األمحر واملجتمع املدين على مسامهاهتم الثاقبة يف مناقشاتنا. 

وسياسي  وقانوين  إنساين  مقتضى  املدنيني  محاية  إن 
ويتطلب بذل جهود متضافرة لضمان أن حتترم مجيع اجلهات 
الفاعلة هذه املسؤولية. وال يسعنا إال أن نتفق مع الرأي القائل 
بأن زيادة االمتثال للقانون الدويل اإلنساين شرط أساسي ال 
هذا  ويف  املسلحة.  الزناعات  حالة ضحايا  لتحسني  عنه  غىن 
الدولية  واللجنة  لسويسرا  املشتركة  املبادرة  نقدر  الصدد، 
يف  اإلنساين  الدويل  للقانون  االمتثال  لتعزيز  األمحر  للصليب 
إطار التحضري للمؤمتر الدويل الثاين والثالثني للصليب األمحر 

واهلالل األمحر. 

وتتعلق  ضخمة.  املدنيني  محاية  جمال  يف  التحديات  إن 
لعدم  الزناع  أطراف  بتكرار  األول  املقام  يف  الرئيسية  العقبة 
ومن  القائمة.  القانونية  القواعد  مبوجب  بالتزاماهتا  الوفاء 
بالتزاماهتما مبوجب  الزناع  أطراف  تتقيد مجيع  أن  الضروري 

القانون الدويل اإلنساين. 

أجواء  وانتشار  املدنيني  مبعاناة  املباالة  التهاون وعدم  إن 
اإلفالت من العقاب والالمسؤولية من بني أشد املشاكل صعوبة 
اليت تؤدي إىل ضرورة اختاذ إجراء. وال بد من إهناء اإلفالت 
يف  األطراف  مجيع  مسؤولية  حتديد  بغرض  ليس  العقاب  من 
الزناع وفرادى اجلناة فحسب، بل أيضا لكفالة السالم الدائم، 
ومصاحل  وحقوق  ومحاية  املصاحلة،  وحتقيق  احلقيقة،  وإجالء 

الضحايا ورفاه املجتمع قاطبة.

لقد أصبح استهداف النساء والفتيات عمدًا ميزة مشتركة 
بني مجيع الزناعات يف الكثري من أرجاء العامل. وهذا األمر يؤثر 
بصورة فريدة وغري متكافئة على النساء والفتيات، وال يدع 
اختاذ إجراء يف  الظاهرة وضرورة  جماال للشك يف خطر هذه 

الوقت املناسب.

وجيب إيالء اهتمام خاص حلماية املدنيني الذين ُيضطرون 
إىل ترك ديارهم جراء الزناعات املسلحة. ويؤيد بلدي اجلهود 
املتواصلة لتعزيز الوعي مبشكلة التشريد الداخلي وحق العودة. 

إن املظهر اخلطري اآلخر لالنتهاكات املُقَتَرفة ضد السكان 
املدنيني هو التشكيك يف مركز املدنيني يف حد ذاته ويف مبدأ 
احلماية بالرغم من الدالئل املتواترة على أن األشخاص املعنيني 
ينتمون إىل فئة غري املقاتلني. ويشكل أخذ الرهائن واالحتجاز 
اإلنساين  للقانون  جسيما  انتهاكا  القانونيني  غري  واملحاكمة 
لبلدي،  بالنسبة  قصوى  أمهية  املسألة  هذه  وتكتسي  الدويل. 
أذربيجان، الذي ال يزال يعاين من العدوان واالحتالل العسكري 
األرمينيني اللذين اقترنا مبجموعة واسعة من االنتهاكات حلقوق 

السكان األذربيجانيني على مدى العقدين املاضيني.
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 وآخر األمثلة على هذه االنتهاكات هي قضايا السادة 
حسن حسنوف، و شخباز غوليفيف، و ديلغام أسكروف. 
بزيارة  يقومان  أسكروف  و  غوليفيف  السيدان  كان  فبينما 
لقبور والديهما املدفونني يف منطقة كلبجار املحتلة، مت أخذمها 
السيد  وُقِتل  ُمخَتَلقة.  جنائية  هتم  إليهما  ووجهت  كرهائن، 
جثة  استعادة  تتم  ومل   .2014 متوز/يوليه   11 يف  حسنوف 
اللجنة  من  بوساطة  األرميين  اجلانب  من  حسنوف  السيدة 
الدولية للصليب األمحر إال بعد مضي ثالثة أشهر، أي يف 2 

تشرين األول/أكتوبر 2014.

غوليفيف  السيدان  املحتجزْين،  باملدنيْين  يتعلق  وفيما 
وأسكروف اللذان يسائلهما األرمن عن هتم ال أساس هلا كنوع 
من اإلهلاء، من املستصوب أن نوضح أن هذين املدنيني اعُتقال 
دوليا جلمهورية  هبا  املعترف  احلدود  داخل  أي  إقليمهما،  يف 
قوانني  يف  املحددة  املقتضيات  مبوجب  عدا  وما  أذربيجان. 
مجهورية أذربيجان، ال أحد - وأؤكد، ال أحد - له احلق يف 
فرض قيود على حرية التنقل أو حظرها داخل إقليم مجهورية 
غوليفيف  السيدين  إخضاع  أن  القول  نافلة  ومن  أذربيجان. 
وأسكروف إلجراءات قضائية غري قانونية، واحلكم على السيد 
أسكروف بالسجن املؤبد والسيد غوليفيف باحلبس ملدة 22 
سنة، مث إجبارمها على طلب اإلستئناف، تدابري باطلة والغية.

األطراف  مجيع  أناشد  الرئيس،  سيدي  خاللكم،  ومن 
على  اإلنسان  حقوق  وجمال  اإلنساين  املجال  يف  الفاعلة 
الصعيد الدويل أن تتدخل وتبادر باحليلولة دون تعرض هذين 
القانوين واملحاكمة والسجن، قبل  الشخصني لالحتجاز غري 
الصدد،  ذلك  ويف  احلياة.  قيد  على  داما  وما  األوان  فوات 
نعرب عن تقديرنا للبلدان اليت عارضت ما يسمى باملحكمة 
للصليب  الدولية  اللجنة  بعمل  ونشيد  عنها.  الصادر  واحلكم 
األمحر وموظفيها املتفانني ونتطلع إىل استمرار مشاركتهم يف 

اجلهود الرامية إىل اإلفراج عن مدنيينا. 

ويف اخلتام، أود مرة أخرى أن أشيد باملبادرة الشيلية بعقد 
هذه املناقشة املفتوحة اهلامة والنهوض مبوضوع محاية املدنيني 

يف الزناع املسلح ضمن أعمال املجلس.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة ملمثل أوكرانيا.

باالنكليزية(:  )تكلم  )أوكرانيا(  تايمباليوك  الايد 
لإلسهام  ألوكرانيا  الكلمة  إعطاء  على  سيدي،  أشكركم، 
يف هذه املناقشة اهلامة واحلسنة التوقيت. كما أود أن أشكر 

مقدمات اإلحاطات اإلعالمية على رسائلهن اهلامة.

تشعر أوكرانيا باالنزعاج ألن املدنيني ال يزالون يشكلون 
أغلبية اخلسائر يف الزناعات. والكثري من أولئك املدنيني نساء 
يثري  داخليا  املشردين  األشخاص  عدد  وارتفاع  وفتيات. 

االنزعاج أيضا.

حبلول عام 2015 تكون 15 سنة قد مضت على اختاذ 
القرار 1325 )2000(، الذي أنشأ أساس جدول األعمال 
توفري محاية خاصة  إىل  ودعا  واألمن،  والسالم  باملرأة  املتعلق 
للنساء وكفالة مشاركتهن بصورة كاملة وعلى قدم املساواة 
يف مجيع جهود منع نشوب الزناعات وبناء السالم بعد انتهاء 
الزناع. وقد أثبت القرار أنه أداة فعالة لتمكني الدول األعضاء 
إىل  ونتطلع  اهلام.  املجال  هذا  يف  العامة  سياساهتا  تنفيذ  من 
عام  يف   )2000(  1325 القرار  لتنفيذ  العاملي  االستعراض 
بالتزاماتنا فيما  2015. ونأمل أن ُيوِجد زمخا إضافيا للوفاء 

يتعلق باملرأة والسالم واألمن.

يف  األعضاء  الدول  جهود  فعاال  تأييدا  أوكرانيا  وتؤيد 
بشأن   )2013(  2122 القرار  تنفيذ  بغية  املتحدة  األمم 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  جمموعة  لكامل  التصدي  ضرورة 
اليت تتعرض هلا النساء يف حاالت الزناع املسلح وبعد انتهائه.

ويساور أوكرانيا بالغ القلق إزاء آخر تقارير األمم املتحدة 
عن العنف يف البلدان اليت ُتستهَدُف فيها النساء على حنو مباشر 
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التشريد اجلماعي. ونتفق  وتتضرر بصورة غري متكافئة جراء 
متاما على أن حقوق النساء عرضة للخطر وأن دور النساء يف 

مكافحة اإلرهاب والتطرف ال ُيستخَدُم بصورة كافية. 

وكاالت  مع  الوثيق  بالتشاور  أوكرانيا،  حكومة  وتقوم 
األمم املتحدة واملجتمع املدين، بوضع خطة عمل وطنية وفقا 
للقرار 1325 )2000( لتعزيز مشاركة النساء بصورة كاملة 
وعلى قدم املساواة يف منع نشوب الزناعات وتسويتها، وبناء 
مجيع  يف  جنساين  منظور  وإدراج  السالم،  وحفظ  السالم 
يف  العام  هذا  اخلطة  إقرار  يتم  أن  ونتوقع  املجتمع.  جماالت 

أوكرانيا وحنن على استعداد لتنفيذها. 

من  واملدعومة  املسلحة  اإلرهابية  اجلماعات  تزال  وال 
جانب االحتاد الروسي تتصرف علنا يف شرقي أوكرانيا. وما 
بالرصاص  ميوتون  واألطفال،  النساء  فيهم  مبن  املدنيون،  زال 
واملدافع الروسية اليت ُتْنَقُل إىل البلد بصورة غري قانونية. ووفقا 
املشردين  األشخاص  عدد  فإن  الرمسية،  اإلحصاءات  آلخر 
يبلغ 640 921  الروسي  العدوان  أوكرانيا جراء  داخليا يف 

شخص.

البالغني نساء.  املشردين داخليا من  ثلثي األشخاص  إن 
أسر  أن  إذ  املحددة،  احتياجاهتن  متاما  تتفهم  واحلكومة 
غري  واألمهات  املسنني  تشمل  داخليا  املشردين  األشخاص 
املعين  القانون  اعُتمد  فقد  الصدد،  ذلك  ويف  املصحوبات. 
باألشخاص املشردين داخليا يف أوكرانيا يف 20 تشرين األول/

أكتوبر 2014، وحظي بترحيب املجتمع الدويل، مبا يف ذلك 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويروم القانون كفالة 
حقوق وحريات األشخاص املشردين داخليا، مبن فيهم النساء، 
ومعاجلة املسائل الرئيسية يف هذا املجال، مبا يف ذلك من خالل 

تيسري املساعدات اإلنسانية.

يف  اإلنسان  حقوق  لرصد  الدولية  البعثة  خلصت  لقد 
أوكرانيا يف آخر تقرير هلا إىل أن النساء يف منطقة دونيتسك 

يشكلن 15 يف املائة من القتلى و 15 يف املائة من اجلرحى 
وعنف  اختطاف  حوادث  هناك  كانت  كما  للزناع.  نتيجة 
مكان  زال  ما  قانونية  غري  مسلحة  مجاعات  اقترفتها  جنسي 

وجودها غري معروف.

يف  الناس  تعرض  إزاء  خاص  حنو  على  القلق  ويساورنا 
االحتاد  إىل  القانوين  غري  والنقل  لالختطاف  أوكرانيا  إقليم 
الروسي بغرض االستنطاق. وما زالت اجلندية األوكرانية نادية 
اعُتقلت يف منطقة لوهانسك يف متوز/يوليه  اليت  سافتشينكو، 
من العام املاضي، يف مركز احتجاز يف االحتاد الروسي بدون 
أي مبربات قانونية، وقد تعرضت ملمارسات ال إنسانية تشكل 
الدويل وانتهاكا لاللتزامات مبوجب  للقانون  انتهاكا صارخا 
سافتشينكو  نادية  أن حصلت  بعد  وحىت  الثنائية.  املعاهدات 
الربملانية  اجلمعية  يف  عضوا  باعتبارها  الدولية  احلصانة  على 

ملجلس أوروبا، فإهنا ما زالت يف السجن. 

وجتسيدا  للسخرية  مدعاة  احلالة  هذه  جوانب  وأكثر 
اآلن  الروسية  السلطات  تتهمها  سافتشينكو  أن  هو  للتسلط 
نطالب  وحنن  قانونية.  غري  بصورة  الروسية  احلدود  بعبور 
قصارى  وسنبذل  سافتشينكو  نادية  عن  الفوري  باإلفراج 
جهدنا لكفالة حماكمة الضالعني يف اختطافها واحتجازها على 

حنو غري قانوين. 

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: أعطي الكلمة ملمثل مجهورية 
إيران اإلسالمية.

)تكلم  اإلسالمية(  إيران  )مجهورية  صفائي  الايد 
باالنكليزية(: بادىء ذي بدء، أود أن أشكر شيلي على تنظيم 
األعضاء  الدول  مشاركة  أن  وأعتقد  املفتوحة.  اليوم  مناقشة 
مبادرة  جناح  على  دليل  املناقشة  يف  النطاق  واسع  حنو  على 
شيلي. كما أود أن أشكر مقدمات اإلحاطات اإلعالمية على 

إسهامهن املمتاز يف املناقشة.
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لقد طلب وفد بلدي أخذ الكلمة حتديدا للرد على املزاعم 
اليت أطلقها ممثل إسرائيل خالل هذه اجللسة. وأود أن أديل مبا 

يلي. 

وأود أن أوضح ما يلي: 

له  اليوم ال صلة  النظام يف جلسة  قاله ممثل ذلك  ما  إن 
على اإلطالق مبوضوع املناقشة. ومن السخف أن يسمح ممثل 
املدنيني  على صعيد محاية  أسود  أكرب سجل  النظام صاحب 
التاريخ احلديث لنفسه بتلفيق ادعاءات ال أساس هلا ضد  يف 

اآلخرين. 

وأنا ال أريد أن أكرر احلقائق بشأن جرائم احلرب اليت 
ارتكبها ذلك النظام خالل عدوانه األخري على غزة وغزوه هلا 
أو حقيقة أن أكثر من 80 يف املائة من الضحايا خالل الغزو 
السن.  والنساء وكبار  األطفال  فيهم  املدنيني، مبن  كانوا من 
وأعتقد أن ال شيء غري دم هؤالء املدنيني األبرياء الذي سال 
تتبع  اليت  تلك  فيها  مبا  واملدارس،  الشوارع واملستشفيات  يف 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف 
الشرق األدىن، ميكن أن يكشف عن طابع النظام. إنه أسلوب 
فعليه  نفسه،  عن  الدفاع  عن  املرء  عجز  إذا  لالهتمام.  مثري 
النظام، كاملعتاد، يف  مبهامجة اآلخرين. وقد شرع ممثل ذلك 
حماوالت لصرف االنتباه عن أعماله العدوانية البشعة واملتكررة 
ضد املدنيني وعن احتالله وانتهاكاته للسالمة اإلقليمية للدول 

األخرى يف املنطقة. 

اآلخرين  وعظ  حماولة  حقًا  الشديدة  السخرية  يثري  ومما 
بشأن محاية املدنيني وادعاء التكلم بلسان الضحايا من جانب 
نظام اشتهر بفظائعه وسياساته للفصل العنصري، اليت وثقتها 
للحدود  املتكررة  وانتهاكاته  جيدًا،  توثيقًا  املتحدة  األمم 
املعترف هبا دوليًا وجرائم احلرب وغريها من اجلرائم املرتكبة 
وما  له  املجاورة  والبلدان  املدنيني  ومهامجة  اإلنسانية  ضد 
وراءها أو التهديد باستعمال القوة ضدهم، وهو نظام له سجل 

معروف يف استحداث وإنتاج وتكديس خمتلف أنواع األسلحة 
الالإنسانية، مبا يف ذلك أسلحة الدمار الشامل. 

ملمثل  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
املغرب. 

وفد  يود  بالفرنسية(:  )تكلم  )املغرب(  لعال  الايد 
بلدي أن يشكر الرئاسة الشيلية ملجلس األمن على تنظيم هذه 
واالحتياجات  املسلح  الزناع  املدنيني يف  بشأن محاية  املناقشة 
والفتيات  النساء  تواجهها  اليت  باحلماية  املتعلقة  والتحديات 
الزناع. كما أشكر  انتهاء  الزناع املسلح وما بعد  يف أوضاع 
السيدة هيلني دورهام، مديرة إدارة القانون الدويل والسياسات 
يف اللجنة الدولية للصليب األمحر، والسيدة إلواد علمان من 
والسالم  باملرأة  املعين  العامل  احلكومية  غري  املنظمات  فريق 

واألمن على إحاطتيهما اإلعالميتني اهلامتني. 

إن النساء والفتيات غالبا ما يفتقرن إىل احلماية والدعم 
املدمرة  العواقب  الزناعات املسلحة. فهن يتحملن وطأة  أثناء 
للصراعات بسبب ضعفهن الكبري وأحواهلن املعيشية املتدنية. 
عمليات  املسلحة:  الصراعات  ويالت  مجيع  يتحملن  وهن 
والزواج  واالغتصاب  والتعذيب  واألسر  الرهائن  احتجاز 
التعسفي  واالحتجاز  موجزة  بإجراءات  واإلعدام  القسري 
والتشريد القسري والتهديد والتخويف. والفتيات على وجه 
حنو  على  املنتشرة  االختطاف  ملمارسة  يتعرضن  اخلصوص 
كدروع  والفتيات  النساء  من  كل  استخدام  وجيري  متزايد. 
بشرية بالقرب من خمزونات األسلحة أو الثكنات وهن يعانني 
قبيل  من  العدائية،  لألعمال  املباشرة  املباشرة وغري  اآلثار  من 

التفجريات واملجاعات واألوبئة. 

وغالبا ما يكون االغتصاب أكثر أشكال العنف شيوعا، 
وال سيما يف خميمات الالجئني وخميمات املشردين. ولألسف، 
ال جيري يف الغالب توفري أي قدر من األمن للنساء والفتيات يف 
هذه احلاالت نظرا لعسكرة بعض املخيمات وانتشار األسلحة 
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اخلفيفة واندساس العناصر املسلحة يف أوساط الالجئني. وحنن 
مجيعا مطالبون بالعمل وال بد من تنسيق جهود املجتمع الدويل 

يف هذا الصدد. 

واملغرب يدين بقوة هذه املمارسات اهلمجية والوحشية 
تعقيد  من  تزيد  الوخيمة  عواقبها  وأن  سيما  والالإنسانية، ال 
جهود حتقيق السالم الدائم واملصاحلة. ويشكل العنف اجلنساين 
انتهاكا  ارتكاهبا  على  التحريض  أو  األعمال  بتلك  والتهديد 
جنيف  اتفاقيات  سيما  وال  الدويل،  اإلنساين  للقانون  خطريا 

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

عشرة  اخلامسة  السنوية  الذكرى  العام  هذا  يصادف 
الختاذ القرار 1325 )2000(. والقرار يعترف بإسهام املرأة 
ويشجع  والدويل  الوطين  الصعيدين  على  واألمن  السالم  يف 
السالم  وحفظ  الصراع  تسوية  جوانب  مجيع  يف  مشاركتها 
السالم. ومنذ عام 2000، اختذ املجلس ستة قرارات  وبناء 
املعياري  اهليكل  بالتايل  املوضوع، مما عزز  بشأن هذا  أخرى 
أثناء الصراع وبعده. ويرحب  الرامي إىل محاية حقوق املرأة 
على  القرارات  تلك  تنفيذ  األعضاء يف  الدول  املغرب جبهود 
الصعيد الوطين وبالعدد املتزايد من خطط العمل اليت مت التوقيع 
عليها أو اليت هي قيد التفاوض بشأن محاية النساء والفتيات 
وباجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم 

املتحدة للطفولة )اليونيسيف(. 

اآلن  املحرز حىت  التقدم  أن  أن ندرك  ومع ذلك، جيب 
التنفيذ الفعال هلذه القرارات ال يزال حمدودا جدا. وبطء  يف 
وترية التقدم املحرز يف نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 
العنف  أعمال  مرتكبو  زال  ما  الذي  العقاب  من  واإلفالت 
اجلنسي يتمتعون به يعززان بيئة غري آمنة باملرة للنساء والفتيات. 

مراحل  ناقصا يف مجيع  متثيال  ممثلة  املرأة  فإن  ولألسف، 
العقبات اليت حتول دون  العديد من  عمليات السالم. وهناك 
مشاركتها يف منع نشوب الصراعات والوساطة بشأهنا وحلها 

ويف بناء السالم. وال يتمكن سوى عدد قليل جدا من النساء 
من املشاركة بفعالية يف احلياة العامة خالل الفترة التالية النتهاء 
الصراع بسبب العنف والترهيب وانعدام األمن وغياب سيادة 
القانون والتمييز الثقايف وتصاعد التطرف والتعصب القائمني 
على التحيز ضد املرأة ونتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية، مبا 
يف ذلك الفقر واالفتقار إىل التعليم. ويرى املغرب أن هتميش 
واألمن  السالم  حتقيق  جهود  تقويض  أو  بإبطاء  يهدد  املرأة 

واملصاحلة بصورة دائمة. 

وال تزال محاية النساء والفتيات من مجيع أشكال العنف 
يف فترات الزناع وإعمال حقوقهن األساسية أثناء الصراعات 
وبعدها مسؤولية مجاعية، تتطلب بذل جهود مشتركة ومنسقة 
لكبح مجاح  اختاذها  اليت ميكن  التدابري  تعزيز  وحازمة هبدف 
أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف ويأمرون بارتكاهبا ضد 
صارمة  تدابري  اختاذ  وينبغي  اجلرائم.  هذه  تكرار  وملنع  املرأة 
يواصلون  الذين  مجيع  مساءلة  لتعزيز  االستعجال  وجه  على 
النساء  محاية  وقواعد  الدويل  القانون  حتدي  بتصرفاهتم 
واألطفال. واملغرب ُيذكر، يف هذا الصدد، بالتزامات الدول 
األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
وبروتوكوهلا االختياري واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا 
إعالن  عليها يف  املنصوص  االلتزامات  إىل  االختيارية، ويشري 
ومنهاج عمل بيجني ومجيع القرارات اليت تتناول مسألة املرأة 

يف الزناع املسلح. 

ويف اخلتام، أود أن أسلط الضوء على النقاط التالية: يرى 
وفعالة  كاملة  مشاركة  تشارك  أن  للمرأة  ينبغي  أنه  املغرب 
نظرا  السالم،  عمليات  مراحل  مجيع  يف  املساواة  قدم  وعلى 
الصراعات  نشوب  منع  يف  به  تضطلع  الذي  احلاسم  للدور 
وتسويتها ويف بناء السالم. ويربز املغرب الدور الرئيسي للمرأة 
للبلدان اخلارجة من الصراع،  النسيج االجتماعي  يف إصالح 
ويشدد على وجوب إشراكها يف صياغة وتنفيذ استراتيجيات 
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ومن  االعتبار.  يف  احتياجاهتا  أخذ  بغية  الزناع  انتهاء  بعد  ما 
املهم للغاية تعزيز متكني املرأة، األمر الذي ميكن أن يسهم يف 
فعالية بناء السالم بعد انتهاء الزناعات. ومن املهم تعيني النساء 
بأعداد كافية يف مواقع اختاذ القرارات ويف مناصب الوسطاء 
إىل  وباإلضافة  الوساطة.  أفرقة  املستوى ويف عضوية  الرفيعي 
ذلك، ال تزال االستراتيجيات الوطنية حلماية النساء والفتيات 
وتوافر  احلكومة  قدرات  لتعزيز  املتخذة  التدابري  على  تعتمد 
املواد واملوارد املالية والبشرية الالزمة لضمان وضعهن النهائي 
هناك  تكون  أن  املهم  فمن  مث،  ومن  واستقالهلن.  وحتررهن 
العام يف  األمني  الذي وجهه  للنداء  الفورية وسخية  استجابة 
إىل  املاحنة  اجلهات  فيه  يدعو  والذي   )S/2014/693( تقريره 

تقدمي األموال الالزمة لتنفيذ خطط العمل والربامج الوطنية. 

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
بوتسوانا. 

الايدة موغويب )بوتسوانا( )تكلمت باإلنكليزية(: يطيب 
يل أن أبدأ بتهنئتكم، سيدي، على توليكم رئاسة جملس األمن 
أداء  يف  النجاح  كل  لكم  ونتمىن  الثاين/يناير.  كانون  لشهر 
واجباتكم باستمرار. ونود أن نكرر التقدير الذي أعربت عنه 
الوفود اليت تكلمت قبلنا لكم على تنظيم هذه اجللسة الفائقة 
من  إعالمية  إحاطات  على  للحصول  الفرصة  وعلى  األمهية 

الشخصيات اليت جنحتم يف مجعها هلذا الغرض. 

لقد كانت املعلومات اليت تشاطروها معنا يف وقت سابق 
ذات رؤية ثاقبة للغاية وتساعد على توسيع فهمنا للمسألة اليت 

نناقشها اليوم. 

كما نغتنم هذه الفرصة لنشكر األمني العام على تقاريره 
بشأن املوضوع، واليت نراها مفيدة على الرغم من أن بعض 
اجلوانب الواردة فيها، وال سيما ما خيص املخاطر اليت يواجهها 
السكان يف الزناعات املسلحة فضاًل عن عمليات بعثات حفظ 

السالم، مدعاة لبعض القلق. 

اإلعراب  يف  الدويل  املجتمع  إىل  صوهتا  بوتسوانا  تضم 
فضاًل  األبرياء  حبياة  تودي  اليت  اهلجمات  إزاء  استيائها  عن 
عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت حتدث يف العدد 
املتزايد من مناطق احلرب ومناطق الزناعات العنيفة يف خمتلف 
أحناء العامل. ونرى أن من املأساوي حقًا أن أرواح األبرياء، مبن 
فيهم النساء واألطفال، ما زالت ُتزهق بسبب القتل العشوائي 
على يد من يبدو أهنم يتجاهلون بشكل كامل القانون الدويل 

اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

الرئيسية عن محاية  املسؤولية  تتحمل  الدول  أن  صحيح 
مواطنيها، سواء كان ذلك يف حاالت الزناع املسلح أو حيثما 
حتدث انتهاكات حلقوق اإلنسان. ولكن من الصحيح أيضًا 
يضطلعون  الدويل  املجتمع  يف  املسؤولني  األعضاء  مجيع  أن 
بدور أساسي يف بناء جمتمعات تكون قوية مبا فيه الكفاية ملنع 
السكان  أعداد  ضخامة  إىل  وبالنظر  هلا.  والتصدي  الفظائع 
املجتمع  أعضاء  بأننا،  القول  بالتايل  ميكن  للخطر،  املعرضني 
الركيزة  تعزيز  يف  الكفاية  فيه  مبا  استباقيني  نكن  مل  الدويل، 
الثانية للمسؤولية عن احلماية وبناء القدرات الالزمة اليت من 

شأهنا أن تساعد الدول يف محاية سكاهنا من الضرر. 

واحلقيقة القاطعة اليت تبقى هي أنه يلزم عمل املزيد لكفالة 
للقانون الدويل. ولذلك، نؤيد نداء جملس  املساءلة واالمتثال 
األمن الواضح ملمارسة واليته على حنو كامل مبوجب امليثاق 
شأنه  من  ذلك  ألن  الدوليني،  واألمن  السلم  صون  وضمان 
أن ميثل خطوة هامة حنو االمتثال الذي نسعى إليه. ويف هذا 
الصدد، سيكون من املهم أيضًا تعزيز العالقة بني جملس األمن 
واملحكمة اجلنائية الدولية، فضاًل عن تيسري عمل املحكمة حىت 
تتمكن من مساءلة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها 

من الفظائع اجلماعية. 

أن  العدل  فمن  أثرهتا،  اليت  الشواغل  عن  النظر  وبغض 
ُيحسب للمجلس جهوده امللحوظة يف هذا الصدد. وقد أُبلغنا 
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حلفظ  عملية   16 احلاضر  الوقت  يف  األمن  جملس  لدى  بأن 
السالم منتشرة يف مجيع أحناء العامل. ونشيد باملجلس على هذا 
املعقدة  التحديات  مفهوم جمموعة  بشكل  ُيظهر  الذي  العمل 
األفراد  سالمة  ضمان  ذلك  ويشمل  تواجهه.  اليت  املتنوعة 
أصبحوا  قد  لكوهنم  السالم،  حفظ  عمليات  يف  املشاركني 
وشهدنا  إلهنائها.  انتشروا  اليت  الزناعات  يف  أهدافًا  أنفسهم 
أثناء  ُيقتلون  املتحدة  لألمم  التابعني  السالم  حفظة  مؤخرًا 
اإلرهابية  اجلماعات  انتشار  الزناع. ويؤدي  بلدان  اخلدمة يف 
واملقاتلني األجانب أيضًا إىل زيادة األخطار واملخاطر املحتملة 
اختطاف  أيضًا  وشهدنا  السالم.  حفظ  بعثات  تواجه  اليت 
اإلرهابيني.  قبل  الصغريات واستخدامهن رهائن من  الفتيات 
املتغرية إجراء استعراض شامل، مبا  الديناميات  وتستلزم هذه 
يف ذلك وضع إطار شامل يضمن أمن وسالمة موظفي األمم 
قوات  وسالمة  أمن  عن  فضاًل  املختلفة،  مهامهم  يف  املتحدة 
البلدان املتضررة. وجيب  األمن وأفرقة االستجابة السريعة يف 
أن تضع هذه اآلليات أيضًا الطرائق اليت ميكن هبا محاية النساء 

والفتيات يف حاالت الزناع. 

وأعود اآلن إىل التركيز املحدد على مناقشة اليوم. وكما 
أشارت الوفود األخرى مؤّكدة، فإن النساء والفتيات هن من 
يعانني من أكثر أعمال احلرب غدرًا، مبا يف ذلك االنتهاكات 
اجلنسية والعنف اجلنساين وغريمها من انتهاكات حقوق اإلنسان. 
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين إلعالن ومنهاج 
عمل بيجني، وال وقت أنسب من هذا للمجتمع الدويل كي 
يعيد تأكيد التزامه حبماية النساء والفتيات يف مجيع احلاالت، 
سياق  ويف  اجلنسني،  بني  واملساواة  هبن  النهوض  عن  فضاًل 
على  تركز  اليت  الستة  االستراتيجية  باألهداف  اليوم،  مناقشة 
املرأة والزناع املسلح. وتشمل، يف مجلة أمور، احلاجة إىل زيادة 
القرار  مستويات صنع  الزناعات يف  تسوية  املرأة يف  مشاركة 
احلماية  وتوفري  السالم  ثقافة  املرأة يف تشجيع  وتعزيز مسامهة 

واملساعدة والتدريب لالجئات واملشردات. وال ميكن املغاالة 
يف احلاجة إىل إعادة تكريس هذه األهداف. ومن األمهية مبكان 
التنفيذ التام للقرار 1325 )2000(. ولذلك، نرحب بدعوة 
املذكور،  املستوى  الرفيع  االستعراض  إجراء  إىل  العام  األمني 

املقرر عقده يف وقت الحق من هذا العام. 

خطة  العتماد  نفسه  يعّد  الدويل  املجتمع  أيضًا  ونرى 
ترمي إىل حتقيق  العام  عاملية جديدة يف وقت الحق من هذا 
املستقبل الذي نصبو إليه. ولتحقيق هذا اهلدف، من الواضح 
أننا سنحتاج إىل مضاعفة جهودنا اجلماعية الرامية إىل ضمان 

محاية األجيال احلالية واملقبلة. 

ويف اخلتام، أود أن أؤكد جمددًا دعم بوتسوانا للجهود 
الدولية الرامية إىل محاية حياة األبرياء، وخاصة النساء والفتيات. 

ملمثلة  اآلن  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
اململكة العربية السعودية. 

سيدي  السعودية(:  العربية  )اململكة  رضوان  الايدة 
الرئيس، أود أن أشكركم على عقد هذه اجللسة اهلامة حول 

محاية املدنيني، وعلى وجه خاص محاية املرأة. 

ال جيوز إلسرائيل، قوة االحتالل، أن تتحدث عن حقوق 
اإلنسان وال محاية املدنيني، وال سيما حقوق املرأة بأي شكل 
من األشكال، وال أن حتاول أن تلّمع سجّلها املخزي أو حتاول 
والفتيات  النساء  ضد  املوثقة  جرائمها  عن  األنظار  ُتحيد  أن 
واألطفال. فكيف لقوة متارس االحتالل وسياسة االستيطان أن 
تتحّدث عن ذلك؟ إن وفد بلدي يدين مجيع هذه االنتهاكات 
اإلنسان  حلقوق  الدويل  والقانون  الدويل  للقانون  املخالفة 

والقانون الدويل اإلنساين. 

فلننظر أين كانت محاية املدنيني يف العدوان الذي شّنته 
إسرائيل على غزة مؤخرًا، واهلجوم العشوائي الذي أدى إىل 
دون  املدنيني،  من  غالبيتهم  2 شخص   000 من  أكثر  قتل 
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أن تفّرق بني طفل أو شيخ أو امرأة أو رجل يف استهدافها؟ 
على  املنازل  هبدم  املمنهجة  إىل سياساهتا  ننظر  أن  لنا  هل  أم 
أصحاهبا وقتلهم وتشريدهم، أو إىل ما خيلفه احلصار على غزة 
من انتهاك حلقوق املرأة والطفل وأذى، والتضييق على أبسط 

ممارسات احلياة اليومية؟ 

اإليذاء  أنواع  مجيع  استخدام  يف  إسرائيل  أمعنت  لقد 
الفلسطينيات  النساء  ضد  واجلنسي  والنفسي  اجلسدي 
والعربيات، ومجيعها يدخل ضمن جرائم احلرب. ويبلغ هذا 
الفلسطينيات أن  النساء  العنف واهلمجية الذروة حني ُتضطر 
يلدن على احلواجز العسكرية، فتعّرض املرأة نفسها للموت أو 

يفقد مولودها احلياة. 

إن إسرائيل ال تلتزم بأي من املواثيق الدولية اليت تؤّكد 
على احلقوق اإلنسانية للمعتقالت السياسيات، حيث تتعّرض 
اجلسدي  التعذيب  أنواع  أبشع  إىل  الفلسطينيات  األسريات 
أطيل عليكم،  والنفسي واجلنسي. هذا غيض من فيض ولن 
فسجل هذه االنتهاكات عامر وموثق من أجهزة األمم املتحدة 
أمام  صامتًا  يبقى  أال  األمن  جملس  نطالب  أننا  إال  املختلفة. 
هذه االنتهاكات وأن يعمل على معاقبة مرتكبيها ممن يّدعون 
بالعقل  اإلنسان بشكل يستخف  الدميقراطية واحترام حقوق 

وال يضع أي اعتبار للضمري. 

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: لقد طلب ممثل االحتاد الروسي 
الكلمة لإلدالء ببيان آخر 

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  زاغاانوف  الايد 
أود بإجياز شديد الرد على البيان الذي أدىل به ممثل أوكرانيا. 

كّله  اللوم  إللقاء  املحاوالت  هذه  مفاجئة ألحد  ليست 
الروسي.  االحتاد  على  أخرى  مرة  البلد  ذلك  يف  جيري  عّما 
وحىت التقارير املتعلقة بقصف اجليش األوكراين ملناطق سكنية، 
يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل - وهي تقارير واردة من 

دعاية  ُتعترب  أن  األحوال  من  حبال  ميكن  ال  متنوعة  مصادر 
روسية - ال تثري أي رد من كييف غري املزيد من االهتامات 
املوجهة ضد االحتاد الروسي. ومن الواضح متامًا أن زمالءنا 
املصادر  تلك  حيال  انتقائيًا  موقفًا  أيضًا  يتخذون  الليتوانيني 

كذلك. 

نيسان/  13 يف  بادر  قد  بلدنا  وفد  أن  هي  احلقيقة 
األمن  ملجلس  طارئة  جلسة  عقد  إىل   ،2014 أبريل 
)أنظر S/PV.7154(، وذلك يف حماولة ملنع السلطات األوكرانية 
ومل  أوكرانيا.  شرق  جنوب  يف  املسلحة  القوة  استخدام  من 
بعملية  يسمى  ما  إطالق  وجرى  بذلك.  القيام  من  نتمكن 
املدنيني  من  وقوع ضحايا  إىل  أدت  اليت  اإلرهاب،  مكافحة 
يف أول أسبوع هلا. وطالبنا مرارا وتكرارا بوضع حد للعنف 
سقوط  تفادي  شأنه  من  متكامل  وطين  حوار  يف  والشروع 
املزيد من الضحايا املدنيني يف أوكرانيا. ومت توجيه هذا النداء 
حصل  مثلما  األخرية،  اآلونة  ويف  كييف،  يف  السلطات  إىل 
الروسية. ولألسف، ذهبت  اخلارجية  وزارة  اليوم من خالل 

هذه النداءات أدراج الرياح حىت اآلن.

محاية  هو  اليوم  جلسة  موضوع  بأن  أذكر  اخلتام،  ويف 
املدنيني. وناديا سافتشينكو، هي ضابطة يف اجليش األوكراين، 
ليست مدنية. غري أن الصحفيني الروس هم بالقطع مدنيون، 

وهي متهمة باملساعدة على قتلهم.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: طلب ممثل أوكرانيا أن يديل 
ببيان آخر. وأعطيه الكلمة اآلن.

الايد تايمباليوك )أوكرانيا( )تكلم باإلنكليزية(: أعتذر 
ألخذ الكلمة مرة أخرى. سأحاول اإلجياز للغاية.

أوال وقبل كل شيء، أود أن يقرأ زميلي الروسي بتمعن 
أوروبا عما جيري يف  والتعاون يف  األمن  منظمة  تقارير  آخر 
أوكرانيا. وأود أيضا أن أكرر مرة أخرى أن ناديا سافتشينكو 
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لذلك  أوروبا،  ملجلس  الربملانية  اجلمعية  يف  عضوة  كانت 
فحالتها متطابقة متاما مع املوضوع الذي نناقشه اليوم.

املمثل  من  أطلب  أن  أخرى  مرة  أود  الوقت،  نفس  يف 
احلالة  األمن حول  جملس  تضليل  جتنب  أمكن،  إن  الروسي، 
الراهنة يف أوكرانيا، والكف عن استخدام هذا املنتدى كأداة 

ملجرد الدعاية.

الرئيس )تكلم باإلسبانية(: بذلك يكون جملس األمن قد 
جدول  يف  املدرج  البند  يف  نظره  من  احلالية  املرحلة  اختتم 

أعماله.

وقبل رفع اجللسة، أود أن أعرب عن تقدير وفد شيلي 
الدائمني  املمثلني  زمالئي  وخاصة  املجلس،  اخلالص ألعضاء 

وموظفيهم، وإىل أمانة املجلس على كل الدعم الذي قدموه 
لنا. لقد كان هذا الشهر بالفعل، شهرا حافال بالعمل، توصلنا 
اليت  اهلامة  املسائل  من  العديد  بشأن  آراء  توافق  إىل  خالله 
تقع ضمن اختصاصنا. وما كنا لنقوم بذلك، من دون العمل 
وإسهاماهتم  ودعمهم  العامة  األمانة  وممثلي  وفد  لكل  الشاق 

اإلجيابية، وكذلك مجيع موظفي خدمات املؤمترات املعنيني.

عن  بالنيابة  أتكلم  أنين  أعلم  فإنين  رئاستنا،  خنتتم  وحنن 
املجلس ُمتمنيا للوفد الصيين حظا سعيدا خالل شهر شباط/

فرباير.

ُرفعت اجللسة الساعة 18/05.


