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 المرأة والسالم واألمن   
   

 األمين العامتقرير    
  

 مقدمة  -   أول  
(  S/PRST/2010/22)   2010تشـــريأل األأكتأبت  ر    26أُعّد هذا التقرير عمال بالبيان الرئاســـل الم     - 1

  2122؛ أ ـالقرا   (2000) 1325الـذ  لبـف هيـج م بأل األمأل لةـالـر تقـا ير ســــــــــــــل يـر لليـج عأل تل  ـذ القرا   
يتصـــــت بالتقدح المحرج فل اميج الم ا ا  الذ  لبف هيج الم بأل م افاتج بآخر المســـــت داا هيما   (2013)

  2493المشــم لر بالة ر المتقبقر بالمرأة أالســالح أاألمأل  مج تســبيء الىــ ث عبت اللتراا أالتحدقاا؛ أالقرا  
. أيتلـاأك التقرير بـالمتـابقـر ت ا  ـاا  ب ر مقّزجة لتل  ـذ الة ـر بـاللـامـتاالـذ  ععـا هيـج للت اتةـا  تـد  (2019)

المرأة أالســــــالح عأل األم أل القاح الصــــــاع ة لممم المتحدة أاألهداس الةمســــــر لبققد التل أأرــــــح ا فل تقريريج  
ــا للت ال ـدس المتمـلت فل ع أل  ه     أ 2020أ   2019أاألمأل لقـامل   ي لل عالأة عبت  ـل  اهتمـامـاا خـالــــــــــــ

لقالمل بغير تشــ يج المزيد مأل ا ســتلما  فل البلير التحتير أالةدماا  المســا  التصــاعد  لق  اع القســ ر  ا
 ا اتماعير التل تدعم األمأل البشر .

  َأْةيا الم تمج الدألل الذكرى السل ير القشريأل لصدأ  قرا  م بأل  2020فل تشريأل األأكتأبت  ر  - 2
بشــــــــــــــالن المرأة أالســــــــــــــالح أاألمأل  أُأايمـل فل اميج أ حـاث القـالم مـ اا المـلاســـــــــــــــباا  (2000) 1325األمأل 

ــير. أكا ل اائحر مرد ف رأ  ك  أ ا )ب ف د ــبت ا فترارــــــــ ( قد أتل 19-ا ةت الير التل ُ ظم أغبب ا بالســــــــ
 قج أن تزعاع تداعيات ا  آ ذاك بآثا  مدمرة عبت الســالح أاألمأل الدأل  أل أعبت المســاأاة ب أل ال لســ أل أكان المت 

ســـــ ثا. أادن أقد مّر عاح عبت  ل   ثبتل للت ةّد بق د لـــــحر هذ. الت ققاا. فقبت ســـــب ت الملاك  بب  ادن 
مب  ن   77مب  ن شــــــــــــــةد  مـقا ـ را بقـدع   100عـدع مأل ققـا  ن مأل ا قـداح األمأل التـذائل مأل اراث اللزاعـاا 

رعأا قسـرا بسـبف اللزاعاا    2020شـةد فقء قبت عاح أاةد. أ حب ك   اقر عاح  جاع عدع األشـةا  الذيأل شـُ
أعبت  أه مب  ن شةد     82,4أاألجماا اإل سا ير أا ر  اع أالقلف أا ت اباا ةق ع اإل سان ليصت للت  

  قم مس ت ةتت ادن كما أ ج يزيد عأل رقف المست ى المس ت قبت عشر سل اا.

أرــافل للت األعلر التل تبرهأل عبت   19- ر ك ف د  ل   أعبت الرغم مأل أن ا  ع التصــد  ل ائح  أمج  -   3
  محافت فقالير القياعة اللســــــــائير عبت أعبت المســــــــت ياا    تزاك المرأة مملبرا تمل ال  اقصــــــــا فل تب  ال   ع أفل 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/22
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ــلج  ــُتبقدا  أقد   األخرى   القرا   لــ   ةالما   القالم  أ حاث  اميج   فل  القلف  مأل   لم ار   أتقررــــل  القامبر  الق ة  مأل  اســ
ــقل  ــامت   اإلغالع   تداب ر  ُأرــ ــحل   أالح ر  الشــ ــج  الصــ ــببل  أثر   الت ميش   أل ذا .  التل  ذ  م رــ  اتقاث ا  ع   عبت   ســ
  أا ع   للت   تشــــــ ر   ع اســــــر  مائر  مأل  ققرب  ما  ف لاك .  عم ما   الدأل  أل  أاألمأل  الســــــالح   أعبت  مل ا   أالتقافل  األجماا 

 . ( 1) القلف  عبت   المل  ير   الل اتج   أ  أل   ال لسا ل  أالل ع  ال لأل    ع  عبت  القائمر   الالمساأاة   ب أل   ما   لبر  

أقد كان لة اح ةركر لالبان ســي رت ا عبت أفتا ســتان فل ادأ ر األخ رة محءظ أ ظا  القالم. أللأل  - 4
األمم المتحدة كا ل قد أثظقل  فل األشــــ ر الســــابقر لذل   مقتت عدع غ ر مســــب ع مأل اللســــاث فل الببد خالك  

 تمج المد ل ألحفياا  عالأة عبت عمبياا است داس  لمباعقمياا   كان مل أل  اش اا فل الم2020عاح 
أالمشتتالا بالتحص أل بت ألقارياا بالمح مر القبيا. أمج  ل   لم ُتشَرك اللساث األفتا ياا فل الم اأراا  

. أعلـــدمـــا التقت الملـــدأ  ن الـــذيأل قملب ن لـــالبـــان أة  مــر  2020التل ُأاريـــل مج ةركـــر لـــالبـــان فل عـــاح  
لملاقشــــر م اأرــــاا الســــالح  لم ق أل ب ل م ســــ ى امرأة أاةدة.   2021ن فل م ســــ   فل آ ا تما   أفتا ســــتا

ــاث  مأل  ــديديأل لبلسـ ــاث الشـ ــت دس المرأة أةق ق ا  مأل ا ر  أالت ميش أاإلقصـ أهذا التالجح ب أل القلف الذ  قسـ
 .2021ألمأل فل عاح ا ر أخرى    يزاك ق ّسد أاقج الحاك باللسبر لبة ر المتقبقر بالمرأة أالسالح أا

د فل لعداع. ببيا اا   - 5 أثمر أملبر أخرى عبت   اةل القصــــــــــــــ   ي  عها هذا التقرير الذ  اســــــــــــــُترشــــــــــــــ 
أتحب الا قدمت ا كيا اا ملظ مر األمم المتحدة  بما فل  ل  عمبياا الســـــــــالح أأفرقر األمم المتحدة الق رير؛ 

أالم تمج المد ل؛ أتحب ت  لمصاع  أخرى لببيا اا   أ مدخالا أ عا مأل الدأك األعىاث أالملظماا اإلقبيمير
 مقترس ب ا عالميا. أمأل هذ. األملبر ما يبل:

فل المائر فقء مأل الملدأ  أل المشــــــا ك أل فل   23  شــــــّ بل اللســــــاث  ســــــبر 2020فل عاح  )أ( 
م المتحدة للان عمبياا لبســـــــالح تق عها األمم المتحدة أأ تشـــــــا ك فل اياعت ا. أل   التداب ر التل تقتمدها األم

 هذا الرقم أقت مأل  ل ؛

بقد تســـــ  ب ا ات اهاا تلاجلياا  بدأا اللســـــبر الم  ير  ت اقاا الســـــالح التل تتىـــــمأل أة اماا  )ب( 
ــ   فل المائر مأل اإلامالل   28,6تتقبق بالمســائت ال لســا ير فل ا  ت اع  للأل هذ. الزياعة التل لم تت اأج الــــــــــــــ

فل المــائــر.   37,1أالبــال     2015 ى ل ــا أه   اك المســــــــــــــ ــت فل عــاح  تزاك أقــت ب ل ر مأل أعبت مســــــــــــــت   
أة اما   2020أ   2018يتىــــمأل أ   مأل ات اقاا أقف للالع اللا  التل ارى الت لــــت لل  ا ب أل عامل   ألم

 ؛( 2) تتقبق بالمسائت ال لسا ير

المائر مأل فل   5,2  لم تلأل اللســــاث قشــــّ بأل ســــ ى 2020كا  ن األأكتعقســــمبر   31ةتت  )ج( 
الق اا القســـــــــــ رير فل عمبياا الســـــــــــالح  أه   قم ققت عأل اللســـــــــــبر المســـــــــــت دفر التل ةّدعت ا األمم المتحدة 

 ؛( 3) فل المائر 6,5أهل  2020 لقاح

 __________ 

 (1) Dara K. Cohen and Sabrina Karim, “Does more equality for women mean less war? Rethinking sex and 

gender inequality and political violence”, International Organization, vol. 75, No. 3 (Summer 2021) . 

تشا ك فل اياعت ا( أات اقاا السالح التل   تق عها األمم المتحدة )أ  تشا ك  قشمت  ل  ات اقاا السالح التل تق عها األمم المتحدة )أأ (2) 
ا ـظــر تـ صـــــــــــــــ ــال   أبـلــر  ــت  تـحــبــ ـــــ عـبــت  ألـاللـالع  ــا(.  ــاعتـ ـــــ اـيـــــ  Robert Forster and Christine Bell, “Gender  :فـل 

mainstreaming in ceasefires: comparative data and examples”, 2019. 

 .https://peacekeeping.un.org/ar/gender :ا ظر (3) 
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ــت أبلر مأل   )ع(  ــد   3  100مأل ألــــ ــاتل اعُتمدا فل اميج أ حاث القالم لبتصــــ ــياســــ تدب ر ســــ
    قم أل أن ُققتبر مراعياا لالعتبا اا ال لســـــا ير ســـــ ى  19-لبق اقف ا اتماعير أا قتصـــــاعقر ل ائحر ك ف د

 ؛( 4) فل المائر مل ا  أاللسبر المس بر فل الببدان المتالثرة باللزاعاا مماثبر لذل  42

ــا للت م مت اإل  اع الح  مل   )هـ(  ــبياا اياســ ــ ر   ســ ــر ل  اق ا القســ فل الببدان التل تزيد ةصــ
تل اُتةذا لدعم ا ةتياااا الةالـــــر لبلســـــاث أال تياا خالك هذ. األجمر با ل التداب ر المتصـــــبر بال ائحر ال

 ؛)5(أقت ب ل ر

ــا ل  لم يزع ما تبقتج الق اعاا التل تقلت بمقال ر القلف  )أ(  ــياع تم يت القمت اإل ســـــ فل ســـــ
  را فل المائر عبت الت الل مأل التم يت الم ب ب  مقا 43فل المائر أ  33ال لســـــا ل أالصـــــحر اإل  ابير عأل  

 ؛( 6) عم مااإل سا ير فل المائر س بتج  داثاا األمم المتحدة  61بمت سء تم يت قد . 

فل الببـدان التل تشــــــــــــــ ـد  زاعـاا اـا ـير أتبـ  الةـا اـر مأل اللزاع    تحـتت المرأة ســــــــــــــ ى  )ج( 
تزاك هل  فل المائر المســـــــــــ بر عالميا أالتل   25,5فل المائر مأل المقاعد البرلما ير  مقا  را بلســـــــــــبر  18,9

 ؛  ( 7)   س ا ملة ىر لبتاقر

 سـبر تمل ت المرأة فل أا زة اإلعا ة القامر فل الببدان ال شـر أتب  المتالثرة باللزاعاا باللاع  )ح( 
 ؛( 8) فل المائر  أ  أقت مأل  صف المت سء المس ت فل سائر الببدان 23قصت مت سُ  ا للت 

 19-أعىـــاث فرع القمت المقلير بالتصـــد  لل ف د  تشـــّ ت اللســـاث ســـ ى  ســـبر الر ج مأل  )ط( 
 ؛( 9) ببدا فل مرةبر اللزاع أمرةبر ما بقد اللزاع 36التل ارى تلاأل ا بالد اسر فل 

ج للت الملظمــاا أالحركــاا المقليــر بحق ع المرأة اللــاشـــــــــــــ ــر فل   ) (   المق  ــر الللــائيــر التل ت اــظ
فل المائر   1 ىـــر بشـــ ت  فل لبلظر  ف ل تقت كل را عأل  ســـبر  الببدان ال شـــر أأ المتالثرة باللزاعاا   تزاك ملة 

 . ( 10) 2010أقد ظبل عبت مست اها هذا ملذ عاح 
  

 __________ 

ا بر امج األمم المتحدة اإل مائل أه  ر األمم المتحدة لبمســـــــــــاأاة ب أل ال لســـــــــــ أل أتم  أل المرأة )ه  ر األمم المتحدة لبمرأة(  قاعدة بيا ا (4) 
 ./https://data.undp.org/gendertracker :  متاةر فل الرابء التالل“ 19-مرقف ا ست اباا ال لسا ير القالمير ل ائحر ك ف د” 

 (5) Ruth Carlitz, “Comparing military and human security spending”, research commissioned by UN-

Women (forthcoming). 

 (6) United Nations Population Fund (UNFPA) and UN-Women, Funding for Gender Equality and the 

Empowerment of Women and Girls in Humanitarian Programming (2020). 

   2021كا  ن اللا لتيلاير   1  ةتت “ الترت ف الشــــــ ر  لببرلما اا ال للير ةســــــف  ســــــبر تمل ت المرأة ف  ا” ا تحاع البرلما ل الدألل    (7) 
-https://data.ipu.org/women  :ء التـــالل. قم أل ا لالع عب  ـــا فل الراب“ البيـــا ـــاا القـــالميـــر عأل البرلمـــا ـــاا ال لليـــر” قـــاعـــدة  

ranking?month=1&year=2021. 

 (8) UNDP and University of Pittsburgh, Gender Equality in Public Administration (2021). 

مرقف ا ســـــــــت اباا ال لســـــــــا ير ” بلاثا عبت ةســـــــــاباا أعدها بر امج األمم المتحدة اإل مائل أه  ر األمم المتحدة لبمرأة  قاعدة بيا اا  (9) 
 .“ 19-القالمير ل ائحر ك ف د

ــاع   ـقاعـدة بـياـ اا   (10)  لالع عب  ـا فل   قم أل ا “  ظـاح اإلبال  الةـا  ـبال  ـاا اـلدائـلر” ملظمـر التقـاأن أالتلمـير فل المـ دان ا قتصــــــــــــ
 .https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1 :الرابء التالل



 S/2021/827 

 

4/43 21-13665 

 

أهداف العقد فيما يتصللللل رالمرأة والسللللالم واألمنم ارس المسللللا  التصللللااد    -  ثانيا  
 لإلنفاق العسرر  

ــياا لبحركر   - 6 ــتراتي ياا  ئيســــ ــ ر  هدفاا اســــ ــالح أالتزاماا بان الحّد مأل اإل  اع القســــ ــائير الداعير لبســــ اللســــ
. أه  هدس  لج لـــدى خا  فل البحظر الراهلر  فال أاح اللا  أأمل م ( 11) أســـاســـياا لممم المتحدة ملذ ل شـــائ ا

يت ـدعهمـا المرُد أاللزأح القســــــــــــــر  أال  ع أالقلصــــــــــــــرير أمقـاعاة المرأة المصــــــــــــــح  ُر بالقلف أأجمر المـلا . 
ّمأل  أقد ــُ ــبحر أكان لعالن  رــ ــ ر  أمراابر ت افر األســ أمل اج عمت بي  أل فقال التزاماا  بة ض اإل  اع القســ

ــاأاة المقق ع فل عـاح  1995 ـل  فل عـاح   .  2021  أأعـ د ـتالبـ د هـذ. ا لتزامـاا م خراا فل ملـتدى اـ ت المســــــــــــ
ــ ر األبحال الل أاريل فل ادأ ر األخ رة بلاثا عبت تلبين مأل ه  ر األمم المتحدة لب ــتق أل أتشـ مرأة  أالتل اسـ

  للت أن هلاك ا تبالا أارـــــــــحا ب أل  2019أتمتد ةتت عاح   1990ببداا تق ع للت عاح    153ف  ا ببيا اا مأل  
القســـــ رة أالالمســـــاأاة ب أل ال لســـــ أل. أهذا ا  تباط يزعاع ق ة فل الببدان  اا الدخت الملة ض أأ التل تتد ت  

م أل القـاح للزع الســــــــــــــالح عبت ـتداب ر ترمل للت الل  د . أتحت   خ ـر األ( 12) ف  ـا مســــــــــــــت ـياا اـلدقمقرالـير
عأل قبق ا لجاث   43ت75بالهداس  زع الســــــــــــالح القالمل. أفل ادأ ر األخ رة  أعر ل ال ميير القامر فل قرا ها  

ــق د القالمل أه  اإل  اع الذ   ــ ر  عبت الصـــــــ كان مأل المم أل بد  مأل  ل  ت ا  ج للت تزايد اإل  اع القســـــــ
 اةتياااا التلمير.

أفل خىم اائحر  عالمير أفل ظت رت ط غ ر مسب قر أثقبل ا  ع تببير ا ةتياااا ا اتماعير   - 7
  جاع اإل  اع القســ ر  ( 13) فل المائر 3,3أا قتصــاعقر أالصــحير لبلا  أا لماي  فل ا قتصــاع القالمل بلســبر 

ــر اإل  اع ( 14) 2020فل المائر أ اهز م م عج التريب   ل عأ   فل عاح   2,6بر فل القالم بلســــــ  . أ بتل ةصــــ
فل المائر  فل أببر جياعة ُتســـــــّ ت ملذ أق ع    2,4القســـــــ ر  مأل لامالل اللاتج المحبل مت ســـــــ اا عالمياا قد .  

بقىــاث عبت األســبحر الل أير  . أأشــا  القائم ن عبت الحمبر الدألير ل( 15) 2009األجمر المالير القالمير فل عاح  
للت أن ازثا مأل هذا اإل  اع ُأّاج  ح  تقزيز أتحديث الترســـــــــــا اا الل أير  ة ث أ  قل تســـــــــــقر ببدان ةائزة  

  أه   قم يزيد ه  أقىـــــــا عأل  ظ ر.  2020بب  ن عأ   ل ذا الترد فل عاح   72,6لبســـــــالح الل أ  ما قد .  
 .( 16) المسّ ت فل القاح السابق

القـدـيَد مأل الببـدان للت اتةـا  ـتداب ر مـالـير اســــــــــــــتلـلائـير اســــــــــــــت ـاـبرا لحـاـلر   19-ئحـر ك فـ دأعفقـل اـا - 8
ــاعقر. غ ر أن اإل  اع القســــ ر  فل عاح  تقدى اإل  اَع    2020ال  ا ئ الصــــحير أ غير تقدقم المق  ر ا قتصــ

 __________ 

 (11) United Nations Efforts to Reduce Military Expenditure: A Historical Overview, UNODA Occasional 

Papers, No. 33 (United Nations publication, 2019). 

 (12) Adem Elveren, “Evidence on the impact of militarization on gender inequality: preliminary findings”, 

research commissioned by UN-Women (forthcoming). 

 (.2021)أاشل أل القالمر   آفاع ا قتصاع القالمل: لعا ة مسا اا التقافل المتباعدةللدأع اللقد الدألل   (13) 

 (14) Stockholm International Peace Research Institute, “World military spending rises to almost $2 trillion 

in 2020”, 26 April 2021. 

 المراج   سج. (15) 

 (16) International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Complicit: 2020 Global Nuclear Weapons 

Spending (Geneva, 2021). 
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فل الببدان ال شـر   الم ّاج للت ق اع الصــحر مأل أات التصــد  لب ائحر فل اللل ر مأل أ حاث القالم  أ  ســيما
أالببدان المتالثرة باللزاعاا. أالمقب ح فل ر ث الت ر ر التا يةير أن الببدان المتالثرة باللزاعاا تل ق عبت الدفاع  
رـــــقَف ما تل قج عبت الرعاقر الصـــــحير أأ ثالثر أملالج  فل ة أل أن الق أل ه  الصـــــحيك فل الببدان األبلر 

ت اهاا المشـــــــــــــ  عة هيما يتقبق باإل  اع عبت الحماقر ا اتماعير   اســـــــــــــتقرا ا. أعبت هذا المل اك تســـــــــــــ ر ا 
ــتحقاقاا المرد أالق ز أالب الر  أالمقاشــــــــــــاا التقاعدقر للبا  الســــــــــــأل. فاإل  اع القســــــــــــ ر  فل   ملت اســــــــــ

أفتا ســـــتان  عبت ســـــب ت الملاك  ت اأج  ســـــبر اللبث مأل م م ع اإل  اع الح  مل عبت مدى الققد المارـــــل  
. أكا ل أببر ( 17) فل المائر هل ةصـــر اإل  اع الح  مل الم رســـر لبحماقر ا اتماعير 3ســـبر أ ل  مقا  را بل 

ّ بل فل مل قر الســاةت  فل ببدان ملت تشــاع أم  يتا يا أ ي  ريا أمالل. أفل   جياعاا ســل ير هل تب  التل ســُ
عبت ما خصـــــصـــــتج  ب  ك لا فاســـــ   رـــــّملل الح  مُر م زا  ت ا مةصـــــصـــــاا  لبدفاع تزيد عشـــــر مراا تقريباا  

لبحماقر ا اتماعير. أيزيد اإل  اع القســــــ ر  ل ل ب الســــــ عان أد  اقج عبت خدمر الدي ن بمقدا  ســــــل مراا  
. أمما يزيد  ( 18) عما يل قج عبت الةدماا القامر الح  ير  أيبب  عدع الرا ا هذا الببد ثالثر أملاك عدع ألبائج

لح كمر الدقمقرالير لبق اع األملل ف  ا  أمأل ثم يت اأج مأل ســـ ث ال رـــج أن ببدا اا كل رة تقا ل مأل رـــقف ا
ه  مقر  فل م زا  ت ا ل ذ. األغراد أيقت ل  اق ا عبت البرامج ا اتماعير  ملت البلت  ل  اق ا القســـــــــــ ر  ما

التقبيم  عما اعتمدتج ل ا فل م زا  ت ا. أتل ق الببدان الملة ىر الدخت أبلر مما خصصتج   التحتير لبصحر أأ
 .( 19) فل المائر فل المت سء 51فاع فل م زا يات ا بمقدا   لبد

غ ر أن الببدان المتالثرة باللزاعاا باســـــــت اعت ا أن تق أل مســـــــا  هذا ا ت ا.. ف ل الســـــــ عان عبت  - 9
ســــــــــــــبـ ت المـلاك  تقـاأ ل م  رـــــــــــــــير األمم المتحـدة لحق ع اإل ســــــــــــــان مج اامقـر الةرل ح لب مج ب أل مملبل 

ةق ع اإل ســـــان الح  ماا أألراس الم تمج المد ل أاألأســـــاط األباعقمير أال  اا الما حر مأل أات ملاقشـــــر  
أالم ز ر القامر القائمر عبت مراعاة ا عتبا اا ال لســــا ير  ألتشــــ يج اعتماع اســــتراتي ير أللير لت ف ر الحماقر  
ا اتماعير  أتحســــــــ أل ت جيج األم اك المقدمر  قداا فل للا  بر امج ععم األســــــــرة الذ  تســــــــت  د ملج اللســــــــاث 

ةصــــــــصــــــــاا التقبيم فل م زا ير الســــــــ عان ال ديدة  الم مشــــــــاا اقتصــــــــاعقا. أ قد بىــــــــقر أشــــــــ ر  ت اأجا م
 مةصصاا  الدفاع لبمرة األألت. 2021 لقاح

أقد أظ را م ل اا أباعقمير غزيرة تلب َر لع اث األفىــــبير لشــــأل الحرب عبت ةســــاب تحق ق الرفا.  - 10
ــاع   أخالـــر   ــير ب أل اإل  اع القســـ ر  أاللم  ا قتصـ فل الببدان أقدمل أعلرا متزايدة عبت أا ع عالقر ع سـ

فل المائر( فل التلب ر  37  كان اإل  اع القســــــــــ ر  أببر مســــــــــاهم )2017. ف ل عاح ( 20) الملة ىــــــــــر الدخت
ــاعقر القالمير لبقلف التل قد ا بمبب    ــافر للت  ل   تبّ أل أن اإل  اع ( 21) تريب  ن عأ   14,7ا قتصــــــــ . أدرــــــــ

 __________ 

 (17) Carlitz, “Comparing military and human security spending”. 

 (18) Development Finance International and OXFAM, Fighting Inequality in the Time of COVID-19: The 

Commitment to Reducing Inequality Index 2020 (2020). 

 (19) Carlitz, “Comparing military and human security spending”. 

 (20) Nan Tian, Diego Lopes da Silva and Alexandra Kuimova, “Military spending and the achievement of 

the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in Rethinking Unconstrained Military Spending, 

UNODA Occasional Paper, No. 35 (United Nations publication, 2019). 

 (21) Institute for Economics and Peace, The Economic Value of Peace 2018: Measuring the Global 

Economic Impact of Violence and Conflict (Sydney, 2018). 
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كب رة مأل خ ر ت دع اللزاع. أيسـتتبج اإل  اع القسـ ر   القسـ ر  المرت ج فل سـياقاا ما بقد اللزاع يزيد بد ار 
المرت ج أقىـــــــــــــــاا لهـدا ا ل ر  بـديبـر  كمـا يتىــــــــــــــك مأل مقـا  تـج بتقـديراا التم يـت المرتب ـر بـالهـداس التلميـر 
ــير لبســــ ان   ــاســ ــتدامر. فقد ُقّد  أن تلب ر ت ف ر خدماا الميا. أالصــــرس الصــــحل أاللظافر الصــــحير األســ المســ

 ف ر التقبيم ا بتــدائل أاإلعــداع  ال  ــد لب ميج  أالقىـــــــــــــــاث عبت ال قر المــدقج أال  ع المحرأم أل مل ــا  أت 
 .( 22) فل المائر عبت الت الل مأل اإل  اع القس ر  القالمل 13فل المائر أ  6فل المائر أ  2تملت س ى   

ر لدعم أعالأة عبت  ل   خبصــــــــل بح ل ةديلر للت أن اةتما ا اتةا  تداب ر فل ســــــــياع ال ائح - 11
ا ةتياااا الةالــر لبلســاث أال تياا خالك هذ. األجمر تقت كل راا فل الببدان التل يزيد ل  اق ا القســ ر   ســبياا  

. فقد اتةذا الببدان ال شـــــــــــــر أتب  المتالثرة باللزاعاا أقت مأل تدب ريأل فل ( 23) بحصـــــــــــــر مأل اإل  اع الح  مل
ــد المرأة  ــ ر للت أن اإل  اع القســـــ ر   المت ســـــء لم اا ر الزياعة الحاعة فل القلف رـــ خالك ال ائحر  مما قشـــ

يزاةم اإل  اع ا اتماعل الم  د لشـــــرائك أاســـــقر أيقصـــــيج فحســـــف بت أيم أل أقىـــــا أن قح ك عأن ت ايج    
أارــــقل الســــياســــاا القد اا الىــــرأ ير أأ ا هتماح الالجح  ح  تببير ا ةتياااا الةالــــر لبلســــاث أال تياا. 

ــرة  أمقا  را باإل  اع القســـــ  ــل ير المباشـــ ــل   القالمل الذ  يلاهز التريب   ل عأ    ققدظ  أن التلب ر الســـ  ر  الســـ
أغ ر المباشـــــرة لت ف ر خدماا ملج الحمت الحديلر الالجمر لتببير اةتياااا اميج اللســـــاث أال تياا فل الببدان 

. أخبصــــل ع اســــر   ( 24)   (فل المائر مأل اإل  اع القســــ ر  الســــل  0,6بب  ن عأ   )أ   12اللامير تصــــت للت 
أارت ــا ل لــر اإل قــا  الــدأليــر أالملظمــاا الة ريــر لبتقــاأن فل ةــا ا ال  ا ئ للت أن   2019تق ع للت عــاح  

ثبلل لبباا التةفين مأل مةالر القلف ال لســــا ل أال قاقر ملج أالتصــــد  لج فل ةا ا ال  ا ئ اإل ســــا ير 
ــت عبت التم يت الم ب ب أدلت أن التم يت  ــبر  لم تحصــ د ل ا لم يتقَد  ســ ــّ  فل المائر  0,12ال قبل الذ  ُخصــ

ــا ير ب أل عامل  بب  ن عأ  . ألم ق أل   41,5أقد .   2018أ   2016مأل المبب  الذ  ُأ  ق عبت المق  ر اإل ســــ
  بب   2016. أفل عـــاح  ( 25) مب  ن عأ    155,9المبب  اللـــافل لتت يـــر  ـــداثاا التم يـــت بـــاللـــامـــت ل ت ـــاأج  

ملظمر  ســــ ير مأل ملظماا الم تمج المد ل مأل مةتبف أ حاث القالم  740ا التشــــت بير لقدع م م ع الم زا يا
 .F (26 )-35لراج  مالي أل عأ    أ  أقت مأل تلب ر لائرة مقاتبر أاةدة مأل 106

خ ض اإل  اع الم ىـــــير للت أيبزح لاراث مزيد مأل البح ل ل  م المســـــا اا الســـــيااير أالســـــياســـــاتير  - 12
القســــ ر  أجياعة اإل  اع ا اتماعل الذ  تســــت  د ملج اللســــاث أال تياا. فقبت ســــب ت الملاك  خبصــــل ع اســــر   

مســــاأاة المرأة بالرات مأل اديدة للت أن ا ت اع مســــت ياا اإل  اع القســــ ر  يرتبء بمســــت ياا أبلر ا ة ارــــاا ل
ــياع اللزاع   ــلج القرا  فل ســـــــ ة ث قد ت ا عبت ا ختيا  أعبت ت لل أم   ةيات ا بل ســـــــــ ا أاشـــــــــتراب ا فل لـــــــ

بقد اللزاع عبت ةد ســـ اث  أدلت أن أا ع عمبياا ســـالح تابقر لممم المتحدة قم أل أن قســـ م فل الح ب لر   أما
لزاع أفل تحسـ أل المسـاأاة ب أل ال لسـ أل عبت مدى فترة تتراأح عأن ت دع  زعر القسـ رة فل م تمقاا ما بقد ال

 . ( 27) ب أل خمأل أعشر سل اا
 __________ 

 (22) The United Nations Disarmament Yearbook (Part II), vol. 44 (United Nations publication, 2019). 

 (23) Carlitz, “Comparing military and human security spending”. 

 (24) Jacqueline E. Darroch, Adding It Up: Investing in Contraception and Maternal and Newborn Health, 

2017: Estimation Methodology (New York, Guttmacher Institute, 2018). 

 (25) UNFPA and UN-Women, Funding for Gender Equality and the Empowerment of Women . 

 ./www.wilpf.org/move-the-money :ا ظر (26) 

 (27) Michelle Benson and Ismene Gizelis, “Militarization and women’s empowerment in post-conflict 

societies”, research commissioned by UN-Women (forthcoming) . 
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أـ الرغم مأل غزا ة األعـلر أمأل ال   ع اـلدع ـير التل تـبذل ـا ال مـاعـاا اللســــــــــــــائـير فل البـبدان المـتالثرة   - 13
بالمرأة أالســــــــــــالح أاألمأل   باللزاعاا  لم يلت اإل  اع القســــــــــــ ر  ا هتماح اللافل فل األلر المييا ير المتقبقر

عبت الصــــــــــــــق ــد القــالمل أ  ال للل. ف فق مــا اــاث فل بح ل أاراهــا مق ــد األمم المتحــدة لبح ل  زع   
التل تالتل ف  ا لشـا ة أاةدة عبت األقت    2020السـالح    تزيد  سـبر خ ء القمت ال للير المقتمدة ةتت عاح 

 الســــل اا  فل  أرــــج   صــــ  ا  مأل   أبلر   أن   غم  اإلامالل   أل م  المائر   فل   39 عبت  باألســــبحر  المتصــــبر  لبمســــائت 
ــير   الةمأل  ــاللَر  ( 28) المارـــ . أمأل ب أل قرا اا م بأل األمأل القشـــــرة المتقبقر بالمرأة أالســـــالح أاألمأل    يتلاأك مســـ

  (2015)   2242أ   ( 2013)   2122أ   ( 2013)  2106األســــــبحر أاإل  اع القســــــ ر  ســــــ ى أ  قر قرا اا هل: 
ــت رة  (2019)  2467 أ ــبحر الصــــــــ ــاللَر ل  مأل خالك ملظ   يركز عبت األســــــــ . أ  تتلاأك تب  القرا اا المســــــــ

ــبحر الةفي ر أعبت مقاهدة ت  ــبحر التل تت رع الماعة أاألســــ ( مل ا للت رــــــرأ ة تحديد مةالر  4) 7 ا ة األســــ
القلف ال لســــا ل علد لاراث تق يماا تصــــدير األســــبحر. أفل الملاقشــــاا الســــل ير لم بأل األمأل بشــــالن هذ. 

ر للت تحديد األســــبحر أأ  زع الســــالح ســــ ى أقت مأل  فل المائر مأل المتلبم أل مأل مملبل  15القرا اا  لم قشــــ 
ــا ير ســــ ى القب ت اداا مأل  الدأك ــائت ال لســ ــاث أأ التلتالا اإلقبيمير. أ  يتىــــمأل أة اماا تتقبق بالمســ األعىــ

 ةتت ادن بشالن تحديد األسبحر. 1945ا ت اقاا الللائير أالمتقدعة األلراس الم ققر ملذ عاح 

البيا اا أت افرها   أمأل الم م  ل ا أ يد ع أل المسا  التصاعد  لق  اع القس ر   تحس أل م ث اير - 14
ــق د  ــلج القرا  عبت الصـ ــت لقمبياا لـ ــت ل  م أفىـ أجياعة التقاأن أتداب ر بلاث اللقر هيما ب أل الببدان  أالت لـ
ــب ت الملاك   ــا كت ا ف  ا. أقد كّ  ل األمم المتحدة  عبت ســــ ــياق ا أمشــــ ال للل  بما فل  ل  عأ  المرأة فل ســــ

ــرابرا مج البل  الدألل أخمأل ملظماا بحل  ــالن اإل  اع عبت ق اع األمأل شـ ــاا أت ا  اا بشـ ــياسـ ــ   سـ ير لصـ
ــاعدة المقّدمر مأل الما ح أل بدثا مأل المقداا   ــيج   اع المســــ ــ اهير أت ســــ أالدفاع  مج الترك ز عبت تقزيز الشــــ
أالتد يف أةتت مقال ر أأاج القصـــــــــ   فل ة كمر ق اا األمأل أالدفاع. أتتراأح أأاج القصـــــــــ   هذ. ما ب أل 

ير فل م اك اإل  اع القســـ ر  أرـــقف الرقابر المد ير أةتت شـــ  ع اللقافر األب ير التل قم أل محدأعقر الشـــ اه
أن تل ن تقســــــفيرا أعلي ر ت ا. الم تمقاا المحبير أتم  زيرا ت ا. اللســــــاث  الالتل يلة ض بشــــــدة تمل ب أل فل  

 ع القس ر .ق اا األمأل أفل م اقج السب ر  اا الل    فل عأائر للج القرا  المتقبق باإل  ا

أا ة اد تمل ت المرأة فل محافت  زع الســـــــــالح ُمَ ّثق بشـــــــــ ت مســـــــــتفيض؛ أيتراأح مت ســـــــــ ج ب أل   - 15
ــاث فل الب لر األألت التابقر لب ميير   35 أ 20 ــاث مملالا الدأك األعىـ ــبر اللسـ فل المائر. أالمالةظ أن  سـ

. أقد التزمل المملبر الســــــــامير ( 29) القامر كا ل عبت مدى تا ية ا ملة ىــــــــر  أ  ســــــــيما ب أل   ســــــــاث ال ف ع
لشــ أن  زع الســالح بتحق ق التمل ت المتســاأ  لبمرأة أالرات فل اميج األ شــ ر التل قق عها م تف شــ أن  زع 
الســــالح  أُأةرج تقدح  كب ر  ح  رــــمان تلاف  ال لســــ أل فل أفرقر الةبراث الح  م  أل. أيتتبظج الم تف بصــــ  ة  

ال لسـا ير فل محافت  زع السـالح بغير لتاةر هذ. البيا اا لب م     كما قىـ بج مق د ملتظمر اإلةصـاثاا  
األمم المتحدة لبح ل  زع الســـــــالح بالعماك بحلير بشـــــــالن تشـــــــت ت اللســـــــاث فل أعأا  تقلير تتصـــــــت باألســـــــبحر  
أالذخائر التقب دقر  بما فل  ل  عمب أل كم ظ اا لترخيد التصـــــــــــــدير أمســـــــــــــ أ ا عأل مةاجن األســـــــــــــبحر  

 م ظ اا تقلياا مقلياا بالذخائر أأخصائياا لجالر ألتاح أغ ر  ل  مأل الم اح.أ 

 __________ 

اا  بلر هذ. اإلشا اا قح ت للت األسبحر الصت رة أاألسبحر الةفي ر  أتب  ا اإلشا اا للت األلتاح أالذخائر القلق عقر أالمت  راا مأل مةب  أ  (28) 
 Henri Myrttinen, Connecting the Dots: Arms Control, Disarmament, and the Women, Peace  :الحرب. ا ظر 

and Security Agenda (Geneva, United Nations Institute for Disarmament Research, 2020) .  

 (29) Renata Hessmann Dalaqua, Kjølv Egeland and Torbjørn Graff Hugo, “Still behind the curve: gender 

balance in arms control, non-proliferation and disarmament diplomacy”, 2019. 
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أثمر مباع اا أ ح ل اديدة يراع ب ا ا ســــــــــــــت اعة مأل القمت ال ا   ملذ أمد ل يت مأل أات لعماج  - 16
امج الملظ  اا ال لسـا ير فل سـياع ملج ا تشـا  األسـبحر الصـت رة أاألسـبحر الةفي ر غ ر المشـرأعر أأ فل بر 

لجالر األلتاح. ف ل للا  المشـــرأع المتقدع الســـل اا الذ  يل ذ. م تف شـــ أن  زع الســـالح بشـــالن تقميم مراعاة 
الملظ   ال لسا ل أتحديد األسبحر الصت رة  اتةذا ام   ير أفريقيا ال س ت أام   ير الل  ت  الدقمقرالير  

عل لالعتبا اا ال لســـا ير فل ادلياا ال للير  التحب ت ال لســـا ل أالرلـــد المرا للل تدمج  أاللام رأن خ  اا  
ــبحر   ــالن بر امج القمت المتقبق باألســــ ــلت أل بشــــ ــت رة. أععا ااتماع الدأك الملققد كت ســــ ــبحر الصــــ لتحديد األســــ

  للت مشـــــــــا كر المرأة اللامبر أالمتســـــــــاأير فل اميج 2021الصـــــــــت رة  فل عأ تج الســـــــــابقر المقق عة فل عاح  
مأل ا تشـا  األسـبحر الصـت رة أاألسـبحر الةفي ر؛ أامج بيا اا مصـل ر بحسـف   ع القمبياا المتصـبر بالتقب ت 

ال لأل أالقمر أاإلعاقر؛ أم اثمر خ ء القمت ال للير المتقبقر بالمرأة أالسـالح أاألمأل مج السـياسـاا ال للير  
قبقر باأللتاح بدعم مأل عائرة اإلاراثاا المت  2021المتصـبر باألسـبحر الصـت رة. أفل اسـتقصـاث  أار  فل عاح 

فل المائر مأل المشـــــا  كاا فل مشـــــرأع لتد يف اللســـــاث أتشـــــت ب أل    100أالشـــــركاث المل ذيأل  تبّ أل أن  ســـــبر 
تم  داا لتل يأل فريق مأل ال لســـــــ أل إلجالر األلتاح فل أفتا ســـــــتان  شـــــــقرن أ  أل قاع اا عبت التالث ر فل عمبير 

 فل المائر أَفدن بذل  فل بداقر المشرأع. 60للج القرا  فل م تمقات أل المحبير  مقا  را بلسبر  
  

آخر المسلللللللللتجلدال فيملا يتصلللللللللل رلالتقلدم المطر     م تل  مجلالل ال  لة   -  ثالثا  
المتعلقلة رلالمرأة والسلللللللللالم واألمن والثيرال والتطلدرلال الت  تعتري لام التجلاهلال  

 والمسائل المستجدة 
والمشللا  ة المجدرة للمرأة    امليال السللالم وامليال  الن وض رالمسللاواة نين الجنسللين   -  أل  

 النتقال السياس 
المســـاأاة ب أل ال لســـ أل هل فل ا هرها مســـاللُر ســـب ر. غ ر أن الســـب ر لأل تت جظع بشـــ ت متســـاأ  فل  - 17

عالم ي يمأل عبيج الرااك. أمأل ال ارك أن هلاك ثتراا مستمرة أام عاا فل مساللر مشا كر المرأة فل م ا ا  
القياعة السـياسـير أالسـالح أاألمأل أدم ا ير ةصـ ل ا عبت الم ا ع ا قتصـاعقر أألـ ل ا للت عأائر لـلج القرا .  
أملالـــرة اتةا  التداب ر اإلق ابير التل ترمل للت جياعة مشـــا كر المرأة فل عمبياا الســـالح أا  تقاك الســـياســـل 

ألهداس الت بيير المتقبقر بالمرأة أالســـــالح أاألمأل أمر  ة    لىـــــمان المســـــاأاة ال قبير  أاإلســـــ اح فل تحق ق ا
التل ةّدعها األم أل القـاح لبقـقد أتببـير  دائج المتصــــــــــــــت بالقمـت مأل أات ةق ع اإل ســــــــــــــان  أإلعاعة اللظر فل  

 (.S/2019/800القمبياا ل قب ا أبلر شم   لب ميج أاستدامر عبت المدى ال  يت )

ــت ابرا  لتزاح األم أل القاح ال ا ع فل تقرير. لقاح   - 18 ( ألقرا  م بأل األمأل S/2019/800)  2019أاســــــــــ
عة    عقدا لعا ة الشــ أن الســياســير أ لاث ا(2019)  2493 لســالح ااتماعاا  اســتراتي ير  هيقر المســت ى أمحدظ

الســــــــــياع ات ق ف  ا عبت اإلاراثاا أالُل ج الرئيســــــــــير التل يراع ب ا تقزيز ععم األمم المتحدة إلع اج الملظ   
ــا يـــر فل اليمأل ــا ل فل ا  ع لــــــــــــــلج الســــــــــــــالح ال ـ ــاةلـــاا الين الـــدأليـــر  ( 30) ال لســــــــــــــ   (31) أمأل خالك مبـ

 __________ 

 .2020كا  ن األأكتعقسمبر  14  أتال. ااتماع لبمتابقر فل 2020 يسانتأبريت  7ُعقد فل ااتماع  (30) 

 .2021شباطتفبراير  22  أتال. ااتماع لبمتابقر عبت مست ى الةبراث ُعقد فل 2020تشريأل اللا لت  فمبر  13ااتماع ُعقد فل  (31) 
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أهيما يتقبق باليمأل  أ ســـــــــت  ل  التزاماا  بنعماج الملظ   ال لســـــــــا ل تقج عبت عاتق .  ( 32) أفتا ســـــــــتان أفل
ــت بمباةلاا الين الدألير  أفىــــــــــت  ل  للت  المبق ل الةا  لمم أل القاح للت اليمأل أم تبج. أهيما يتصــــــــ
اتةـا  خ  اا مأل أاـت تقزيز شــــــــــــــم لـير القمبـير مأل خالك اعتمـاع أســــــــــــــالـ ف مةتبـ ر لبتـ اعـت مج الر ســــــــــــــاث 

 المشا ك أل أتقميم الملظ  اا ال لسا ير.

أعبت الرغم مأل التقق داا أالتالخ راا التل  شـــــــالا عأل تق  د عقد ا اتماعاا الحىـــــــ  ير فل ظت   - 19
  تم ـلل عمبـياا الســــــــــــــالح األ  ج التل قـاعت ـا األمم المتحـدة أأ شــــــــــــــا كـل فل اـياعت ـا فل  19-اـائحـر ك فـ د

  مأل التشــــــــاأ  مج الم تمج المد ل كما ُجّأعا بالةبرة ( 33) ا امرأة   أاثلتان مل ا كا ل عبت  أســــــــ م2020 عاح
. أأارى المبق ل الةا  لمم أل القاح للت ســـ  يا مشـــاأ اا ملتظمر ( 34) المتةصـــصـــر فل الم اك ال لســـا ل

مج مملالا الم تمج المد ل أالمدافقاا عأل ةق ع اإل ســـان  بما قشـــمت الم بأل ا ســـتشـــا   لبمرأة الســـ  ير  
لمشـاأ اا ما تم بالحىـ   الشـةصـل أما تم عبر ال سـائت ا فترارـير. أفل سـياع مباةلاا الين أمأل هذ. ا

الدألير  تشـاأ  الر سـاث المشـا ك ن مج  اشـ اا أمج  سـاث متىـر اا مأل اللزاع. أ ظمل بقلر األمم المتحدة 
أســــــ را عأل لبدعم فل ل بيا مشــــــاأ ةا متقدعة ال  اا لــــــاةبر المصــــــبحر مج اماعاا  ســــــائير أ اشــــــ اا   

ــبر تمل ت المرأة فل ة  مر ال ةدة   ــل الب بل كان مل ا أ  تقت  ســــــ ــياســــــ ــياا أخذ ب ا مبتقت الح ا  الســــــ ت لــــــ
فل المائر. أأارى م تف المبق ل الةا  لمم أل القاح للت اليمأل مشـــــــــــاأ ة   30ال للير الم قتر ال ديدة عأل 

مأل مملبل الم تمج المد ل  فاقل    500مأل   ابتلا ير أاسقر الل اع ُ ظمل بال سائت ا فترارير أرمل أبلر
فل المائر  لرافر للت مشاأ اا مج اللساث  أاا األعأا  ال اعبر فل م اك السالح   30 سبر اللساث ب ل م الـــــــــ  

ُ ظمل بال ســــائت الرقمير عبت مدى ي م أل أتلاألل ات اقاا أقف للالع اللا  المراعير لالعتبا اا ال لســــا ير 
محبيـر. أ  اـج عـاح  بّ لـل ال ـائحـر أن الشــــــــــــــم ك الرقمل ليأل بـَدأاث للـت عاث  أأن أســــــــــــــالمـر الم تمقـاا ال

ــاث عبت  ــ ك القاعك لبلســــ ــمأل ال لــــ ــمظم بح ث تىــــ ــ اث ق ف أن تصــــ ــاثاا الرقمير أالماعقر عبت ةد ســــ ال ىــــ
 اختالس مشا   أل أتقالج المةالر األملير عبت اختالف ا ةسف   ع ال لأل.

م أل القاح لتحق ق تلاف  ال لســـــ أل  اجعاعا مشـــــا كر اللســـــاث ك ســـــي اا أتمشـــــياا مج اســـــتراتي ير األ - 20
تابقاا لممم المتحدة أكلر عمُب أل فل م اقج اياعقر أخرى فل م اك الســــالح أاألمأل أفل أفرقر األمم المتحدة 
 لدعم ال ســـــــــــالر  أه  أمر ل ما يدك عبت أن الملظمر تحر  عبت أن تل ن قدأة ُقحتذى ب ا. أفل شـــــــــــباطت

فل المائر  57  ببتل  ســبر اللســاث ب أل   ســاث بقلاا األمم المتحدة الســياســير الةالــر أ  اب م  2021ر فبراي 
ققدن ال   ع المبذألر مأل أات لق اع ةب ك ســـــــــياســـــــــير لمجماا. أهذ. جياعة  كب رة مقا  را بلســـــــــبت أل فل   أكأل
فل المائر مأل م ظ ل   40 سبر   شّ بل اللساث 2020فل المائر. أفل عاح  14التل لم تتقَد الــــــــ  2015 عاح

 أفرقر األمم المتحدة لدعم ال سالر.

ــاث كملدأ اا فل   -   21 عمبياا قاعت ا األمم المتحدة )أأ شـــا كل فل اياعت ا(    4مأل ألـــت   3أُأشـــركل اللسـ
فل    23أفدا. للأل اللســــــاث لم قملبأل ســــــ ى  ســــــبر   13أف ع مأل ألــــــت    8فل المائر(  أفل   75)   2020فل عاح 

 __________ 

 .2020كا  ن األأكتعقسمبر  8ااتماع ُعقد فل  (32) 

  ت لت  ئاســـر ا  ع ال ســـالر فل عمب تل ســـالح تق عهما األمم المتحدة أأ تشـــا ك فل اياعت ما امرأتان هما عائشـــر ا  ان 2020ح فل عا  ( 33)  
 سب ان أأغب  مملبر األمم المتحدة فل مباةلاا الين الدألير  أستي ا ل أيبيامز المملبر الةالر بالليابر لمم أل القاح فل ل بيا. 

( ل بيا )عمبير التحاأ  ب أل األلراس الب بير  بما فل  ل  مبتقت الح ا  السياسل الب بل  أالب لر القس رير  1) :السالح هذ. هلعمبياا   (34) 
( الب لر الدســــــــــت  ير لب م   ير القر ير الســــــــــ  ير؛ 3( مباةلاا الين الدألير؛ )2  أالح ا  ا قتصــــــــــاع  الب بل(؛ )5+5المشــــــــــتركر  

 ألسرى فل اليمأل.ااتماع بشالن تباعك ا (4)
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دأ ل األلراس المت  لر فل اللزاع المشــــــــــــا  كر فل هذ. القمبياا. أل   التداب ر المدع مر بدأب مأل  المائر مأل مل 
 اا ف األمم المتحدة للان هذا الرقم أقت مأل  ل . 

ــا كر الم دقر لبمرأة فل عمبياا  - 22 ــمان المشـ أي ف أن تبذك الح  ماا أاأللراس فل اللزاع المزيَد لىـ
ــاث فل عاح  الســـالح. أقد ععا األم أل ال للت تل  ذ تداب ر مأل أات جياعة مشـــا كر المرأة    2021قاح الدأَك األعىـ

فل عمبياا الســـــــالح أالقمبياا الســـــــياســـــــير أغ رها مأل عمبياا لـــــــلج القرا  عبت قدح المســـــــاأاة مج الرات   
 قشـمت تل  ذ تداب ر خالـر م قتر مأل قب ت تةصـيد الحصـد. أاعُتمد هذا األمر كالأل ير تسـت اف ععم بما

القياعاا القبيا عبت الصــق د الق ر   فىــال عأل ك  ج لاراث اســتراتي ياا لمتابقر اللظاح القائم فل للا  اللداث 
 للت القمت مأل أات ةق ع اإل سان.

أيلبتل  للل تزيد مشــــــــــــــا كر المرأة  لع اث األأل ير ملذ البداقر لمهداس ال م ةر أادلياا القمبير   - 23
اإلعماج. أقد كا ل اللداثاا التل ما ا    قصــــــــــــد ها المبق ل الةا  لمم أل القاح للت أالمبم ســــــــــــر ألمبدأ  

ســ  يا مأل أات تشــ يج المشــا كر المباشــرة أالم دقر لبلســاث فل القمبير الســياســير عامالا م د ال ريق لمشــا كر  
المائر مأل أعىاث الب لر  فل   30المرأة فل الب لر الدست  ير لب م   ير القر ير الس  ير بلسبر تمل ت تقرب مأل 

. كما ةّدع الر ســــاث المشــــا ك ن لمباةلاا الين الدألير لشــــراك المرأة ك اةد مأل أأل ياا 150البال  عدعهم 
 .2021للا  المباةلاا فل عاح 

  2020أمج  ل   فنن تحديد األهداس أتقدقم الح افز ليسا ب اف ْ أل عأما. ف ل تشريأل األأكتأبت  ر  - 24
ل الةا  لمم أل القاح للت اليمأل عبلاا بتةصـيد مقاعد لبلسـاث اليملياا فل أ  محاعثاا مقببر التزح المبق  

ــيج   ــم للت أفرقر م اأرـــ أ قدح تح يب ا للت ف اا أخرى  غ ر أن أقا مأل ة  مر اليمأل أةركر الح ث  أل لم قىـــ
ــ عان  لم ــت ى. أفل السـ ــرك أل فل ا اتماعاا الرهيقر المسـ ــ ى  ةتت ادن مملالا لج أأ قشـ ــاث سـ ــّ ت اللسـ تشـ

ــبر  ــ أل فل مباةلاا ات اع ا  ا لبســــــالح عبت الرغم مأل ا لتزاح ال للل بزياعة   10 ســــ فل المائر مأل الم اأرــــ
  أ  تزاك المرأة  2019مشا كر المرأة الذ  ُ ّد عبيج فل اإلعالن الدست    الصاع  فل تشريأل األأكتأبت  ر  

 مملبر تمل ال  اقصا فل الح  مر ا  تقالير.

ــاللر   ألبتصــــد   -   25  عأل  األلراس   تتقاعأل  علدما   ل    فل  بما   الرســــمير   الم اأرــــاا   فل  المرأة   ت ميش   لمســ
  عبت   ل ا م  األأك    المسـا    فل  المرأة  مشـا كر  تىـمأل  بدائت  لق اع  عبت  بدأب  المتحدة  األمم  سـتقمت  اللسـاث    لشـراك 
. لبلساث  المباشرة  لبمشا كر   األأل ير  ت لل  مستقبر   أف ع   أتش  ت  لب ميج   شامبر   لالختيا    تداب ر   اعتماع  لاك الم  سب ت 

  ا ست العير   أالمحاعثاا   الح ا اا   فل   المرأة   إلشراك   ال ا ير   اللش ر   ال   عُ   لذل    ا  الع    ق ر  ُتتظَةذ   أن   أيلبتل 
ــا  كر  األألت   الب بير   ال ف ع  كا ل  أقد . مراةب ا  أب ر   فل  ــا    فل  المشـــ ــل   الح ا   مســـ ــياســـ   2020 عاح  أأائت   فل  الســـ

ــ ت  م   ر  ــرياا   ق  ن   ق اع   بشــ ــت   خالك   أمأل .   ااك  مأل   ةصــ ــاأ اا  أعقد   المقلير  ال اعبر   ال  اا  مج  الت الــ   المشــ
 المباشـرة المشـا كر   بتشـ يج   ل بيا   فل  لبدعم  المتحدة  األمم  بقلر   قامل   المتقدعيأل   المصـبحر   ألـحاب  مج  المل صـبر 

. أ تي ر لذل   شـــــا ك فل  2020 أبت  ر ت األأك   تشـــــريأل   فل  اســـــت ت  الذ    الســـــياســـــل  المســـــا   ااتماع   فل  لبمرأة 
ملدأ اا  أ     75مأل ألـــــــت   امرأة  17أبت  ر  ت األأك  تشـــــــريأل ااتماع مبتقت الح ا  الســـــــياســـــــل الب بل المقق ع فل  

ــبر  فل المائر مأل م م ع الملدأ  أل. أفل ال م   ير القر ير الســــــــ  ير  ارــــــــ بقل األمم المتحدة بدأ    23بلســــــ
الذ  قملت الم تمج المد ل فل ســـــــياع أعماك الب لر    “ األأســـــــء  اللبث ” اســـــــم أفد مح    فل تشـــــــ  ت ما ققرس ب 

 الدست  ير  أ صف أعىائج تقريبا مأل اللساث. 
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ات اقاا الســـــــالح تلاأُك ةق ع أشـــــــ اغت أملظ  اا اميج اللســـــــاث بصـــــــرس  فلأمأل الم م أن ُقلَ ت  - 26
هأل أأ عقا ت أل  أ ل  إلفســـــــــاح الم اك  اللظر عأل ألـــــــــب أل اإلثلل أأ القرقل أأ م  ل أل ال لســـــــــير أأ أعما  

لمشـــــــــا كر المرأة أدعماك ةق ق ا فل مرةبر التل  ذ. غ ر أن تىـــــــــم أل ا ت اقاا لشـــــــــا اا تح ت للت اللســـــــــاث 
ــديد  أقب بر  هل ات اقاا أقف للالع اللا  التل ترع  أأ ــا ير   يزاك ققتريج تقبف شــ ــائت ال لســ ال تياا أأ المســ

تســــــــــــــ  ب ـا ات ـاهـاا تـلاجلـياا  ـبدأا اللســـــــــــــــبر الم  ـير  ت ـاقـاا الســــــــــــــالح التل   ف  ـا مـلت هـذ. اإلشــــــــــــــا اا. هبقـد
بشــ ت أبلر عم مير أة اما تتقبق بالمســائت ال لســا ير فل ا  ت اع  للأل هذ. الزياعة التل لم تت اأج  تتىــمأل

بر فل  فل المائر المس   37,1  تزاك أقت ب ل ر مأل  سبر   2020فل المائر مأل اإلامالل فل عاح    28,6الــــــــــ 
)ا ظر الشــــــــــ ت األأك(. أتبّ أل البح ل أن ا ت اقاا المراك أن تحت   عبت لشــــــــــا اا تح ت للت  2015 عاح

اللســـــــاث أأ ال تياا أأ المســـــــائت ال لســـــــا ير هل فل األبلر تب  التل ُتبرح فل مرةبر ا ت اقاا الشـــــــامبر  أأن 
ىــمأل أ   مأل ات اقاا أقف للالع اللا  التل ات اقاا أقف للالع اللا    تزاك تشــّ ت ثترة  ئيســير. ل  لم يت 

ــا ير أ   َد أيح ا عبت ةظر    2020أ   2018ارى الت لــــت لل  ا ب أل عامل   ــائت ال لســ أة اما تتقبق بالمســ
 القلف ال لسل.
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(  اإللــــــــــدا  الةامأل  بر امج بح ل التســــــــــ ياا الســــــــــياســــــــــير  اامقر لع بر.  البج عب  ا فل 2021) PA-Xقاعدة بيا اا ات اقاا الســــــــــالح   :المصد  

 .2021ةزيرانتي  يج  
  

ــرة فل مرةبر التل  ذ التالير لالت اع  ل ا أ يد ترامر - 27 ــاث المباشـ ــا كر اللسـ   أ  بد مأل ليالث األأل ير لمشـ
األق اك للت أفقاك. أقد رــــم ا ت اع الل ائل إل  اث اللزاع أدةالك ســــالح مســــتقر أعائم فل ك ل مبيا الذ  ُأبرح 

أة اما تا يةير تلاألل المســـــــائت ال لســـــــا ير  أه  ما مّ أل اللســـــــاث مأل أعاث عأ  مح    فل    2016فل عاح 
ــبر   ــاث  سـ ــّ ت اللسـ ــاث   60فريق اإلعا ة  أ  فل المائر مأل 80تل  ذ.. ف ل ل لر الحقيقر  تشـ فل المائر مأل أعىـ
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ة امـاا ات اقاا السالح التـل تتىـمأل أ
لســــبر تتقبــــق بالمســــائت ال لســــا ير  ك

م  ير مأل م م ع ا ت اقاا

للالع اللسبر الم  ير  ت اقاا أقف
ــــق اللــــا  التــــل تتىــــمأل أة امــــاا تت قب

بالمسائت ال لسا ير
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فل المائر مأل أعىـــــاث الب لر. أفل مالل  أ قد ســـــل اا مأل ال   ع الدع ير مأل اا ف   35ال ريق التقلل  أ 
فل المائر   31للت  3القياعاا اللســـــــــائير  جاع تمل ت المرأة فل ل لر  لـــــــــد ات اع الســـــــــالح أالمصـــــــــالحر مأل  

. أ تي ر لذل    اقشــل الب لر مســائت أثا ت ا 2020لمائر ألأك مرة فل عاح  فل ا  30ليســت فل الحصــر البالتر 
 ســـــــاث مالل  ملت لغالع المدا   فل المل قت أل ال ســـــــ ت أالشـــــــمالير أيياب الةدماا الصـــــــحير فل ا اا  

لتحق ق السـالح أالمصـالحر فل ام   ير   2019محّدعة. أ لاثا عبت ما كرسـج ا ت اع السـياسـل المبرح فل عاح 
فل المائر مأل   16يقيا ال ســــ ت  الذ  شــــا كل المرأة ألأك مرة فل م اأرــــاتج  تشــــّ ت اللســــاث ادن  ســــبر  أفر 

فل المائر مأل أعىــــــاث الب ان المحبير   30القامب أل فل آلياا التل  ذ أالرلــــــد عبت الصــــــق د ال للل أ ســــــبر 
 يزاك عبت ةالج  ة ث   ت ل اإلةدى أاأل  ق أل لبسـالح أالمصـالحر. أللأل تمل ت المرأة فل ال ب السـ عان  

فل المائر. أاتةا  خ  اا لق ابير  35س ى ل لت أل بالحصر المةصصر لبلساث التل ةدعها ات اع السالح بــــــــ 
سـ اث كقائداا  -إلبراج لـ ا اللسـاث  بما فل  ل  ألـ اا الشـاباا أاللاشـ اا المدافقاا عأل ةق ع المرأة 

ــبمير فل لبلان أميا ما   أ ــائيرلالةت اااا الســــ ــالر اللســــ ــب اا ال ســــ ــ اا فل شــــ   أأ مأل خالك  ( 35) أ كقىــــ
يبقت أمرا    -ادلياا التل تل ت لشـــــــراك ال ميج كما ه  الحاك فل ال م   ير القر ير الســـــــ  ير أالقراع أاليمأل 

ةاســم األهمير للل يتســلت الىــتء مأل أات تقزيز مشــا كر المرأة أةق ق ا  بح ث قصــبك بمقدأ  اللســاث أن 
 م اقج القياعة فل م م عر أاسقر مأل م ا ا السياسر القامر.قحتببأل  

أقد أعر ل الح  ماا أال  اا المشتتبر بال سالر أالملظماا اإلقبيمير أاألمم المتحدة عأل التزام ا  - 28
بالتق  ت بشــــــــــــدة بالعمال ا عبت مدى الســــــــــــل اا الةمأل القاعمر لب فاث با لتزاماا القالمير هيما يتقبق ب  الر 

ــا   ــا ير. مشــ ــائت ال لســ ــالح أة اما تتلاأك المســ ــم أل عمبياا الســ ــاأير أالم دقر أتىــ ــاث اللامبر أالمتســ كر اللســ
أسـي  ن ت ب ق تداب ر لالختيا  شـامبر لب ميج كما فل ل بيا  أتشـ  ت أف ع مسـتقبر كما فل ال م   ير القر ير 

قزيزها ال   ع التل تبذل ا كما يتب أل فل  السـ  ير  أجياعة اسـتةداح الدأك األعىـاث التداب ر الةالـر الم قتر أت 
التل تق عها لسـبا يا أفلبلدا  فىـال عأل ا سـتلما  فل تحسـ أل امج البيا اا أالتحب ت   2025مباع ة التزاح عاح 

ال لسـا ل أ لـد اللتائج فل سـياع اميج ا  ع السـالح  ع امت ة  ير فل تيسـ ر أّ  تح ك اذ   هيما يتقبق 
ــا كر الم دقر لبلســــــــ  ــ ك عبت الدعم المرن أالمحّدع بالمشــــــ ــ أل لم ا ير الحصــــــ اث. أقد تبّ لل بال قت ايمر تحســــــ

ــا ل التل  ــلدأع المرأة لبســــالح أالقمت اإل ســ ــت ابر الســــريقر التابقر لصــ ال دس  أه  ما برهلل عبيج  افذة ا ســ
أ شــ ل فل اســت ابر  ُققلت القائم ن عب  ا بمشــا كر المرأة فل عمبياا الســالح أفل تل  ذ ات اقاا الســالح أالتل 

. فالمسـاهماا  2021أ دأا عمب ا فل كا  ن اللا لتيلاير   2019مباشـرة لما أألـت بج األم أل القاح فل عاح 
المقّدمر للت هذ. اللافذة مّ لل الصـــــــلدأع مأل ععم مباع اا الســـــــالح التل قق عها الم تمج المد ل فل كت مأل 

 أفتا ستان أال ب الس عان أل بريا أمالل.
 

 امليال حفظ السالم وامليال السالم المراعية لالاتبا ال الجنسانية   -  راء 

ُتقد مسـاللر المرأة أالسـالح أاألمأل أأل يرا  ئيسـير فل مباع ة القمت مأل أات ة ظ السـالح التل أرـق ا  - 29
الث ر فل  هيالا لعا ة عمبياا الســــــالح فرلــــــاا اســــــتراتي ير تتيك لبقياعاا اللســــــائير المحبير الت قد األم أل القاح. أ 

م ـاك ة ظ الســــــــــــــالح  أه  مـا ُت ج ـبدع ة اـدـيدة مأل أاـت القمـت ألــــــــــــــد هـا األم أل القـاح ليحـث ف  ـا ال  ـاا  
ــاث مأل أات   ــائير الشـــــــقبير أععم تقب ر اللســـــ ــب اا اللســـــ ــتلما  فل الشـــــ الشـــــــري ر فل ة ظ الســـــــالح عبت ا ســـــ

 __________ 

  ســـا دا شـــب ُر اللســـاث األفريقياا لملج  شـــ ب اللزاعاا أال ســـالر عمبياا   شـــر للت ال ب الســـ عان أك ا عق  ا  2020فل عاح   (35) 
 أل بيا أمالل  بدعم مستمر مأل م تف األمم المتحدة لدى ا تحاع األفريقل.
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لمرأة أارــ الع ا بالعأا  اياعقر . أ اإلرــافر للت  ل   ععل اياعاا عمبياا الســالح للت مشــا كر ا( 36) الســالح
ــدا  أ قاا ق ير  بما فل  ل  مأل خالك   ــر ب ت مل ا أةلل م بأَل األمأل عبت للــــــــ ــياقاا الةالــــــــ فل الســــــــ
تقاأ  ا مج فريق الةبراث غ ر الرســــــــمل المقلل بالمرأة أالســــــــالح أاألمأل التابج لبم بأل. أعم ما  ارى تقزيز  

األمأل خالك القاح المارــــل. غ ر أ ج فل قرا اا ت ديد أ قاا ة ظ  أ قاا البقلاا المتقبقر بالمرأة أالســــالح أ 
ــا ير للت لبف تقدقم الدعم إللـــــالح ق اا األمأل أالدفاع   الســـــالح  لم ف م بأل األمأل ا عتبا اا ال لســـ قىـــــ 

 . ( 37) ةالر خالر بببدان بق ل ا 11ةا ا مأل ألت  4فل  ل 

ائحـر  أتصـــــــــــــــاعـد القلف قبـت ا  تةـابـاا أ قـدهـا   أعبت الرغم مأل التحـدقـاا المـاثبـر مأل قب ـت ال ـ  - 30
ــاأاة ب أل   ــير لاللتزاماا القائمر بشــــــــالن المســــــ ــياســــــ أا  قالباا القســــــــ رير  أت اهت بقض ال  اا ال اعبر الســــــ
ال لســ أل أأ الحصــد المةصــصــر لبلســاث  فنن عمبياا األمم المتحدة لح ظ الســالح   تزاك ثابتر فل ععم ا 

ســــــالح أالقمبياا الســــــياســــــير. أمأل األملبر عبت  ل  ععُم ملتدى  ســــــاث عا ف   لمشــــــا كر المرأة فل عمبياا ال
أدســماع لــ ا المرأة أتم  ل ا مأل لةدال تالث ر فل ات اع ا  ا لبســالح فل الســ عان؛ أأ تيســ ر الح ا اا ب أل  

   بقياعة اللســاث مأل خالك الملصــاا ا فترارــير فل قبر  أمشــا كر المرأة فل عمبير أرــج الدســت    ائف  ال
أدلـــــالح التشـــــريقاا المتقبقر باإلســـــ ان أاأل ارـــــل أالممتبلاا فل ال ب الســـــ عان؛ أأ ععم ل شـــــاث غرس 
عمبياا المرأة فل كت مقالقر مأل مقالقاا ام   ير أفريقيا ال ســـــ ت  أد ســـــاث خء اتصـــــاك مباشـــــر بشـــــالن 

لـــــــــت المقدك للت ةماقر اللاخباا أالمرشـــــــــحاا فل ا  تةاباا  أتســـــــــ  ت اللاخباا قبت ا  تةاباا ة ث أ 
 فل المائر مأل اداأك اللاخب أل. 46

أقد سـاهمل عمبياا السـالح فل ةماقر اللسـاث أال تياا  أتيسـ ر ألـ ل أل للت القىـاث  أمشـا كت أل  - 31
. 19-فل ُ ظم اإل ــــذا  المب ر أملج  شــــــــــــــ ب اللزاعــــاا أالحــــد مأل القلف الم تمقل أالتصـــــــــــــــــد  لل ف ــــد

رــحاقا القلف القائبل أاســتمراَ  تشــت ب ا أثلاث فترة اإلغالع الشــامت.     ععمل البقلر مالائَ ( 38) ب ســ ف  ف ل
ــبف  ــ  ة غ ر قا   ير بســـــــــ ــرا ق ة األمم المتحدة األملير الم قتر ألب ل اإلفراج عأل فتياا اةُت زن بصـــــــــ أيســـــــــ
هرأ  أل مأل الزأاج القســر   أأقامل شــراباا  مج اماعاا  ســائير لتحديد الق امت ال لســا ير التل تتســبف فل  
اللزاعــاا المحبيــر. أفل ام   يــر أفريقيــا ال ســــــــــــــ ت  خ  ــل بقلــر األمم المتحــدة المتلــامبــر المتقــدعة األبقــاع 
لتحق ق ا ســتقرا  فل ام   ير أفريقيا ال ســ ت مأل ةدة التصــق د فل الحا ا التل لــاع ا ف  ا ال ماعاا  

بتل  سـبر تمل ت المرأة هيما ققرب المسـبحر ألـ ك المرشـحاا ا  تةابياا أابتزت أل مقابت رـمان ةمايت أل. أ  
شــــب ر ةماقر   54فل المائر. أفل عا ف    ســــاعدا  30مأل  صــــف آلياا اإل ذا  المب ر التل تدعم ا البقلر 

تق عها اللســـــــــــاث أأ شـــــــــــالت ا القمبير المةتب ر لالتحاع األفريقل أاألمم المتحدة فل عا ف   فل بلاث ب  ر ةمائير 
أل متاع ة البقلر. أفل ال ب الســــــــــ عان  عزجا الدأ ياا المراعير لالعتبا اا تحســــــــــباا لب را  األملل اللاتج ع

ال لســا ير أفرع الت الــت المةتب ر التل  شــرت ا بقلر األمم المتحدة فل ال ب الســ عان أمأَل اللســاث القائداا 
  ســاعدار  أ ا ياا الســالح أالمدافقاا عأل ةق ع اإل ســان فل عدة أ قاا. أفل ام   ير الل  ت  الدقمقرالي 

البقلُر ال ماعاا  اللســائير فل تحديد الت ديداا األملير أالب   الســاخلر التل تتقرد ل ا اللســاث أال تياا أفل  

 __________ 

 .2020  “ عع ة مأل أات القمت: المرأة ُتحد ل تح  ا فل م دان السالح أاألمأل” األمم المتحدة  لعا ة عمبياا السالح   (36) 
بقلـر األمم المتحـدة لبـدعم فل ل بيـا  أ قلـر ملظمـر األمم المتحـدة لتحق ق ا ســــــــــــــتقرا  فل ام   يـر الل  ت  الـدقمقراليـر  أ قلـر األمم   (37) 

ــتقرا  فل المتحدة المتلامبر الم ــتقرا  فل مالل  أ قلر األمم المتحدة المتلامبر المتقدعة األبقاع لتحق ق ا ســـــ تقدعة األبقاع لتحق ق ا ســـــ
 ام   ير أفريقيا ال س ت.

 .(1999) 1244يلبتل أن ُت  م اميج اإلشا اا للت ك س ف  فل سياع قرا  م بأل األمأل  (38) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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ت ف ر مقب مــاا لبتــدخالا التل تق ح ب ــا ال  ــاا ال ــاعبــر فل م ــاك الحمــاقــر. أفل ليت    أكي   ال ل  يــر  
ــياا فل عمبير التســــــريك. أملبل  900أســــــ ر الت اعت اللشــــــء لبمرأة عأل مشــــــا كر أبلر مأل   مأل أفراع الم بيشــــ

ــا يج الحد مأل القلف الم تمقل فل ام   ير الل  ت   ــت  ديأل مأل مشـــــــــ ــاث أال تياا أبلر مأل   ج المســـــــــ اللســـــــــ
الدقمقرالير أمالل أام   ير أفريقيا ال ســــ ت أالســــ عان  للأل  ســــبت أل كا ل أقت ب ل ر فل عمبياا التســــريك  

 فل المائر فل ام   ير أفريقيا ال س ت.  5فل المائر فل مالل أ  3تقَد  أدعاعة اإلعماج  ة ث لم ت 

فل المائر مأل م م ع اععاثاا   17أت  ط أفراع مأل عمبياا السـالح أالبقلاا السـياسـير الةالـر فل  - 32
. أمأل ألـــــــــــــت  2020ا ســـــــــــــتتالك أا  ت اك ال لســـــــــــــ  أل ال ا عة عبت   اع ملظ مر األمم المتحدة فل عاح  

فل المــائــر مل ــا يتقبق بــالفراع فل بقلــر األمم المتحــدة   70اععــاث  كــان    66ا ععــاثاا المبب  عل ــا أعــدعهــا  
المتلامبر المتقدعة األبقاع لتحق ق ا ســتقرا  فل ام   ير أفريقيا ال ســ ت أ قلر ملظمر األمم المتحدة لتحق ق 

ــبر مماثبر ــتقرا  فل ام   ير الل  ت  الدقمقرالير  أهل  سـ ــُ ت فل عامل  ا سـ . أكان 2019أ   2018لما سـ
عـدع ا ععـاثاا المتقبقـر بح اعل أققـل خالك ال ترة المشــــــــــــــم لـر ـبالتقرير ه  األع ت ملـذ أن ـبدأ ت ميج هـذ. 

. أكا ل ةصــــر الح اعل التل تل    عبت ا  ت اك ال لســــل  تم  زاا عأل ا ســــتتالك  2010البيا اا فل عاح  
ــل  هل األع ت ملذ عاح  ــحاقا للت أقت مأل    2010ال لســ ــبر األل اك الىــ ــل  ســ فل المائر لبمرة    20أا ة ىــ

أدلت اا ف األمم المتحدة  تقّ أل عبت عمبياا الســـــــالح المتقدعة األلراس األخرى  .  (A/75/754)ا ظر  األألت
قر لبم م عر الةماســــير لمل قر الســــاةت عبت ســــب ت  أقىــــا أن تتصــــدى ل ذ. المســــاللر. ف ل الق ة المشــــتركر التاب 

الملاك  ملت الد  ســــابق ات م با غتصــــاب لبمحابمر أســــُ أل فل م  يتا يا  أأســــ را ا ععاثاا الم ا ر رــــد  
 اللت بر التشاعقر فل اللي ر عأل تقاأن سريج أم ت ح ب أل الببديأل لبدث تحقيقاا عاخبير أمستقبر عبت الس اث. 

فل   2020  ت ــاأجا األمم المتحــدة األهــداس المحــدعة لقــاح  2020أكتعقســــــــــــــمبر  أفل كــا  ن األ - 33
ــ  س األفراع اللظام  أل لب ترة   ــ أل فل لــــــــ ــتراتي ير التلاف  ب أل ال لســــــــ ــبر لبمراقب أل   2028-2018اســــــــ باللســــــــ

فل المائر(  أأفراع الشـــــــرلر المقدم أل مأل الح  ماا   17فل المائر مقابت  19القســـــــ ري أل أرـــــــباط األ كان )
فل المـاـئر(    10فل المـاـئر مقـاـبت  14فل المـاـئر( أأةـداا الشــــــــــــــرلـر المشــــــــــــــ ـبر ) 22فل المـاـئر مقـاـبت   29)

فل المـاـئر(    27فل المـاـئر مقـاـبت    34أاألفراع المقـدم أل مأل الح  مـاا لبقمـت فل ق ـاع القـدالـر أالســــــــــــــ  ن )
فل المائر(  أتملت هذ. ال  ر  7فل المائر مقابت  5للل ا لم تحقق األهداس المحدعة باللسبر لبق اا القس رير )

اللسـبر   2020األغببير السـاةقر مأل م م ع عمبياا اللشـر )ا ظر الشـ ت اللا ل(. أمج  ل   ا ت قل فل عاح 
ــف األأك مأل  ــبر فل اللصـ ــتمر ا ت اع هذ. اللسـ ــ ر   أاسـ ــر القسـ ــرلر أالقلصـ ــر الشـ ــاث فل علصـ الم  ير لبلسـ

ســــبر الم  ير لبلســــاث فل علصــــر الشــــرلر ل  بقد  لفين مأل . أعبت ســــب ت المقا  ر  لم ترت ج الل 2021 عاح
 . 2015أ  2010فل المائر ب أل عامل  10,2فل المائر للت  9,6
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 ؛ أدعا ة عمبياا السالح.2021البيا اا ال لسا ير لقمبياا األمم المتحدة لح ظ السالح  الب ج عب  ا فل تم جتي ليج  :المصاع  

  
قشــــــتبأل أعبت ثالل  ســــــاث  2020كا  ن األأكتعقســــــمبر   31أعبت مســــــت ى القياعة  كان هلاك فل   - 34

ــر شـــرلر األمم المتحدة  أه   قم اياســـل مأل ة ث   ــاث قُقدن علالـ ــ رير فل الم دان أأ  ج  سـ الملالـــف القسـ
 عدع اللساث الب اتل قشتبأل ملالف عبيا عبت هذا المست ى فل الق اا اللظامير التابقر لبملظمر.

ا السـالح  أأك ُت األم أل القاح أي ف أن قسـتمر الترك ز عبت جياعة عدع اللسـاث القامالا فل عمبيا - 35
إلعا ة عمبياا الســــــالح ق تمج با تظاح مج   ســــــاث القلالــــــر  ســــــتقراد التقدح المحرج أدع اث األأل ير فل  

ر اللشــــــــــــــر لب ةـداا التل تحقق أهـداف ـا. أتقّزج األمم المتحـدة ا  عهـا الرامـير للت ت  ـ ر ب ـ ر تم  لـير   تيســــــــــــــّ
الســالح  بما فل  ل  ابتســاب ف م أفىــت لبتحدقاا التل ت اا  ا اللســاث مشــا كر الم دقر لبمرأة فل عمبياا ال

القامالا فل لـــ  س الق اا اللظامير  أتحســـ أل تصـــميم مقســـ راا البقلاا باللســـبر ألفراع الق اا القســـ رير 
أالشــرلر  أععم الشــب اا اللســائير القائمر عبت مســت ى البقلاا  أد شــاث شــب اا ملت شــب ر م ظ اا شــ أن 

. أكــذلــ  اتةــذا األمم المتحــدة أالــدأك 2021فل األمم المتحــدة التل أُعبأل عل ــا فل أقــا تمــاي     الســــــــــــــ  ن 
ــالتج كلدا  ــل  الذ  أ شــ ــلدأع مباع ة للســ ــالح. فصــ ــاث فل عمبياا الســ ــاث خ  اا هامر لزياعة عدع اللســ األعىــ

ان المســــــــاهمر بق اا أأفراع  أاألمم المتحدة بدعم ق   مأل ال  اا الما حر  ققدح الدعم المالل أالتقلل للت الببد
شـــرلر ألمشـــا يج األمم المتحدة الرامير للت تح  ز  شـــر اللســـاث فل لـــ  س الق اا القســـ رير أق اا الشـــرلر  

 القامبر فل عمبياا السالح أتقزيز المساأاة ب أل ال لس أل فل ق اع األمأل. 

سـاأاة ب أل ال لسـ أل فل للـالح  أالمباع اا التل تتةذها الح  ماا فل اميج أ حاث القالم إلعماج الم - 36
ق اع ا األملل تشـــــّ ت اا باا بال  األهمير مأل هذ. ال   ع. فقبت ســـــب ت الملاك  ُتبزح خ ر القمت ال للير فل  
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اللســـــــــــاث فل لـــــــــــ  س األفراع المقدم أل مأل 
 الح  ماا لبقمت فل ق اع القدالر أالس  ن 

أفراع الشرلر المقدم أل مأل  ل  س اللساث فل
 الح  ماا

المش برالشرلر  أةداا ل  س اللساث فل  

 اللساث فل ل  س ال ةداا القس رير

ــــــ ري أل  ــــــ  س المراقب أل القســــ ــــــاث فل لــــ اللســــ
 أرباط األ كان 
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  2019لبلان الســـــــــب اا المقلير بمىـــــــــاع ر عدع اللســـــــــاث فل ق اع األمأل عبت أســـــــــا  ســـــــــل   ب أل عامل  
ةدل عفقر مأل الم لديأل المتةرا أل مأل األباعقمير فل المائر مأل أ  43  كما ملبل اللســــــــــاث  ســــــــــبر 2023 أ

القســــ رير. أفل ام   ير أفريقيا ال ســــ ت  ععمل بقلر األمم المتحدة م ســــســــاا األمأل أالدفاع ال للير فل  
ــا ير مأل  ــاث. أم لل مما ســــــاا الت ل د المراعير لالعتبا اا ال لســــ تحديد الق ائق التل تح ك عأن ت ل د اللســــ

   شـرا لعا ة  2020ل المائر هيما يتقبق بتمل ت المرأة فل الشـرلر ال للير. أفل عاح ف 31تحق ق  سـبر ت  ع 
عمبياا الســـــالح تقريراا عأل عمبياا  زع الســـــالح أالتســـــريك أدعاعة اإلعماج أدلـــــالح ق اع األمأل التل تراعل 

قرا اا م بأل األمأل ا عتبا اا ال لسا ير  أسب ل هيج الى ث عبت ال   ة ال ائبر ب أل الت ققاا التل أ ست ا 
أقبر الدعم الســــــياســــــل أالتقلل أالمالل المتاح لممم المتحدة مأل أات تل  ذها  فىــــــال عأل عدح أا ع ملصــــــر  
عالمـير تتىــــــــــــــمأل بـيا اا عأل  ســـــــــــــــبر تملـ ت المرأة أمركزها فل أا زة األمأل ال للل فل اميج أ حـاث القـالم. 

ــر ةاليا  أه  ما قق ع ال   أ  ــاثلر.  تزاك هذ. البيا اا  اقصـــــــــ  ع المبذألر لتتبج التقدح المحرج أتقزيز المســـــــــ
ــا كـر المرأة فل الت ـاأد بشــــــــــــــالن األة ـاح المتقبقـر ـباألمأل فل   أ  يزاك التحـد  ـقائمـاا هيمـا يتقبق بتقزيز مشــــــــــــ

ــ عان أل بيا  ات اقاا أقف للالع اللا  أات اقاا الســـــــــالح أفل تل  ذ تب  األة اح  بما فل  ل  فل ال ب الســـــــ
ــت تقزيز ال   ع فل هــذا الم ــاك  بمــا فل  لــ  فل للــا   أمــالل أاليمأل . أيلبتل لممم المتحــدة أن ت الـــــــــــــ

الذ  شـــــ ج هيج الم بأل الدأَك األعىـــــاث لبمرة األألت عبت  (2020) 2553ا ســـــت ابر لقرا  م بأل األمأل 
ــتراتي ياا إللـــالح ق اع األ ــج اسـ ــياقاا المحدعة أتتيك مأل أرـ ــا ل  تلاســـف السـ تقميم مراعاة الملظ   ال لسـ

 أجياعة تمل ت المرأة عبت اميج المست ياا عاخت ق اع األمأل. 

 
حمارة وتعزيز حقوق اإلنسلللللان الواجبة للنسلللللاء والفتيال واوللللل الا ن ر دوا   يادرة      -جيم   

 سياقال النزا  و   سياق حالل ال وا ئ اإلنسانية

  ا دلج اللزاع فل مل قر تي را  فل لث   يا. أ قد فترة أا زة  بدأ 2020فل تشــــــــــــريأل اللا لت  فمبر   - 37
مقدم  الرعاقر الصــحير أملظماا ةق ع اإل ســان فل اإلبال  عأل ةا ا اغتصــاب فرعقر أاغتصــاب اماعل 

ــبح أل   . أفل ( 39)  م اا مالل فاا ج  هيما قملت فااقر   ُققرس   اق ا أدن كا ل تتب تقج ي ميا عبت أيد   ااك مسـ
ةالر علف الســـــل متصـــــت باللزاع تم التحقق   2 500  أببتل األمم المتحدة عأل 2021أقل ســـــابق مأل عاح 
فل   70ببدا  أا ُتلف مقظم ا رـد  سـاث أفتياا. أكا ل  سـبر تزيد عبت   18فل   2020مأل أق ع ا فل عاح  

ــ  با. فل ا تلاب ا هذ. ال ظائج أأ فل مس أل ت ا عل ا التل ت اد أسباب أا  ر لالشت  52المائر مأل األلراس الــ
مـــد اـــرا لمـــدة خمأل ســــــــــــــل اا أأ أبلر فل ق ائم ازاثاا األمم المتحـــدة عأن اتةـــا  أ  لاراث للــــــــــــــالةل  

ــبر   ا ت ج مقدك القلف ال لســـــل رـــــد األ2020أفل عاح    (.S/2021/312تصـــــحيحل )ا ظر   أأ ل اك بلســـ
أفل ام   ير أفريقيا ال ســــ ت  كان عدع ة اعل    (.S/2021/437)ا ظر  2019فل المائر مقا  ر بقاح  70

أبلر بةمأل مراا مأل القدع   2021القلف ال لســــــــل المتصــــــــت باللزاعاا المســــــــ ت فل الر ج األأك مأل عاح  
. أمأل المراك أن ق  ن عدع الحا ا ال قبير أعبت مأل  ل  ب ل ر   2020األخ ر مأل عاح  المســ ت فل الر ج  

ة ث لن ال ائحر جاعا مأل لــــــق  ر ةصــــــ ك الىــــــحاقا عبت المســــــاعدة أأ ألــــــ ل م للت القدالر بت أةتت  
 لم ا ير اللشف عأل ت ر ت م أدةصائ ا.  

 __________ 

برام ال باتأل  المملبر الةالــر لمم أل القاح المقلير بالقلف ال لســل فل ةا ا اللزاع  بيان  لحث اميج األلراس عبت ةظر اســتةداح   (39) 
 .2021كا  ن اللا لتيلاير  21القلف ال لسل أأقف األعماك القتالير فل مل قر تي را  بنث   يا     ي  ك  

https://undocs.org/ar/S/RES/2553(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2553(2020)
https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://undocs.org/ar/S/2021/437
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أما فت ل األمم المتحدة تحذ  مأل اائحر    أاتةذ القلف القائم عبت كر. اللســـــاث أشـــــ ا  أخرى كل رة. - 38
الظت المتملبر فل ا ت اع مقد ا علف القشــــــــــ ر ملذ بداقر ت ب ق تداب ر اإلغالع الشــــــــــامت فل اميج أ حاث 

ــاث أال تياا هائبر ــد اللســــ ــ ت ل رة  ف.  ( 40) القالم  أقد كا ل الزياعة فل القلف القائبل رــــ القديد مأل الببدان ســــ
ا ألبـباا الحصــــــــــــــ ك عبت الةـدمـاا  ألم تلأل البـبدان المـتالثرة ـباللزاعـاا ببقـ دة  ةـاعة أف  ـير فل عـدع الحـا 

فل المـائـر فل مقظم الحـا ا. أفل ع اســـــــــــــــر    100فل المـائـر أ    20عأل  لـ   ة ـث تراأةـل الزيـاعاا ب أل  
عة فل المائر مل أل بزيا 73ببدا فل أفريقيا  أفاعا  15امرأة  ا ر أمشرعة عاخبيا فل  850استقصائير شمبل  
 .( 41) فل القلف القائبل

بيقات ا فل ببدان كل رة  أه  فل مأتزاملل هذ. ال  رة مج جياعة  فل ال بف عبت األســـــــــــبحر اللا ير أ  - 39
ما يزيد مأل خ ر تقرحد اللســـاث لبقتت بمقدا  ثالثر أرـــقاس  أمج لـــق  اا  اعترا لم ا ير الحصـــ ك عبت 
خدماا التصـد  لبقلف ال لسـا ل فل األشـ ر األألت مأل ال ائحر. فقبت سـب ت الملاك  ألـبل هذ. الةدماا  

  غ ر أن المسـت  ديأل مل ا لم يزيدأا عأل 2020عاح   شـةد فل السـ عان فل الر ج األأك مأل  220 000للت 
م رج التل  ذ.   19-شةد فل الر ج اللا ل مأل السلر علدما ُأرقل تداب ر اةت اث اائحر ك ف د 120  000

مب  ن عأ   لم اا ر القلف رـــد المرأة فل   21  خصـــصـــل مباع ُة تســـبيء الىـــ ث أبلر مأل 2020أفل عاح 
 تائج هامر فل الببدان المتالثرة باللزاعاا. ف ل مالل  عبت ســـب ت الملاك   أةّققل 19-ســـياع التصـــد  لل ف د

َت الـــــــت الزعيمان الديليان ألهم عقا ت أل فل الببد مج مالي أل األشـــــــةا  مأل خالك  ســـــــائت تب زي  ير أد اعير  
ر مأل تلدع بالقلف رــــــــد المرأة  أجاع عدع األشــــــــةا  الذيأل يزأ أن المركز ال امج لبةدماا فل باماب  بالبل 

فل المائر خالك األســــــــابيج التل تبل  ل . أ شــــــــرا م  رــــــــير األمم المتحدة لشــــــــ أن الالا  أل أملظمر   65
ثر بقل ان   رـــــحاقا    لحا ا الســـــريرير  اإلعا ةالصـــــحر القالمير ألـــــلدأع األمم المتحدة لبســـــ ان ت ا  اا محدظ

 لبصـلدأع المركز  لم اا ر  . أألـد  ملسـق اإلغاثر فل ةا ا ال  ا ئ ت ا  اا  القشـ ر علفا غتصـاب أ 
مب  ن عأ   لبتصـــد  لبقلف ال لســـا ل  أأعبأل عأل تةصـــيد    15,5ال  ا ئ بتةصـــيد مبب  لرـــافل قد .  

مج تتقبق بالتصــد  لبقلف ال لســا ل بقياعة لــلدأع األمم المتحدة البر  2021مب  ن عأ   فل عاح  25مبب   
عأل ةق ع المرأة الح  ماا  أالشــركاث الدأل  أل بشــدة عبت لبســ ان أه  ر األمم المتحدة لبمرأة. أةث المدافق ن 

اعتبا  المالائ أخدماا الصــحر ال لســير أاإل  ابير  بما فل  ل  تلظيم األســرة أاإلا اد المالم ن  مســائت  
 ررأ ير تحتاج للت ععم مستمر.

ــلدأع األمم المتحدة لبســــــــــ ان أن ُتحرح أبلر مأل  - 40 ن امرأة مأل مب    47أفل بداقر ال ائحر  ت قج لــــــــ
لم ا ير الحصـــــــ ك عبت أســـــــائت ملج الحمت  أأن ي ع   ل  للت ســـــــبقر مالي أل ةالر ةمت عا د. أتشـــــــ ر 

ــا ـير   60التقـديراا للت أن  فل المـاـئر مأل أهـياا األم مـر التل قم أل ت ـاعي ـا تحـدل فل ســـــــــــــــياع أجمـاا ل ســــــــــــ
. ف ل مةيماا اللاجة أل فل  ( 42) فل المائر فقء مأل ســــ ان القالم 20ب  اا هشــــر   قييش فل ظب ا ســــ ى  أأ

ــاث الح امت مأل الحصـــــــ ك عبت الرعاقر الت ل دقر  ال م   ير القر ير الســـــــ  ير  لم يتم أل ســـــــ ى  صـــــــف اللســـــ
ــاث الح امت فل األغبف مأل الحصــــــ ك بشــــــ ت آمأل عبت  ــابقر لب  عة. أفل اليمأل    تتم أل اللســــ أالرعاقر الســــ

 __________ 

-www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violenceا ـــظـــر:   (40) 

against-women-during-covid-19. 
 (41) International Rescue Committee, “What happened? How the humanitarian response to COVID-19 

failed to protect women and girls”, October 2020. 
 (42) UNFPA, “Maternal mortality in humanitarian crises and in fragile settings”, 12 November 2015. 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
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  لثر ت لــير مأل 2013أة  أاةدة كت ســاعت أل. أفل عاح  عاقر األم مر  أتم ا بســبف مىــاع اا ال  عة امر 
األم أل القـاح  اتةـذ م بأل األمأل بـاإلامـاع قرا اا  ةظ هيـج رــــــــــــــرأ ة أن تتـاح لبلســــــــــــــاث عأن تم  ز لم ـا يـر  
الحصـــــ ك عبت كافر خدماا الصـــــحر ال لســـــير أاإل  ابير بما فل  ل  ما يتصـــــت مل ا بحا ا الحمت اللاتج 

أعبت أاــج    (.(2013)  2122  أالقرا   S/2013/525)أ( مأل ال ثيقــر    72ة  ال قر عأل ا غتصـــــــــــــــاب )ا ظر  
مماثبر  القم ح  بذلل ال  اا الشـري ر فل م اك القمت اإل سـا ل ا  عاا كب رة مأل أات الح اع عبت مسـت ياا

 مأل خدماا الصحر ال لسير أاإل  ابير خالك فترة ا تشا  ال ائحر. 

ــر أالببدان المتالثرة 19-أخالك أجمر ك ف د - 41 ــيما فل الببدان ال شـــ   جاعا مقد ا جأاج األل اك    ســـ
ت ف  ا أعبت مقد ا ا تشـــا  جأاج  األل اك فل  باللزاعاا. أثما ير عشـــر ببدا مأل الببدان القشـــريأل التل ُتســـ ظ

القــالم مأل الببــدان المتــالثرة بــاألجمــاا. أقــد قــّد ا ملظمــر األمم المتحــدة لب   لــر )ال   يســــــــــــــف( أن مــا تحــدثـج  
مالي أل ةـالـر جأاج لرــــــــــــــاهـير    10ال ـائحـر مأل ارــــــــــــــ رابـاا تقرقـت برامج ملج جأاج األل ـاك قـد ي ع  للت  

مب  ن فتــاة قــد    11)ال   ســــــــــــــ  ( أن أبلر مأل  ألل ــاك. أقــّد ا ملظمــر األمم المتحــدة لبتر يــر أالقبم أاللقــافــر  
ــر بقـد أجمـر ك فـ د   فل المـاـئر مأل فتـياا القـالم غ ر المبتحقـاا   54. أأبلر مأل  ( 43) 19-ققـدن للت المـد ســــــــــــ

ــاث أال تياا المقررـــــاا لة ر تشـــــ يج  بالتقبيم الرســـــمل ــاا عدع اللســـ ــياقاا األجماا. أجاع أقىـــ ققشـــــأل فل ســـ
  ةذ ا ال   يســـف ألـــلدأع األمم المتحدة لبســـ ان مأل 2021أأائت عاح  األعىـــاث التلاســـبير األ ل ير. أفل

 اةتماك ةدأل مب   ل ةالر لراهير عبت مدى الققد المقبت بسبف ال ائحر. 

ت افرا بشــال  ا بيا اا عقمتراهير فل لم  رــير شــ أن الالا  أل  عمبير  34مأل ب أل   22أاســتلاعا للت  - 42
فل المائر مأل اميج المشـــرعيأل عاخبيا  أهل  ســـبر تتســـق   52المت ســـء    شـــّ بل اللســـاث فل 2020  اقر عاح  

أعبت مقد ا اللســاث المشــرعاا المبب  عل ا هل تب  المســ بر فل  كا ل مج ما ســُ ت فل الســل اا الســابقر. أ 
فل المائر. أعبت الرغم مأل أن اللســاث  57 أ 56الســ عان أمالل أأأكرا يا أتشــاع  ة ث تراأةل  ســبت أل ب أل  

ياا قشــ بأل غالبير المشــرعيأل أأ  أل يتالثرن بشــ ت غ ر متلاســف با   صــاك عأل األســرة أ التم  ز أالقلف أال ت 
ــتمر اللقد فل   ــير أا قداح األمأل التذائل  قســ ــاســ ــ ك عبت الةدماا األســ ــق  اا فل الحصــ ــا   أل أالصــ ال لســ

ــير شـــ   أن الالا  أل  ا ة ض عدع تمل ب أل فل هيابت اإلعا ة أالقياعة األهبير فل هذ. المةيماا. أأفقا لم  رـ
أل أأ ظـت عبت ةـالـج  مأل  القمبيـاا التل ت  ـد بـالن مســــــــــــــت ى مشـــــــــــــــا كـر المرأة فل هيـابـت القيـاعة قـد تحســــــــــــــّ

. أةدع تق يم القمت اإل ســـــا ل المشـــــترك ب أل 2020عاح فل  المائر فل 48للت  2019عاح فل  المائر فل 56
ــاأاة ب أل ال لســــ أل أتم  أل المرأة عد ــاث باعتبا . ثترةا ال كا ا بشــــالن المســ َح تمل ت الملظماا التل تق عها اللســ

ج تقدح مبح ع ملذ عاح  ــا ير. أمج  ل   أةر  ــ أن اإل سـ ــبر بالشـ ــلج القرا اا المتصـ   بما فل  ل  2017فل لـ
جياعة المشـاأ اا مج اللسـاث أمشـا كر الملظماا المحبير التل تق عها اللسـاث فل تصـميم أتة يء عأ ة البرامج 

أمأل اللتراا األخرى المتبقير ت اأا القد ة عبت ال لــــــ ك لبةبرة ال لســــــا ير فل ةا ا ال  ا ئ  اإل ســــــا ير. 
أ قد الم ا ع ب ذا الصدع  عبت سب ت الملاك مأل خالك مشرأع القد ة ا ةتيالير المقلير بالمسائت ال لسا ير 

لتلم بير  أأ ال لـــــــ ك للت الةبرة  ابج لب لر الدائمر المشـــــــتركر ب أل ال كا ا أغ ر  ل  مأل آلياا القد اا االت 
ال لســا ير األل ك أاال بشــ ت مســتمر؛ أالحاار للت تقزيز التلســ ق أالقياعة أالمســاثلر هيما يتصــت بالمســائت 

 ل  مأل خالك اسـتةداح للا  السـياسـاا أالمسـاثلر فل المسـائت ال لسـا ير الةا  بالب لر  فل ال لسـا ير  بما
 الدائمر المشتركر ب أل ال كا ا.

 __________ 

 .https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/girlseducationا ظر:  (43) 

https://undocs.org/ar/S/2013/525
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/girlseducation
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أفل السياقاا اإل سا ير  تصت  سبر األسر المييشير التل تق ب ا اللساث للت اللبث فل القاعة  أت  د   - 43
ــير بتقررـــــــ ا لمةالر أعبت هيما يتصـــــــت بســـــــ ث التتذقر أا قداح األمأل التذائل. أيقا ل   هذ. األســـــــر المييشـــــ

اعاا  هيما قملت جياعةا هائبرا مب  ن شــــــــــــةد ةاليا مأل ا قداح األمأل التذائل بســــــــــــبف اللز  100ققرب مأل  ما
مب  ن شــــــةد عبت ةافر الم اعر     30. أألــــــبك أبلر مأل  2019مب  ن شــــــةد فل عاح  77مقا  ر بقدع  

أهل ةالر خ  رة عبت أاج الةصــ   باللســبر لبلســاث الح امت أالمررــقاا أالالتل يتل بأل برعاقر األل اك.  
ــ  ير  ققا ل ما  ــماك غرب ال م   ير القر ير الســـــــــ ــ ث  37ققرب مأل أفل شـــــــــ فل المائر مأل األم اا مأل ســـــــــ

التتذقر. أكشـــــف تحب ت الســـــا ل ســـــريج أار  بقد أقل قصـــــ ر مأل ا    ا  الذ  أقج فل م لاث ب رأا فل  
فل المائر مأل  8فل المائر مأل األســـــر المييشـــــير المتىـــــر ة تق ب ا  ســـــاث  أأن  51أن  2020 آبتأغســـــ أل

 ه  ث اللساث مسلاا أيقشأل بم رعهأل.  

أتتقرد اللساث أال تياا أقىاا لالخت اس أأ ا ت ا   لما عبت يد ألراس اللزاع أأ عصاباا لارامير   - 44
ملظمر تلشــــء فل ب  اا اللزاع. أمأل ب أل كت عشــــر رــــحاقا لالت ا  عبت الصــــق د القالمل  هلاك خمأل  ســــاث  

ا ت ا  فل ب  اا اللزاع   بالتاا أفتاتان. أعبت الرغم مأل اســـــــــــــتمرا  اللقد فل المقب ماا أالتحب الا بشـــــــــــــالن 
ــتللاثاا ملت ل بيا  مأل المقب ح أن ا ت ا  بالبشـــــر يزيد بال قت  ــاع الحرب  مج بقض ا ســـ ــاهمتج فل اقتصـــ أمســـ
جياعة كب رة بقد ةدأل ةا ا ا  لماي ا قتصاع  الحاع. ف ل ام   ير فلزأيال الب لي ا ير  عبت سب ت الملاك  

  للأل هذ القدع 2015 أ   2008لىـــــــحاقا أققأل فريســـــــر لالت ا  ب أل عامل    ةالر   75تحّققل األمم المتحدة مأل 
. أكا ل عمبياا اخت اس اللســاث أال تياا اا باا مأل  2018 أ   2016ةالر ب أل عامل   600ا ت ج للت أبلر مأل 

ا اـ ف م اـر القلف التل ااـتاةـل مل قتل عقـ ا أت الب ر  فل اللي ر. أفل شــــــــــــــماك  ي  رـيا  اخُت ف فل أقل  
تبم ذة ثم ألب ق ســــــراة أل  ةقاا  أه    ع مأل الح اعل اجعاع شــــــ  عاا    300ما ققرب مأل   2021مأل عاح ســــــابق 

 . 2014 ملذ أاققر ا خت اس ال ماعل ل تياا مأل أ قر ش ب ك فل عاح 

أتتالثر اللســــــاث أقىــــــا باخت اث أاةت اج أقا   أل الذك    أكل را ما ُقســــــت َدفأل ُهأل أ  ســــــ أل مباشــــــرة  - 45
لمزيد مأل ال لـم أالت ميش. أكل راا مل أل قُ أل أقىـا مأل أبرج الملاعيأل بنلالع سـراح أقا   أل.  يتقررـأل   أأ

أفل ببدان ملت ال م   ير القر ير السـ  ير أأ اليمأل  تت سـء اللسـاث ب أل السـب اا أالملظماا اإل سـا ير أأسـر  
للل ُترع لل  م ةريت م. للأْل  المحت زيأل  أيتتبقأل ةا ا الســـ لاث الســـياســـ  أل  أكل را ما يل حأل فل الت اأد

ــ أل. فمقظم الببدان المتالثرة باألجماا التل أفرال عأل  ــ  لاا أ  سـ ــاث السـ ــ ر اللسـ قب ت ه  ما ُققرس عأل مصـ
 فىـــــــل تقدقَم بيا اا عأل عدع اللســـــــاث الم رج عل أل  19-آ س الســـــــ لاث مأل أات الحد مأل ا تشـــــــا  ك ف د

مل أل عبت  21امرأة محت زة للت فلاث أتقررــل  50قت دا   ا2020 ســبت أل الم  ير. أفل أيب كتســبتمبر   أأ
األقت لالغتصاب ال ماعل  أ ل  بقد ةدأل تمرع فل س أل ل   مباشل ب م   ير الل  ت  الدقمقرالير  أه  

 .(24  ال قرة S/2020/1150عمت أةشل باللاع ةظل با هتماح أأ اتحةذا بشال ج تداب ر لال تصاس )

ةتت مج تــداعيــاا ال ــائحــر التل أعا للت ا ت ــاع التقــديراا المت ققــر لقــدع ال تيــاا  أ  لــ     غم  أ  - 46
ــاث الب اتل ققا  أل مأل القلف فل ب  ت أل  فنن  ــر أأ اللســـــــــــ الب اتل ق برن عبت الزأاج أأ يلق قأل عأل الد اســـــــــــ

ــرهما الم ــاث البذيأل تيسـ ــا ل أكر. اللسـ ــاا األب ير الق امت الدافقر ل ذ. ا ت اهاا تتملت فل التح ز ال لسـ ــسـ  سـ
ا اتماعير أالديلير أغ رها أتتقمد  شــــــــــَرهما فل التالف ا اا  فاعبر ســــــــــياســــــــــير ق ير. أقد كا ل تقب ر هذ. 
ــا ل فل بقض الببدان  أكا ل  ال  اا ال اعبر هل الســــبف فل عرقبر ســــأل التشــــريقاا لم افحر القلف ال لســ

المشـــــا كاا فل الحياة القامر  بمأل ف  أل  ســـــائُب ا هل التل ةّ زا م ار مأل القلف الســـــياســـــل رـــــد اللســـــاث 
الشـــاباا؛ أقد تل عل م اقج اللســـاث المســـت دفاا  فلان مل أل المســـ أ ا الملتةباا أالمرشـــحاا ا  تةابياا 

 أمل أل أقىا الصحفياا أالمتظاهراا أالمدافقاا عأل ةق ع اإل سان. 

https://undocs.org/ar/S/2020/1150
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ت دفل مدافقاا عأل ةق ع  ةالر قتت اســ  35  تحققل م  رــير ةق ع اإل ســان مأل 2020أفل عاح  - 47
ــبقر ببدان متالثرة باللزاعاا تت افر ف  ا بيا اا  أ ذل  ت اأج هذا القدع  ــحفياا أ قابياا فل ســــ ــان ألــــ اإل ســــ

. أقد تقررـــــــل كل راا أخرياا لبت ديد أالتحري. أ  ت اد  ( 44) 2019  أ 2018األ قاَح المبب  ب ا عأل عامل 
ل م اقج القياعة كل راا ما يترععن فل اإلبال  عأل الت ديداا التل بيا اا أاهير عأل هذ. ا عتداثاا  أاللســــــاث ف

يتقررـأل ل ا لل   ا  اا لابج تشـ  ر  شـديد أعاعة ما تمأل ةيات أل الشـةصـير. أقد أابرا تداب ر اإلغالع  
ــ أل   ــاا اإلللترأ ير  أ ل  ما جاع مأل تقررــ ــتةداح الملصــ ــ اا عبت التح ك للت اســ ــامت القديد مأل اللاشــ الشــ

ــر المراابر  لمةالر األ ــقر الل اع لمما ســــ مأل الرقمل فل   أل ال قل الذ  اعتمدا هيج الح  ماا تداب ر أاســــ
  كان أشــــد المســــت َدف أل ب أل المدافق أل عأل ةق ع اإل ســــان فرأ ل  يأل عق لد ج. أأفقا لم ســــســــر ( 45) الرقمير

ق ع الملبياا أالملب  أل أأل   الذيأل يدعم ن الحق ع فل األ د أالحق ع الب  ير أةق ع الشــق ب األلــبير أة
أةرا  ال  ير ال لســــــــا ير أ أمزعأال الم ت ال لســــــــل أمتاير  ال  ير ال لســــــــا ير أةامبل لــــــــ اا ال لســــــــ أل 

 )م تمج الميم( أةق ع المرأة.

  ُقتبل المحامير الب بير أاللاشــــــــ ر البا جة فل م اك ةق ع المرأة 2020أفل تشــــــــريأل اللا لت  فمبر   - 48
فل بلتاج  عبت يد مســــــبح أل م   ل أل. فقد كا ل تلدع عبلا بال ســــــاع أ حا ا   ةلان البرعصــــــل بالرلــــــا 

 اعتداث أاغتصـــــــاب مزع مر للســـــــاث كان مت  لا ف  ا أعىـــــــاث فل اماعاا مســـــــبحر فل بلتاج . أفل آ ا ت
ــا  فل االك أباع فل لريق ع عت أل للت 2021 ما   ــاباا بالرلــــــ ــحفياا أفتا ياا شــــــ   ُقتبل ثالل لــــــ

مب أل فل لةـدى أكـا ا األ ـباث المحبـير  أ ـل  بقـد ثالـثر أشــــــــــــــ ر فقء مأل مقـتت المـذققـر  الملزك مأل م ـان ع
عاما مدافقرا عأل  26التب زي  ير أاإل اعير األفتا ير مال   ماي ا د. أكا ل هذ. الصـــــــــحفير البالتر مأل القمر 

ل الصــــ ماك  تقررــــل  ةق ع المرأة أكا ل تلدع عبلاا بالتحدقاا التل ت اا  ا الصــــحفياا فل أفتا ســــتان. أف
 ئيسر ال ةدة المقلير بالقلف ال لسل أال لسا ل أةماقر ال  ت بق ة الشرلر الص مالير فل غا أ   ب  تال د   
ــ بر فل   ــل المسـ ــاقا القلف ال لسـ ــتقرد قىـ ــرلر أل  ا كا ل تسـ ــباط الشـ  عتداث بد ل عبت يد أ  قر مأل رـ

بمل قر  متابقت ا لحالر ا عتداث. أفل عيلســــ    مقر الشــــرلر المركز   أقد تقررــــل لــــحفير  لالةت اج بقد 
  اســــــت دفل ةركر الشــــــباب قائدةا محبير لبم تمج المد ل أقتبت ا بســــــبف عمب ا عفاعاا عأل المرأة فل للا   با 

مأل  10 لمأل التقاأن ال ث ق مج م بأل مقالقر عيلسـ   الذ  تحقق هيج تلاف  ال لسـ أل. أفل ك ل مبيا  أببت
ــد تل  ذ أة اح ات اع قىــــ اا الســــل عشــــرة فل ال ــا ير  الم بف برلــ الملتدى الةا  المقلل بالشــــ أن ال لســ

السـالح المتقبقر بالمسـائت ال لسـا ير  عأل ت ديداا ُأا ل لل  أل مباشـرة  أارـ را لةدى الملظماا المدافقر  
 عأل ةق ع  ساث الشق ب األلبير للت ا  سحاب م قتا بسبف شدة الت ديداا. 

ميا ما   تقررـــل اللســـاث لالعتداث أأ التقذيف أأ ا ةت اج بســـبف مشـــا كت أل  أمأل ب ال أ  للت  - 49
فل ا ةت اااا. أكا ل اللسـاث فل لبيقر المظاهراا المقا رـر لال قالب القسـ ر  فل ميا ما   أارـ بقأل  
بدأ   ئيســــل فل ةركر القصــــيان المد ل التل بدأها م ظ   أجا ة الصــــحر أالريارــــر أاأللباث أالممررــــ ن  

ــبر   ة ث ــاث  سـ ــاباا. كما كا   80ملبل اللسـ القياعاا اللقابير  لفل المائر مل م تقريباا أكا ل كل راا مل أل شـ
أ اشــــ اا ةق ع القماك الالتل قملبأل ق اع لــــلاعر المالبأل فل الببد  أمقظم الق ة القامبر بج مأل اللســــاث  

فل   50لبمرأة للت أن ما ققرب مأل  شـةصـياا  با جة فل ا ةت اااا. أخبد تق يم أارتج ه  ر األمم المتحدة
المائر مأل الملظماا اللســائير ارــ را للت أقف عمبيات ا ألســباب أملير  أأن الشــرلر عاهمل أ  بل القديد 

 __________ 

 بيا اا مقدمر مأل م  رير األمم المتحدة لحق ع اإل سان  بالتقاأن مج ال   س   أملظمر القمت الدألير. (44) 
 (45) Front Line Defenders, Global Analysis 2020 (2021). 
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مأل م اتب ا. أفل ك ل مبيا  أفاعا شـــــــــــاباا أأفراع مأل م تمج الميم ب ق ع علف الســـــــــــل ُيزعم أن الشـــــــــــرلر  
ــانتأبريت  ال للير ا تلبتج خالك المظاهراا التل بد ــةا  آخرأن بل ران  2021أا فل  يســــــــ ــ ف أشــــــــ . أألــــــــ

المد   أل المسـبح أل  أمل م قائدة  شـابر تلتمل للت الشـق ب األلـبير ألـ بل ب راح بقد بىـقر أشـ ر فقء مأل 
مشـا كت ا كمتحدثر رـي ر فل ملاسـباا عالمير أايمل اةت ا  بحمبر ا ت المسـاأاة أ الذكرى السـل ير القشـريأل 

  أقـد كـا ـل تتقـاأن مج ه  ـر األمم المتحـدة لبمرأة أالســــــــــــــ ـا ة  (2000)  1325أل األمأل  لصـــــــــــــــدأ  قرا  م ب
 اللرأي ير فل بر ام  ما لحماقر القياعاا اللسائير أالمدافقاا عأل ةق ع اإل سان فل ك ل مبيا.

ــاع ة عأل - 50 ــر اهتماماا أببر   أت لل التقا ير الدأ ير الصـ ــير الةالـ ــياسـ ــالح أالبقلاا السـ بقلاا ة ظ السـ
  2020مب  ن عأ   فل عاح  19ب ذا الل ع مأل القلف السـياسـل  أقد خصـد لـلدأع بلاث السـالح أبلر مأل 

لت ف ر الحماقر لبلســــــــاث أالشــــــــباب مأل بلاة الســــــــالح أالمدافق أل عأل ةق ع اإل ســــــــان  بما فل  ل  تقدقم الدعم 
ةق ع م تمج الميم مأل خالك مباع تج لتقزيز الشـــــــــ أن ال لســـــــــا ير أالل  د بالشـــــــــباب. أمأل لبمدافق أل عأل  

ــالح أاألمأل أهدافا محدعة   عأاعل الت ا ك أن عدة ببدان أع ال فل خ ء عمب ا ال للير المتقبقر بالمرأة أالســـــــــــ
ا م  رـــــــــير ةق ع  تتقبق بحماقر المدافقاا عأل ةق ع اإل ســـــــــان  للت اا ف جياعة عدع المباع اا التل تق عه

ــانتأبريت   ــد  فل  يســـ ــان أ اقل كيا اا ملظ مر األمم المتحدة. أفل قرا  تا يةل لـــ   خبصـــــل  2021اإل ســـ
الب لر المقلير بالقىـــــــــــاث عبت التم  ز رـــــــــــد المرأة للت أن ة  مر ل بيا ا ت  ل ةق ع لةدى المدافقاا عأل 

تحري أالتقذيف أدابا ها عبت لغالع بقد تقررـــــ ا لب 2012ةق ع اإل ســـــان كا ل قد فرا مأل الببد فل عاح 
ملظمر ةق ع المرأة الةالـــــر ب ا. أمج  ل   قشـــــ ر   اع هذ. ا عتداثاا أةدت ا للت أن هلاك اللل ر الذ  
يتق أل القياح بج  بما فل  ل  تالم أل التم يت اإلرـــافل  لت ف ر الحماقر ال رعقر أت   ر ب  ر تم  لير أبلر فقالير  

 ل   ث اللاش اا. 

 
 المشا  ة والتمثيل السياسيان -ل  دا 

عبت الرغم مأل التقدح المحرج فل تمل ت المرأة فل عأائر لــــــــلج القرا  عبت مدى القق ع المارــــــــير   - 51
بان التقدح  ح  تحق ق تلاف  ال لســــــ أل فل الحياة الســــــياســــــير أالقامر شــــــديد البءث. فالمرأة   تشــــــتت ســــــ ى  

ل اميج أ حـاث القـالم  ـبت لن هـذ. اللســـــــــــــــبر تـقت عأل  ـل  فل البـبدان فل المـاـئر مأل المـقاعـد البرلمـا ـير ف 25,5
ــ د  زاعاا اا ير أتب  الةا ار مأل اللزاع ل    تزيد عأل   ــق د القالمل    18,9التل تشــــ فل المائر. أعبت الصــــ

ــبر   ــاث  ســـــ ــبر  36,3تحتت اللســـــ ــت ى المحبل  أ ســـــ ــَتت با  تةاب عبت المســـــ فل المائر مأل الملالـــــــف التل ُتشـــــ
المائر عبت الصــــــــــق د المحبل فل الببدان المتالثرة باللزاعاا. أ  تشــــــــــتت المرأة ملصــــــــــف  ئيأل الدألر  فل   25,9

  19- ببدا. أ  تشـّ ت اللسـاث سـ ى   ج األعىـاث فل فرع القمت المقلير بالتصـد  لل ف د  22الح  مر ل  فل   أأ 
أ اللاع تصت  سبر مشا كر المرأة    أ ل  فل مةتبف الببدان التل تش د  زاعاا اا ير أتب  الةا ار مأل اللزاع.

فل المائر  أ  أقت    23فل أا زة اإلعا ة القامر فل الببدان ال شـــر أالببدان المتالثرة باللزاعاا للت ما مت ســـ ج 
 مأل  صف المت سء فل سائر الببدان. 

ــ ر عأل التم  ز المســـــــتمر عبت مر القق ع  أالتل ت اقم - 52 ل م خراا  أقد أعا ادثا  ال  يبر األمد اللاشـــــ
ب قت ال ائحر  للت ةالر لاحاس بحق المرأة فل اميج الم ا ا  بما فل  ل  فل الحياة الســـــياســـــير أالقامر. 
ألق أل ات ـا. الالمســــــــــــــاأاة أتل ـ ذ المقـاي ر أا لتزامـاا اـلدألـير أال للـير  يبزح اعتمـاع ـتداب ر خـالــــــــــــــر م قـتر  

. أعبت  ح  ما ااث ب رــ ح فل  داث األم أل (E/CN.6/2021/3فل  ل  التحصــيد ال لســا ل )ا ظر  بما

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/3


 S/2021/827 

 

22/43 21-13665 

 

القـاح للت القمـت مأل أاـت ةق ع اإل ســــــــــــــان  ليأل م رع ا لتزاح بقـدح التم  ز ب ـاس  بـت يلبتل اتةـا  تـداب ر  
 استبااير لزياعة مشا كر المرأة أتمل ب ا بص  ة م دقر. 

أقد ثبل أن التحصـــــــيد ال لســـــــا ل  للت اا ف التداب ر الةالـــــــر الم قتر األخرى  أســـــــ بر  فقالر   - 53
لتحق ق تح ك كب ر فل ت جيج الســب ر. فلســبر تمل ت اللســاث فل البرلمان فل الببدان التل تشــ د  زاعاا اا ير 

د تزيد عبت  سـبر تمل ب أل  أالببدان الةا ار مأل اللزاع التل تلد التشـريقاا ف  ا عبت القمت بلظاح التحصـي 
فل المائر فل الببدان التل تقمت بلظاح التحصــــيد مقابت  23,3ل  هل   :فل الببدان التل   تالخذ ب ذا اللظاح

فل المائر فل الببدان التل   تقمت بج. أةالر تمل ت المرأة فل الملالـف التل ُتشـتت با  تةاب المحبل    11,6
ــ ث عبت هذا ا ت  ــبيء الىـ ــ د  تزيد مأل تسـ ــاث فل الح  ماا المحبير فل الببدان التل تشـ ــبر تمل ت اللسـ  ا.. فلسـ

 زاعاا اا ير أالببدان الةا ار مأل اللزاع التل تلد تشــريقات ا عبت القمت بلظاح التحصــيد ال لســا ل تبب   
 فل المائر فل الببدان التل   تالخذ ب ذا اللظاح.  11فل المائر  مقا  را بلسبر  28

عاأقد جاع ال - 54 ال دس مأل ةصـــر المرأة فل الملالـــف التل  ذقر  ةســـبما يتىـــك   ت ظين أالتق  أل المحدظ
فل الببدان التل الُتزح ف  ا عبت الصــق د التل  ذ  بتشــ  ت م الأل أج اث يتحقق ف  ا الت اجن ال لســا ل. أتملت 

فل المائر فل الببدان  19,2فل المائر مأل ال ج اث عبت الصــق د القالمل  أ  قملبأل ســ ى   21,9اللســاث  ســبر  
. أ  ُتســـتةدح هذ. التداب ر بما هيج الل اقر عبت الرغم ( 46) التل تشـــ د  زاعاا اا ير أالببدان الةا ار مأل اللزاع

مأل أ  ا ت فر لاراثاا تصـــــحيحير ســـــريقر متت ت افرا اإل اعة الســـــياســـــير. أدرـــــافر للت  ل   مأل الم م علد 
الم قتر األخرى أن تل ن هلاك آلياا لتل  ذها أ لـــــد التقدح   تةصـــــيد الحصـــــد أاعتماع التداب ر الةالـــــر

 المحرج ف  ا.

أيبزح بذك ا  ع متسقر فل كت مرةبر مأل المراةت مأل أات ملج ةدأل ا  تلاساا أأ ةا ا عدح  - 55
فل  ا متلاك. ف ل أفتا سـتان التل اسـت لل ةركر لالبان عبت السـب ر ف  ا  تتبدع الم اسـف التل ةققت ا المرأة 

م اك التمل ت الســــــياســــــل. أفل اليمأل  كان يياب اللســــــاث تماماا عأل تشــــــ  بر م بأل ال ج اث التل أرــــــقت ا 
ت   اا ســــــــببياا لم قشــــــــ د الببد ملبج ملذ عشــــــــريأل عاما  أه  يرتبء   2020الح  مر فل كا  ن األأكتعقســــــــمبر 

أفل ل بيا  أعبت الرغم مأل تىـــــم أل    ا تبالا أثيقا بم اأرـــــاا ات اع الرياد التل لم ُتملت ف  ا اللســـــاث بتاتا.
دة إلاراث ا تةاباا عاح الخري ر   ــر قد ها    2021 ريق المم   فل المائر  30ما يلد عبت تةصــــــــيد ةصــــــ

ســ ى خمأل  ســاث مأل  2021لبلســاث  لم قىــم م بأل أج اث ة  مر ال ةدة ال للير المشــّ بر فل آ ا تما    
رة األألت أجيرة لبةا اير أأجيرة لبقدك. أفل ال ب  عى ا؛ أُيذكر مج  ل  أن هذا الم بأل رم لبم 35ألت  

ــ عان الذ   ــ ير اللزاع فل ام   ير ال ب السـ ء لتسـ ــَ ــ عان  أعبت الرغم مأل اللد ال ا ع فل ا ت اع الملشـ السـ
فل المائر لبلسـاث    ت اد سـ ى امرأة أاةدة تشـتت ملصـف ةابم مقالقر عبت   35ققىـل بتةصـيد ةصـر  

 ير أفريقيا ال ســـ ت  أعى تده   الحالر الســـياســـير أاألملير للت تق يض مشـــا كر  مســـت ى ال  قاا. أفل ام   
فل المائر المةصـــصـــر لبلســـاث فل ق ائم   35المرأة ب لـــ  ا  اخبر أمرشـــحر  ألم تبتزح األةزاب بحصـــر الـــــــــــــــــ  

المرشــــــــــــــح أل أالتل اقترة ـا قـا  ن ا  تةـابـاا. أعبت الرغم مأل  لـ   ةشـــــــــــــــدا اللســـــــــــــــاث ق اهأل مأل خالك  
ــ يل  أجاع تمل ت المرأة فل ال ميير  ا ةت  ــبمير  أ  حأل فل التصــ اااا فةراأل ملاعقاا بناراث ا تةاباا ســ

ــرييير جياعة لفي ر مأل  فل المائر  21,8فل المائر للت  14,7فل المائر  أمأل  12,5فل المائر للت  8,5التشــــ
 فل الح  مر عم ما.

 __________ 

 (46) In IPU and UN-Women, “Map of women in politics: 2021”, 1 January 2021. 
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أمراا أساسياا لتحق ق المساأاة فل الحياة السياسير أُيقد الحد مأل القلف رد المرأة فل م دان السياسر  - 56
أالحياة القامر. أقد أعا ال ائحر للت ت اقم ما تتقرد لج اللســاث اللاشــ اا ســياســياا مأل اعتداثاا أتحرشــاا  
أت ديداا  ســــ اث شــــةصــــياا أأ عبت شــــب ر اإل تر ل. أاســــُتةدح القلف فل اميج الملالق إلســــ اا القائداا 

بملالـف أا رـ الع ب اابات أل فل أ  م قج قشـتبلج. أتت اقم الت ديداا أأعماك القلف أملق أل مأل الترشـك ل
ــياعة القا  ن. فقد تقررــــل   ــر أمأل رــــقف ســ ــاع أملير هشــ فل الببدان المتالثرة باللزاعاا التل تقا ل مأل أأرــ

اســــتقصــــائير  لبت ديد. أأفقا لد اســــر    2020اللســــاث الب اتل شــــا كأل فل مبتقت الح ا  الســــياســــل الب بل فل عاح 
قف فل عاح  ــّ  ــاث الب بياا  2021أارت ا ه  ر األمم المتحدة لبمرأة  ا ت قل للت الىــ اةتما ا أن تســــ ع اللســ

. أي ف عبت الدأك األعىــــــاث أن تتةذ تداب ر شــــــامبر  2018أســــــباباا ســــــياســــــير كمصــــــد  لبقلف مقا  ر بقاح  
 أعبت قدح المساأاة مج الرااك. لىمان قد ة المرأة عبت مما سر ةق ق ا المد ير أالسياسير بالمان

 
 الطصول الى الموا د  إمرانية  النتعاش القتصاد  و  -هاء  

ــل   لقاح   - 57 ــّ    S/2020/946)  2020عرد التقرير الســ ألعماك  األأل يرلع اث  ( المبر اا التل تســ
ــتلما  فل أعأاا الحماقر ا اتماعير  بما فل   الرعاقر فل القرا اا المتقبقر با  تقاي أدعاعة اإلعما ؛ أا ســــــــــ
 ل  المباع اا المتقبقر بالدخت األســاســل؛ أتصــحيك ســياســاا التقشــف؛ أجياعة اإل  اع عبت التقبيم أالصــحر.  

  ائحر بآثا ها الترابمير هذا المبر اا ل  أر ةا. زع اللم ت   2020أمج ا لماي ا قتصاع القالمل فل عاح 

الذ  ل  تج ه  ر األمم المتحدة  19-أأفقاا لمرقف ا ســــــــــت اباا ال لســــــــــا ير القالمير ل ائحر ك ف د - 58
ــاتير التل  42لبمرأة أ ر امج األمم المتحدة اإل مائل  قم أل اعتبا  ما ققرب مأل  ــياســ فل المائر مأل التداب ر الســ

ببـداا أدقبيمـاا فل اميج أ حـاث القـالم ـتداب ر مراعـير    219ـتدب ر أالتل تم تحـدـيدهـا فل   3 100عبت    يزـيد عـدعهـا
ــاث أال تياا  للأل  ــد اللســـ ــا ير. أمأل ب أل هذ. التداب ر  تلاأك ما ققرب مأل اللبل أل القلف رـــ لالعتبا اا ال لســـ

ّمم لتقزيز األمأل ا قتصــــــاع  لبمرأة أأ ععم أعماك الرعاقر غ ر مدف عر األار.   عدعاا أقت ب ل ر ه  الذ  لــــــُ
فل المائر فقء تحســـــ أل   23تدب ر تتصـــــت بالحماقر ا اتماعير أأ ســـــ ع القمت  اســـــت دس  1  700أمأل ب أل  

تدب راا مالياا  580األمأل ا قتصاع  لبمرأة أأ قّدح الدعم ألعماك الرعاقر غ ر مدف عر األار. أ الملت  مأل ب أل 
فل المائر مل ا الم ا َع   12ت ا ير عبت الصم ع فل أاج األجمر  لم ي ّاج س ى  أاقتصاعقاا لمساعدة األعماك ال

 للت الق اعاا التل ت يمأل عب  ا المرأة. 

ــاعقر لب ائحر  أهأل  - 59 ــر ا مأل التبقاا ا قتصـ ــد تىـ ــاث األشـ أفل الببدان المتالثرة باللزاعاا  كا ل اللسـ
ت ما ققا ب أ  قاا مأل كت خمأل  سـاث  ممأل ققمبأل  قملبأل ةصـر غ ر متلاسـبر مأل الق اع غ ر الرسـمل. أيقم

بالار فل الببدان الةا ار مأل اللزاع  فل ق اع الز اعر أهأل قحصــــــبأل عبت أا   ملة ىــــــر أعبت القب ت مأل 
ــاث ملت ـات أل فل   أشــــــــــــــ ـاك الحمـاـقر القـا   ـير. أقـد اقـبل الـتداب ر اإللزامـير لبتـباعـد ا اتمـاعل مأل بيَج اللســــــــــــ

ــاث ال زث األببر مأل األعباث الملزلير أأااباا تقدقم الرعاقر   األســـ اع أمرا لـــيبا أأ م ســـتح ال. أتحمبل اللسـ
أأعى فقـدان الـدخـت للت لرــــــــــــــقـاس قـد ت أل عبت شــــــــــــــراث الـبذأ  أغ رهـا مأل الم اع الالجمـر لم ســــــــــــــم الز اعـر  

ــاث ( 47) المقبت ــا يج الصـــــت رة أالمت ســـــ ر الح م الممب كر لبلســـ . أفل مل قر البح راا اللبرى  تقررـــــل المشـــ
ألس أ ادثا   كما تىاثلل الت ا ة عبر الحدأع  أهل مصد  هاح آخر لبدخت باللسبر للل ر مأل اللساث. أفل  

لببد مأل الصــلاعاا فل المائر مأل لــاع اا ا 90هايتل  كان ق اع لــلج المالبأل األشــد تىــر اا  أه  قملت 
 __________ 

 (47) Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Permanent Mission of the United Arab Emirates 

to the United Nations, Advancing Women’s Participation in Post-Conflict Reconstruction (2020) . 

https://undocs.org/ar/S/2020/946
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فل المـائـر مأل الق ة القـامبـر هيـج مأل اإل ـال. أفل لبلـان  ُيت قج أن يرت ج مقـدك الب ـالـر ب أل    70التح يبيـر أ  
فل المائر. أفل األ د ال بســـــــــ  لير المحتبر  ببتل  ســـــــــبر  26فل المائر قبت ال ائحر للت  14اللســـــــــاث مأل 

  كا ل هذ. اللســـــبر  2020. أ حب ك عاح 2018قء فل عاح فل المائر ف 21مشـــــا كر المرأة فل الق ى القامبر  
ــاا لتصــــــبك   ــاث  27ت قف  فل المائر  أ  16قد اجعاعا ا ة ارــــ فل المائر مأل األعماك الت ا ير التل تق عها  ســــ

 عأل القمت  تي ر لتداب ر اإلغالع الشامت.

ادير بالذكر األار. أ   ألم تقتمد ســــــ ى ثالثر ببدان هشــــــر تداب ر لدعم أعماك الرعاقر غ ر المدف عر - 60
بالن تشـّ ت أعماك الرعاقر التل تق ح ب ا اللسـاث شـب َر أمان شـامبر قم أل أن تسـت عف مسـتمرة أن هلاك ت ققاا  

تلالين الحرأب أالل ا ل أال  ائك عبت ةســـــاب ت بقاا المرأة ا قتصـــــاعقر أأ مشـــــا كت ا فل الحياة القامر. 
دما ق  ن عفث أعماك الرعاقر التل تق ح ب ا اللســـــاث غ ر مرئل  للأل شـــــب ر األمان هذ. ليســـــل     ائير؛ أعل 

أ  يـلاك الدعم  قح م  ل  عبت اللســــــــــــــاث بال قر المـدقج أيترك ألـ ال أل عررــــــــــــــرا لبت لـ د مأل قـبت ال مـاعاا  
. أفل ك ل مبيــا  أقرا الح  مــر بــالن  قد خــدمــاا  عــاقــر ( 48) المســــــــــــــبحــر أمقتلقل ال لر المت رس القلين

ئقاا  ئيسـياا أماح ا  تقاي ا قتصـاع  لبلسـاث  بمأل ف  أل المقاتالا السـابقاا الالتل قشـا كأل  األل اك قشـّ ت عا
 فل مشا يج ل تااير فل للا  برامج لعاعة لعماا أل اقتصاعقاا. 

أيبزح اتةا  تداب ر محدعة ال دس لىــمان لعماج المرأة فل عأائر لــلج القرا  ا قتصــاع  أغ ر. مأل  - 61
مشــا كاا فل مســا  الح ا  ا قتصــاع  لقمبير  35يا  لم ق أل هلاك ســ ى أ  ج  ســاث مأل ب أل  القرا اا. ف ل ل ب 

ت مأل اا ف بقلر األمم المتحدة لبدعم فل ل بيا    برل أل. غ ر أ ج بقد رــــت ط مأل الملظماا اللســــائير أت الــــُ
التىــــــــامأل امرأة. أفل ام   ير الل  ت  الدقمقرالير  تشــــــــرس عبت لــــــــلدأع    13جيد عدع المشــــــــا كاا للت 

ــاعقر لل ف د ــدى لتثا  ا اتماعير أا قتصــــــ ــرة  لقل لر   19-ال للل الذ  يتصــــــ عا ة م   ر مأل امرأت أل أعشــــــ
مقال ر هذ. ا ختال ا  بما فل  ل  مأل القائم أل عبت األمر ب  ااك. أكل را ما يتق أل للـــــــــدا  تلبي اا تبز ح  

عة.  خالك تةصيد ةصد أارحر أمحدظ

بــــالتقرير  أالــــــــــــــبــــل األمم المتحــــدة البحــــث عأل ةب ك لمــــا  أخالك ال ترة المشــــــــــــــم - 62 أتــــل بــــج  لــــر 
 ا. ف ل  التقّ ت اللاامر عل تداب ر لغالع شــــــامت أق  ع ُفررــــــل عبت التلقت أغ ر  ل  مأل أأاج   مأل ال ائحر

بيساأ  -بيساأ  عخبل ال   يسف فل شرابر  مج م تف األمم المتحدة المتلامت لبلاث السالح فل غ ليا  -غ ليا  
لشـــــب ر المقلير بالســـــالح أاألمأل مأل أات المرأة فل مل قر ال ماعر ا قتصـــــاعقر لدأك غرب أفريقيا مأل أات  أا

ل شــــــاث أســــــ اع لرــــــاهير أتةفين ا جعةاح فل الســــــ ع المركزير فل بيســــــاأ  ة ث أغبُف الباعر مأل اللســــــاث   
ع المدا   عأن ةصـــــــــــ ك  أت جيج كماماا عب  أل مأل ل تاج  اب ر لبلســـــــــــاث  أاا اإلعاقر. أعلدما ةاك لغال

ــير التل ي فرها بر امج األغذقر القالمل  عمت البر امج مج المزا عاا لــــاةباا   األســــر عبت ال اباا المد ســ
المبلياا الصــــــت رة للل قُقمأل بز اعر التذاث محبياا إللقاح تب  األســــــر. أفل اليمأل  قاح بر امج األمم المتحدة 

ــاث اليملـياا فل الم  تمقـاا المحبـير ال اققـر عبت الة  ط األمـامـير لبلزاع عبت كيفـير  اإل مـائل بـتد ـيف اللســــــــــــ
تمبح  أدعا ة شـــــب اا ال اقر المتلاهير الصـــــتر فل م تمقات أل ب لـــــ  أل  ائداا أعماك  أه  المشـــــرأع الذ  
ةاج علج بر امج األمم المتحدة اإل مائل عبت اائزة لبقمت اإل ســــــــــــــا ل أالذ  خّ ض تلالين ال اقر بلســــــــــــــبر 

 شةد بمصد  لب اقر المستدامر.  10 000مائر أجّأع فل ال 65

 __________ 

 (48) Jay Lingham and Melissa Johnston, “The hidden work of post-conflict recovery”, open Democracy, 

2 October 2019. 
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ــ د  زاعاا  - 63 ــالا فل الببدان التل تشـــــــ ــاث أال تياا المز ير ألـــــــ أقد أعا ال ائحر للت ت اقم ةالر اللســـــــ
أ ج يراك أ  تتقدى  ســبر اللســاث الالتل ققمبأل    ( 49) اا ير. أيتب أل مأل البح ل التل أارت ا اامقر ا  اتاأن 

فل المائر مأل الرااك فل   66فل المائر  مقا  را بلســبر    44ال شــر أالببدان المتالثرة باللزاعاا  بالار فل الببدان  
ــق أل فل الببدان  ــ أ ب ل ر مأل أرـــــ ــ د  زاعاا  م ّ لر أســـــ ــاث فل الببدان التل تشـــــ ــج اللســـــ   أل الببدان. أأرـــــ

ُيبحظ ب أل الراـاك.   فل المـاـئر أه  تـبايأل   20الةـا اـر مأل اللزاع  ةـ ث تلة ض هـذ. اللســـــــــــــــبر للت أـقت مأل 
فل المائر مأل المشــا يج المتلاهير الصــتر أالصــت رة أالمت ســ ر فل الببدان ال شــر أالمتالثرة  10أتمب  اللســاث 

فل المـاـئر فل الببـدان الـلامـير األخرى. أالقبـ ت مأل الببـدان المـتالثرة ـباللزاعـاا لـدـقج    30ـباللزاعـاا  مقـا ـ را بلح  
  أللأل الببـدان التل تمتبـ  ملـت هـذ. البيـاـ اا ت  ـد ـبالن اللســــــــــــــبـر   تزاك  بيـاـ اا عأل مبليـر المرأة لم ارــــــــــــــل

فل المائر فقء(. أيبب  مت ســء مقدك الةصــ  ر فل الببدان ال شــر أالببدان المتالثرة  3ملة ىــر )هل فل مالل 
ــّ ت فل الببدان اللامير غ ر المتال ــء المســـــ ــقف المت ســـــ ــر أل اك لبمرأة ال اةدة  أ  أ ج رـــــ ثرة باللزاعاا خمســـــ

باللزاعاا  كما أن لم ا ير الحصــ ك عبت أســائت ملج الحمت أقت ب ل ر فل تب  الببدان. أمأل الققباا ال امر  
التل تح ك عأن عخ ك المرأة  سـمياا للت سـ ع القمت األعراُس أالت ققاا ا اتماعير هيما يتقبق بالعأا  المرأة  

اا  عـاـقر األل ـاك  أا ة ـاد األا   اـلد ـيا أعـدح أالة ُس مأل التقرد لبتحري  أا ت ـاع تلـالين اللقـت أخـدمـ 
ــاأاة فل م ان القمت  أالق ا  أل أالب ائك التم  زير  أهل عقباا   ــالن الالمســــــ ــائدة بشــــــ ــ  اُا الســــــ ل  ا ها  أالتصــــــ
ــاا الالا اا الالتل ققا  أل مأل المقامبر التم  زير أالق ائق القا   ير التل تملق أل مأل عخ ك   ــ لــــ ت اا  ا خصــــ

 ف   ع الس أل أأرق أل كلاجةاا. س ع القمت بسب 

 
 سيادة القانون وإمرانية لجوء المرأة إلى القضاء -واو   

فل غ اتيما   ألـــــبحل م م عر مأل  ســـــاث الشـــــق ب األلـــــبير المســـــلاا الالتل يلتم أل للت لثلير   - 64
ــ ب   جا ك  ) ــُ abuelas of Sepur Zarcoالماقا كي تشـــل أالمقرأفاا باســـم اداا سـ قد ( قائداا عبت الصـ

المحبل أال للل أالدألل فل م اك الســـــقل للت تحق ق القدالر  أهأل ي الـــــبأل  لـــــد تل  ذ ة م التق يىـــــاا 
ــاع  فل قىــــــــــــــ ت أل. أقـد أعى ا هتمـاح اـلذ  ةظـ ل ـبج ال ـداا أ ـياعت أل فل هـذا الم ـاك للت تح  ز  الصــــــــــــ

اقا الائير با جة.  ااياا أخرياا مأل القلف ال لســــــــــل أال لســــــــــا ل فل ببدهأل عبت التما  القدالر فل قىــــــــــ 
أُتقتبر هذ. الت ر ر ملا ا ق شــــــــف عما لبمشــــــــا كر الم دقر لبلســــــــاث عبت اختالس مشــــــــا   أل فل ا  ع لقامر  
القدك  بما فل  ل  ب لــــ  أل  ااياا أأ  اشــــ اا أأ مشــــتتالا بم اك القدالر  مأل لم ا اا ك  بر بنةدال  

ــياع ــير لبلاث  ظم لســـ ــاســـ ــا كر  أســـ ــاا أ  ا مشـــ ــامبر لب ميج أ  غلت عل ا لتحق ق تح ك  أيلبل أقىـــ ة القا  ن شـــ
 التماس  ا اتماعل.  

أفل الببدان الةا ار مأل اللزاعاا أتب  التل   ىـل عل ا يبا  األ ظمر السـب  ير  قشـّ ت للـالح   - 65
الق ا  أل التل تمّ ز رــــــد اللســــــاث أال تياا رــــــما را هامر أخرى لقدح تلرا  ا  ت اباا أالت اأجاا التل عا  أل  

ل ا. أفل القراع  اعتمد م بأل الل اب قا  َن اللااياا األيزيدقاا الذ  أأاف قا   اا محابمر أعىــــاث تلظيم م
عاعش عبت ما ا تلب . مأل ارائم عألير أتق يض اللااياا مأل تب  ال رائم  أاعترس بال رائم المرتلبر   بحق  

أقىـــا. أفل ل بيا  قدمل األمم المتحدة  األيزيدقاا فحســـف بت أ حق م تمقاا المســـيح  أل أالشـــب  أالتركمان
الدعم ل رـــــج مشـــــرأع قا  ن لم افحر القلف رـــــد المرأة يتماشـــــت مج المقاي ر الدألير لحق ع اإل ســـــان. أفل  

 __________ 

 (49) Yvonne Quek, Women’s Work Amid Fragility and Conflict: Key Patterns and Constraints 

(Georgetown Institute for Women, Peace and Security, 2019). 
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ــَج  ــ عان مج بر امج األمم المتحدة اإل مائل أرــــــ ــ عان  ععمل بقلر األمم المتحدة فل ال ب الســــــ ال ب الســــــ
يتصــت بمســائت الزأاج أال الع أةىــا ر األل اك أالم ا يث  أ ل  بقد   قا  ن لمســرة قحمل ةق ع المرأة هيما

ــ ف   أع ج البرلمان ات ااير  ــل اا عدة. أفل ك ســ ــتمرا عبت مدى ســ ــائير اســ ــب اا  ســ ــاأ اا م ل ر مج شــ مشــ
م بأل أأ أ ا لب قاقر مأل القلف رــــد اللســــاث أالقلف الملزلل أم افحت ما فل الدســــت  . أفل الســــ عان  أعا  

لدع ير التل تق ح ب ا اللسـاث للت للـالةاا قا   ير هامر تتقبق بحماقر ةق ع اإل سـان أالمسـاأاة ب أل  ال   ُع ا
ــ ر للت ”الز  ال ارــــــــك“ أت ريم تشــــــــ يج أ تر   ال لســــــــ أل  بما فل  ل  تلقيك أة اح قا  ن القق  اا التل تشــــــ

 ح بالس ر مج أل ال ا. األعىاث التلاسبير لق ال أدلتاث شرط الحص ك عبت ل ن ألل األمر لبسماح لم

ــاثلر عأل ال رائم   - 66 ــا خ  اا هامر مأل أات المســـــــــــ أخالك ال ترة المشـــــــــــــم لر بالتقرير  اُتةذا أقىـــــــــــ
   2020أا  ت اباا المرتلبر رـد اللسـاث أال تياا فل السـياقاا المتالثرة باللزاعاا. ف ل تشـريأل اللا لت  فمبر  

 ماعاا المسبحر السابقان  تاب   تاب ر  شي ا أس راف أل ل   س  أعيأل فل ام   ير الل  ت  الدقمقرالير قائدا ال
ــمالير ) ــل  فل كي   الشــ ــترقاع ال لســ ــاب أا ســ    S/2021/312  تلاب ما ارائم ةرب  بما فل  ل  ا غتصــ

  أعا ل المح مر ال لائير الدألير عأم لي  أأ ت يأل  أه  عى  سابق فل  2020. أفل تم جتي ليج  (30ال قرة  
ايش الرب لبمقاأمر فل أأغلدا  بت مر ا تلاب ارائم ةرب أارائم رد اإل سا ير  بما فل  ل  الحمت القسر  

  2020فل  يســـــــانتأبريت    أه  أأك ة م باإلعا ر تصـــــــد . المح مر بشـــــــالن هذ. ال ريمر. أفل ألما يا  بدأا -
محابمر أ     .  أه  مســ أك ســابق فل لعا ة المةابراا القامر بال م   ير القر ير الســ  ير  بت مر التقذيف 
ب لـ ج اريمرا رـد اإل سـا ير أ ما قشـمت ا غتصـاب أا عتداث ال لسـل المشـّدع. أفل ال ب السـ عان  أالت  

بدعم تقلل أل استل مأل بقلر ة ظ السالح. أفل الس عان  أبدا  الببد  شر محابم متلقبر فل الملالق اللائير 
اســــــــتقداعها لتســــــــبيم الرئيأل الســــــــابق عمر البشــــــــ ر أغ ر. مأل المســــــــ أل أل   2021الح  مر فل ةزيرانتي  يج  

الم ب   أل للت المح مـر ال لـائيـر الـدأليـر للل قملب ا أمـاح القـدالـر بت مـر ا تلـاب أعمـاك لبـاعة امـاعيـر أارائم  
    قل المح مر ا بتدائير فل بريشــــــت لا  فل ســــــابقر هل 2021ت ا غتصــــــاب. أفل تم جتي ليج  ةرب تشــــــم

 .( 50) األألت عبت اإللالع فل مح مر ب  س ف   بح م باإلعا ر   تلاب أعماك علف السل متصت باللزاع

عأل أأاج   19-أعبت الرغم مأل التقدح المحرج فل القىـــــــــاقا ال لائير البا جة  كشـــــــــ ل اائحر ك ف د - 67
مساأاة عميقر تقتر  لم ا ير ل  ث المرأة للت القىاث فل الحا ا التل ت اا  ا بص  ة ي مير  أ  سيما فل    

ــ ك للت القدالر اةتياااا ماســـــر   الببدان المتالثرة باللزاعاا التل كا ل اةتياااا المرأة ف  ا هيما يتقبق بال لـــ
ــ  لير المحتبر  أّثر  ــ ر التر ير أغزة بال قت. ف ل األ د ال بسـ ــرة فل الىـ ــامت أالتاح لمحابم األسـ اإلغالع الشـ

ــا ر أةق ع   ــرأفاا اإلعالر أةق ع الحىـــــ ــاث أاألل اك عبت الم البر بالل قر أمصـــــ تالث راا كب راا عبت قد ة اللســـــ
ث . أفل أفتا ســـــتان  ت ق ل لاراثاا المحابم تماماا أة ت ب أل اللســـــا( 51) الزيا ة أأأامر الحماقر أةق ع الم رال

عة ال ــدس ( 52) أتقــدقم الــدعــاأى أالمىــــــــــــــل قــدمــا ف  ــا . أمأل  ــاةيــر أخرى  قم أل أن ق  ن لبتــدخالا المحــدظ
المدع مر بم ا ع كاهير أثر  هاح. أقد كان لبرامج مباع ة تســــــــــــبيء الىــــــــــــ ث  التل تقمت فل اللل ر مأل الببدان 

 __________ 

ــاب أا تلاب ارائم أخرى فل عاح  2021تم جتي ليج   5فل  (50)  ــابقاا بت مر ا غتصـــ ــرلياا ســـ ــت لا ا بتدائير شـــ .  1999  أعا ل مح مر بريشـــ
ــت باللزاع.  ــل متصـــــ ــتب اا هيج بت مر ا تلاب أعماك علف الســـــ ــ ف  مشـــــ أيملت هذا القرا  المرة األألت التل تديأل ف  ا مح مر فل ك ســـــ

 – Alexandrah Bakker, “Monthly news updates: domestic prosecution of international crimesا ظر:  

July 2021”, 3 August 2021. 
 (51) UN-Women and others, “Justice for women amidst COVID-19”, May 2020 
 المراج   سج. (52) 

https://undocs.org/ar/S/2021/312
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مرتلبل القلف رـــــد اللســـــاث أال تياا.   المتالثرة باللزاعاا  أثر  لق ابل عبت عدع أة اح اإلعا ر الصـــــاع ة بحق
ــل   ف ل  ي  ريا  قدمل مباع ة تســــبيء الىــــ ث الدعَم إل شــــاث فريق تحق ق  ئاســــل خا  مقلل بالقلف ال لســ
ــاث. أ دعم مأل األمم  ــا ل  أه  ل  اج تا يةل ألــــــــــــبك ققّزج بال قت لم ا ير ل  ث المرأة للت القىــــــــــ أال لســــــــــ

ل بيا مح مت أل فل لراببأل أ لتاج  م رســت أل لقىــاقا القلف رــد  المتحدة  أ شــال الم بأل األعبت لبقىــاث فل 
 اللساث أاألل اك أاختا  ستر قىاة إلعا ة هات أل المح مت أل مل م خمأل قارياا.

ــياعة القا  ن مأل خالك ترت ف   - 68 أأالــــــبل ملظ مر األمم المتحدة تقزيز     ا المشــــــترك لجاث ععم ســــ
  ن  فقامل بتل ين ا  عها أت ســقل ف  ا بغير التصــد  لب ائحر   ا ر التلســ ق القالمير ل  ا ف ســياعة القا

ــاث أال تياا فل   ــد ال   ة الماثبر فل م اك القدالر التل تقا ل مل ا اللســـــــــ بما فل  ل  ا  عها الرامير للت ســـــــــ
 الب  ـــاا المتـــالثرة بـــاللزاعـــاا أدلت تقزيز تمل ـــت المرأة فل أا زة ل  ـــا  القـــا  ن أفل ق ـــاعل القـــدالـــر أاألمأل.

قدح فريق خبراث األمم المتحدة المقلل بســــــياعة القا  ن أالقلف ال لســــــل فل ةا ا اللزاع المســــــاعدَة للت  بما
السـب اا ال للير مأل أات تقزيز الىـما اا الم سـسـير التل تح ك عأن اإلفالا مأل الققاب فل سـياقاا ملت 

  س ت أام   ير الل  ت  الدقمقرالير. تب  السائدة فل  ي  ريا أال ب الس عان أغ ليا أام   ير أفريقيا ال

 
 منع اإل هاب والت رف العنيف والتصد  ل ما - ا    

ــا  م بأل األمأل قرا .   - 69 ــذ اتةـ ــر بـــالمرأة الالـــذ  ععـــا هيـــج للت عمج    (2015)  2242ملـ ة ـــر المتقبقـ
بل جياعة  كب رة فل الت لـــياا  أالســـالح أاألمأل فل ال   ع الرامير للت م افحر الت رس القلين أاإل هاب  ســـُ ّ 
المتقبقر بالمسـائت ال لسـا ير التل قدمت ا المديرير التل  ذقر لب لر م افحر اإل هاب للت الدأك األعىـاث؛ أتزاَيد 

ل لســــــــا ير فل القرا اا التل يتةذها م بأل األمأل بشــــــــالن أم   ملت المالةقر  عدُع اإلشــــــــا اا للت المســــــــائت ا
القىــــــــــــــائـير لبمـقاتب أل اإل هاب  أل األاا ف أدعاعة تاله ب م أدعاعة لعماا م  أالصــــــــــــــالا ب أل اإل هاب أا ت ـا   

 ل  باألشــةا  أالقلف ال لســل المتصــت باللزاع  أال   ع المبذألر لم افحر الة اب اإل هابل؛ أشــ دا البح
 فل هذا الم دان  م ا هائال  بما قشمت البحث فل األبقاع ال لسا ير لق هاب اليم لل المت رس. 

أمج  ل     تزاك تلا  شـــــ اغت ادّقر  بما ف  ا تب  التل ُلرةل خالك المشـــــاأ اا الرقمير القالمير  - 70
ــابيج فل عاح   ــتر أســـ مأل  140ف  ا أبلر مأل لتلاأك هذا الم رـــــ ع أشـــــا ك   2020التل ا ققدا عبت مدى ســـ

. فال يزاك هلاك لفالا شــــــــبج كامت مأل الققاب ( 53) ببدا مأل اميج أ حاث القالم 43مملبل الم تمج المد ل مأل 
ــياع ال ريمر  ــل أا ت اباا ةق ع المرأة المرتلبر فل ســــــــــ ــر أارائم القلف ال لســــــــــ هيما يتقبق با ت ا  بالبشــــــــــ

ــاث الالتل ق  ــل  ا م بأل  الملظمر أاإل هاب. كما أن آ س اللســ ــبر ب ل أل أ  أل اماعاا لــ ــتبج فل أا ع لــ شــ
األمأل عبت أ  ـــا ل هــابيـــر أالمتحَ ظ عب  أل فل مرابز ا ةت ـــاج أالمةيمـــاا فل ل بيـــا أأ ال م   يــر القر يـــر 
ــاعاا مز ير يزيدها ســـــــ ثا الق  ع الم رأرـــــــر عبت لم ا ير  الســـــــ  ير  برفقر أل ال أل فل التالف  ققشـــــــأل أأرـــــ

اإل ســـــــــا ير بســـــــــبف ال ائحر  أجياعة فترة التالخر فل اإلعاعة للت ال لأل  أ قد  ال لـــــــــ ك للت المســـــــــاعداا
ــا   ــير لم افحر اإل هاب ترّكز عبت المســــ ــبر. أ  تزاك الُل ج الرئيســــ ــتلما  فل برامج لعاعة التاله ت الملاســــ ا ســــ

ق الف اللم ير  القسـ ر  أمسـا  القدالر أال لائير  أت ر  فل ة زاا ي يمأل عب  ا فاعب ن  ك    أتسـترشـد بال
أالتح زاا ال لســــا ير  أهل   تراعل مصــــالك اللســــاث ل  بشــــ ت ســــ حل أتحبســــ أل فل التالف فل أعأا هأل 

  ج المراابر ال ماعير أالتشــريقاا اللاســحر التل قد تحد مأل أ شــ ر  فىــال عأل اعتماعها  بالم اا أجأااا   
 __________ 

 (53) UN-Women, “Global digital consultation: civil society voices on the gendered dimensions of violent 

extremism and counter-terrorism responses”, January 2021 
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ألبلر ت رفا  ُتســـــــــــتةدح تشـــــــــــريقاا م افحر  أأ تم يت ملظماا ةق ع المرأة أالمدافق أل عل ا. أفل الحا ا ا
 اإل هاب  ست داس ةق ع المرأة بش ت مباشر.

أ رغم ال ائحر  أالـــــبل األمم المتحدة القمت مج الدأك األعىـــــاث مأل أات لعاعة اللســـــاث أال تياا  - 71
الالتل ظببأل محت زاا ل تراا م ّ لر فل مةيماا فل ال زث الشــمالل الشــرقل مأل ال م   ير القر ير الســ  ير  

أل  للت أألا  أل  فمل أل مأل أع د ملال للت ت  أل أكاجاخسـتان ألااي سـتان أأأج  سـتا ن. أفل الصـ ماك  تحسـّ
ــ  أل  ة ث تدير بقلر األمم المتحدة لتقدقم   ــلا كب را خالك القام أل المارــــ الترك ز عبت لعاعة تاله ت المرأة تحســــ
المســــــاعدة للت الصــــــ ماك أالملظمر الدألير لب  رة مركزيأل إلعاعة تاله ت اللســــــاث الالتل كأل مرتب اا بحركر 

ــت اع مأل هذ. البرامج  ــباب. أقد اســــــــ   2020امرأة فل عاح   128 ااك  أتةرال مل ا   304امرأة أ  279الشــــــــ
ــيا   ــا دة قرى الســـالح فل ل دأ يسـ ــاث  بدثاا مأل مسـ ــا المباع اا التل تق عها اللسـ أةد.. أتدعم األمم المتحدة أقىـ
ــبمر فل   ــاث ملتدى المرأة لقاراثاا القاابر أالتقب ر فل مل قر م لدا اأ  اا األغببير المســــ ــ  ا للت ل شــــ أألــــ

 بب أل  أالملتدى عبا ة عأل شـــــــــب ر  مأل ال ســـــــــي اا القامالا عبت المســـــــــت ى الشـــــــــقبل الالتل ققتبرن ادن ال
ــاعة التل يراع مأل خالل ا  ــياا فل م الل التر ير مأل أات الســـــــالح ألـــــــ   الة اباا المىـــــ ــاســـــ عامالا أســـــ

ــت   ــببر أخ اب اللراهير. أمأل ألـــ ــد  لبدعاقر المرّأار لبت رس أالمقب ماا المىـــ ــرأعاا تتقبق م 45التصـــ شـــ
فل المـاـئر فل تحق ق  75بملج الت رس القلين أـيديرهـا برـ امج األمم المتحـدة اإل مـائل  قســــــــــــــ م مـا  ســــــــــــــبـتج  

 فل المائر ال دس الرئيسل.  11المساأاة ب أل ال لس أل ب ل ج هدفاا هاما أيقتبر. 

المرأة أالســــــــالح أفل ملاك عبت المما ســــــــاا ال  دة  تتىــــــــمأل خ ر القمت ال للير األ ع ير بشــــــــالن  - 72
أاألمأل هدفاا قائماا بذاتج لملج الت رس القلين بشــــــــ ت مراع  لالعتبا اا ال لســــــــا ير  أقد ُخصــــــــد لج التم يت 
ــائير فل ام   ير  الالجح لتل  ذ. أ دأ بال قت فل تحق ق  تائج لق ابير. أفل ملاك آخر  تتمتج الملظماا اللســـــــــــ

ج عمبير أرـــــــــــج   تلزا يا المتحدة بتمل ت  ا د فل م بأل اســـــــــــتشـــــــــــا    أللل ققلت بملج الت رس القلين أي اّ 
 ا ستراتي ير أخ ر القمت ال لل ت أل. 

 
 تيير المناخ وتداعياته الى السالم واألمن -حاء  

ــف  - 73 ــ ت غ ر متلاسـ ــالح أاألمأل  فت ثر بشـ ــاع التل ت دع السـ   تزاك أجمر الملا  تزيد مأل ت اقم األأرـ
ــر بــال قــت أأ ال   عقــد م بأل األمأل عــدة 2007. أملــذ عــاح  ( 54) ببــدان المتــالثرة بــاللزاعــااعبت الببــدان ال شـــــــــــــ

ــتقرا  فل   ــا ة با ســ ــائت تتقبق باألمأل الملاخل. أقد اعتَرس بما لتت ر الملا  مأل آثا  رــ ملاقشــــاا بشــــالن مســ
بشــــالن المرأة   (2015) 2242  أكذل  فل قرا .  ( 55) ســــياقا مةتب ا  11قرا اتج أ يا اتج الرئاســــير الصــــاع ة بشــــالن 

أالســـــالح أاألمأل. أفل بيان أعلل بج  ســـــريأل الصـــــائم   ئيســـــر فريق الشـــــباب ا ســـــتشـــــا   التابج لمم أل القاح 
أالمقلل بتتّ ر الملا   خالك الملاقشـــــــــــــر الم ت ةر الرهيقر المســـــــــــــت ى التل ُعقدا بشـــــــــــــالن الملا  أاألمأل فل  

ــباطتفبر  ــبت كســــف  2021اير شــ ــبر بالملا  قائبر ل  ا ت ع  للت فقدان ســ ــا ا للت ةا ا ال  ا ئ المتصــ   أشــ
الرجع أتتســـــّبف فل ةركاا  زأح أه رة أارـــــ راباا  شـــــديدة فل لم ا ير الحصـــــ ك عبت الةدماا الصـــــحير  

 ا الىا ة.أخدماا الصحر ال لسير أاإل  ابير الملق ذة لبحياة أفل اجعقاع  القلف ال لسا ل أالمما سا

 __________ 

 (54) Adrien Detges and others, 10 Insights on Climate Impacts and Peace: A Summary of What We Know 

(Adelphi and Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2020). 
با ل ةتت أقل كتابر هذا التقرير هل التالير: مل قر أســــــــــء أفريقيا عأن اإلقبيمير  أام   ير أفريقيا ال ســــــــــ ت  أقبر   أعا ف     (55) 

 أام   ير الل  ت  الدقمقرالير  أالقراع  أة د بح رة تشاع  أمالل  أالص ماك  أال ب الس عان  أغرب أفريقيا أمل قر الساةت.
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أل فل اسـتيقاب أدعماج ا عتبا اا المتصـبر بالب  ر  - 74 أفل ال ترة المشـم لر بالتقرير  ل ةظل أأاج تحسـّ
أتت ر الملا  فل السـياسـاا أالبرامج المتصـبر بالة ر المتقبقر بالمرأة أالسـالح أاألمأل  أفل لعماج ا عتبا اا  

المتقبقر بتت ر الملا  أاألمأل. أُأثقل فل التقرير    المتصــــــــــــــبر بالملظ   ال لســــــــــــــا ل فل األأل ياا اللاشــــــــــــــ ر
ــاتل المقل ن   ــياسـ ــامت لب ميج عبت الة  ط  ”السـ ــا ير أالملا  أاألمأل: الح اع عبت الســـالح الشـ ــائت ال لسـ المسـ
الد أُ  المســــــت اعة مأل المشــــــا يج الت ريبير اللااحر التل ُ  ذا ب دس مقال ر األبقاع   “األمامير لتت ر الملا 

لبمةالر األملير المتصــــــبر بالملا . أقد أســــــ م  ل  فل  فج ال عل أرــــــف اســــــتلما اا اديدة فل    ال لســــــا ير
ــاأاة ب أل   ــائت التلين مج الملا  أ لاث الســـــــالح أالمســـــ البرم ر المشـــــــتركر ب أل ال كا ا المراع ب ا مقال ر مســـــ

ــالح  بما فل  ل  فل ب  اا مل ا عبت ــلدأع بلاث السـ ــ أل فل آن أاةد بدعم  مأل لـ ــب ت الملاك غامبيا   ال لسـ سـ
أاللي ر أأ قر الل ت األج ع بالس عان  أمقال ر القىاقا القابرة لبحدأع ب أل مالل أاللي ر. أعمدا آلير األمأل 
الملاخل المشـــتركر ب أل ال كا ا  أهل مباع ة  ت مج ب أل لعا ة الشـــ أن الســـياســـير أ لاث الســـالح أ ر امج األمم 

المتحدة لبب  ر أت دس للت مســــــــــــاعدة ملظ مر األمم المتحدة عبت التصــــــــــــد  المتحدة اإل مائل أ ر امج األمم 
لبمةالر األملير المتصــبر بالملا  بصــ  ة أبلر مل  ير  للت تللين ال   ع مأل أات لعماج ملظ   الســا ل 
فل أعمال ا  أ ل  بســبت مل ا ت ب ق مل  ياا مراعير لالعتبا اا ال لســا ير علد تق يم ا لبمةالر فل عمب ا 
الم دا ل  أاســـتقراد المما ســـاا ال  دة المتقبقر بنعماج الرأابء ب أل األمأل الملاخل أالمســـائت ال لســـا ير فل  

 ا  ع بلاث السالح.

أيبزح بذك ا  ع مت الــــــــبر لمقال ر الرأابء ب أل المســــــــائت ال لســــــــا ير أالملا  أاألمأل  أالمشــــــــا كر  - 75
لســـــياســـــاا أالتة يء عبت الصـــــق د ال للل  أدلـــــالح  الم دقر لبمرأة أال  اا الم مشـــــر فل عمبياا أرـــــج ا

الق ا  أل المتقبقـر بت جيج الم ا ع ال بيييـر فل الببـدان المتـالثرة ـباللزاعـاا. أتشــــــــــــــمـت هـذ. ال   ع عمبيـاا لـدعم 
عة ألليا  أخ ء التلّين ال للير  أخ ء القمت ال للير المتقبقر بتت ر الملا   أســياســاا   المســاهماا المحدظ

ل  أخ ض ا  بقاثاا اللاامر عأل لجالر التاباا أتده  ها. كما تشمت ععم ال   ع الدع ير التل ةياجة األ ار
 تبذل ا الملظماا أالشب اا اللسائير لبتصد  لبمةالر األملير المتصبر بالملا . 

أيلصــــــف قد  كب ر مأل الترك ز فل ال قل الحالل عبت تم يت القمت الملاخل. أمأل الىــــــرأ   أن  - 76
ملظ   ال لســـــــــا ل فل ا عتبا  علد اتةا  القرا اا  أت ب ق أعأاا تم يت القمت الملاخل  أرـــــــــمان ي خذ ال

مشـــــــــــا كر المرأة فل تةصـــــــــــيد الم ا ع المالير  أ  ســـــــــــيما فل ب  اا األجماا أاللزاعاا. أتتيك القالقر ب أل  
ين مأل آثا  تت ر الملا  المســائت ال لســا ير أالملا  أاألمأل فرلــرا فريدة  ســتةداح التم يت المةصــد لبتةف

أالتلّين مقج مأل أات مقال ر األســــــــــباب ال ذ ير لبلزاعاا أدةدال أثر تح يبل أببر  مأل خالك الصــــــــــلدأع  
 األخىر لبملا  أمرفق الب  ر القالمير عبت سب ت الملاك.

ايــد أمج ةــدأل ل راا  مت ــدعة فل القمــت الت  عل عفــاعــاا عأل الب  ــر ب قــت أجمــر تت ر الملــا   تتز  - 77
خ   ة اتةــا  لاراثاا لحمــاقــر الم ا ع ال بيييــر أالــدفــاع عأل الحق ع الب  يــر أبلر مأل أ  أقــل مىــــــــــــــت. 

ــاث   أممـا يل ر ال زع تزاـيد أعمـاك القلف أالت ـدـيداا التل تتقرد ل ـا المـدافقـاا عأل الب ـ ر  أ  ســــــــــــــيمـا  ســــــــــــ
 مير لبلاث السالح أالح اع عبيج.الشق ب األلبير. أيلبتل أن تل ن ةمايت أل ازثا   يت زأ مأل الة ر القال
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 اإلجراءال المت ذة للو اء رالتزامال ال  ة المتعلقة رالمرأة والسالم واألمن    -   ارعا  

 الت  يط لإلجراءال و صد النتائج الى الصعيدين الو ن  واإلقليم  -أل    

أك األعىــاث. أيشــمت  ل  تقج مســ ألير تل  ذ الة ر المتقبقر بالمرأة أالســالح أاألمأل عبت اميج الد - 78
ــالن المرأة أالســــــالح أاألمأل للت ق ا  أل  ــ أل أ شــــ ــاأاة ب أل ال لســــ ــالن المســــ ــمان ترامر ا لتزاماا القالمير بشــــ رــــ
أســـياســـاا أمما ســـاا أللير  أالتقّ د بتب  ا لتزاماا فل الســـياســـاا أالبرامج  اا الت اج الةا ال  بما فل  

ــا ير أالدعم المقّدح ل   ع ال ســـالر   ل  فل م دان األمأل الدألل أالتقاأن اإل ما ئل أهيما يتقبق بالمق  ر اإل سـ
أ لـاث الســــــــــــــالح عبت الصــــــــــــــق ـد القـالمل. أ  تزاك تقتر  الة ـَر ب ميج م ـا ت ـا ثتراا  عـديـدة ب أل اإللـا   

مســـــــــاع  محدعة    19-المييا   أتل  ذ.  أهل ثتراا قد تتســـــــــج ما لم ُتدمج فل ا  ع التقافل مأل اائحر ك ف د
 ل  ل . لتالف

أهلاك اعتراس  أاســـــــج الل اع بالحاار المبحر للت مقال ر ثتراا التل  ذ أملج أق ع أ  ا تلاســـــــاا.  - 79
المقبأل علج فل ملتدى   ( 56) أالدعم الق   الذ   الج ا ت اع المتقبق بالمرأة أالســـــــــالح أاألمأل أالقمت اإل ســـــــــا ل

ــاأاة ببا يأل فل   ــك عأل هذ. الحاار للت ال فاث با لتزاماا. ه  تقب ر  أ   2021تم جتي ليج   2ا ت المســــــــ ارــــــــ
لرفاا م قّ قاا  مأل ب ل م عأك أعىـــاث أملظماا لقبيمير أكيا اا تابقر  149  كان 2021أةتت آبتأغســـ أل  

لممم المتحـدة أا ـاا مأل الق ـاع الةـا  أالم تمج المـد ل أاألأســــــــــــــاط األبـاعقمـير  قـد أيّـدأا عيـبااـر ا ت ـاع 
م بأل   خالك ا ســتلما  فل أاةدة عبت األقت مأل اإلاراثاا المقترةر. أ ت ايج مألأاإلاراثاا اإللا ير مأل 

ــاثلر مأل أات ال فاث   ــد أالمسـ ــل ا ت اع عمبيرا ل عير لبرلـ ــ رسـ ــاث ا ت اع المح ّ زيأل لج  سـ ا ت اع أمأل أعىـ
ــ ق هيما ب أل آليات  ــيقزج التلســــــ ــراباتج أقدج با لتزاماا القائمر بم ابج  أســــــ ــب اتج أشــــــ  اتج القائمر  أ ظمج أشــــــ

أيشـ ج تم يت الة ر المتقبقر بالمرأة أالسـالح أاألمأل أمسـاللر المسـاأاة ب أل ال لسـ أل أالت عير بشـال  ما أدبراجهما 
 عبت   اع أأسج فل سياع القمت اإل سا ل.

أيم أل أن تل ن خ ء القمــت ال لليــر أعأاا هــامــر لت ايــج ا  ع التل  ــذ. أةتت آبتأغســــــــــــــ أل   - 80
فل المـاـئر مأل اـلدأك األعىــــــــــــــاث فل األمم المتحـدة( ـقد اعتمـد خ ء عمـت   50ا أدقبيمـا )بـبد 98  كـان  2021

ــتراتي ياا أأ خ  ا   12مةصـــــــصـــــــر تتلاأك المرأة أالســـــــالح أاألمأل  أكا ل  ملظمر لقبيمير قد أرـــــــقل اســـــ
ألبك لقبيمير. أاتةذ المزيد مأل الببدان خ  اا لتحس أل  لد خ ء القمت ال للير أتق يم ا أاإلبال  عل ا  أ 

فل المائر مأل الببدان التل أرــــــــــقل ملت هذ. الة ء م شــــــــــراا  لــــــــــد لتتبج التقدح المحرج. أفل    86لدى 
  بقرد 2017  قــامــل ال  قــاا المتحــدة األمري يــر  عمال بقــا  ن المرأة أالســــــــــــــالح أاألمأل لقــاح  2021 عــاح

ــتراتي  ت ا المتقبقر با ــاا تقريرها األأك لتق يم التقدح المحرج فل الل  د باســـ دع أقىـــ ــُ لمرأة أالســـــالح أاألمأل. أشـــ
عبت لعماج أأل ياا خ ء القمت ال للير فل الســـياســـاا أالة ء الق اعير. ف ل ه للدا  عبت ســـب ت الملاك  
اعتمـدا أجا ة الـدفـاع  للت اـا ـف خ ـر القمـت ال لليـر  خ ـر عمـت فل م ـاك الـدفـاع كمـا أن أجا ة الةـا ايـر 

 تق ف عبت أرج خ ر خالر ب ا.

  التل ترأس ا ةاليا كلدا أأأ أغ ا    ( 57) دعا شب ر مرابز التلس ق المقلير بالمرأة أالسالح أاألمألأش - 81
ــ اث  ت ل  ــج خ ر متقبقر بالمرأة أالســـــــــالح أاألمأل   اا ت اج عاخبل أخا ال عبت الســـــــ ــرأ ة أرـــــــ عبت رـــــــ

 __________ 

ــر:  ا (56)  ــظــــ -https://forum.generationequality.org/women-peace-security-and-humanitarian-action-wps-ha ــــ

compact. 
 ./https://wpsfocalpointsnetwork.orgا ظر:  (57) 

https://forum.generationequality.org/women-peace-security-and-humanitarian-action-wps-ha-compact
https://forum.generationequality.org/women-peace-security-and-humanitarian-action-wps-ha-compact
https://wpsfocalpointsnetwork.org/
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بالترد الملشـــــــ ع مل ا أ ل  لمقال ر األجماا الحالير أالمتصـــــــاعدة. أقد عقدا الشـــــــب ُر ســـــــبقر ااتماعاا 
ــاث أالملظماا اإلقبيمي  ــير لبدأك األعىــــ ــياا بشــــــالن كيفير افترارــــ ر أا اا الم تمج المد ل أأرــــــقل ت لــــ

تصــــميم أتل  ذ خ ء عمت أللير ترّكز عبت لةدال تت  ر فقبل  أســــبت ععم اللســــاث با ياا الســــالح أدشــــراك  
تيس ر الت اعت م تمقاا الشق ب األلبير أالس ان المتل ع أل عرايا فل ا  ع التل  ذ عبت  ح  م د   أ شالن 

ــب ر فل  القياعاا مأل األاب أل   ــتت لت ال ب أفريقيا أســـــــــ يســـــــــرا الرئاســـــــــر المشـــــــــتركر لبشـــــــ ياك المةتب ر. أســـــــ
. أســـي  ن مأل الم م لبتاقر فل ال ترة القاعمر أن تللف الشـــب ر أأعىـــا ها ال   ع مأل أات التالث ر  2022 عاح

 فل القرا اا األساسير المتقبقر بالسالح أاألمأل التل تتةذها ة  ماا كتّ  مل م.

ج الدأك األعىــــاث عبت جياعة ا ســــتقا ر بآلياا ةق ع اإل ســــان لتقزيز المســــاثلر هيما يتقبق  - 82 أتشــــ ظ
فل المائر فقء مأل الت لـــياا الصـــاع ة فل ســـياع   7بالمرأة أالســـالح أاألمأل. فقبت ســـب ت الملاك  كا ل  ســـبر 

ــامت ب أل عامل  ــتقراد الدأ   الشـــــــــ ــائت ال  2021 أ  2017ا ســـــــــ ــرةا بالمســـــــــ ــا ير )ا ظر تتقبق مباشـــــــــ لســـــــــ
A/HRC/48/32) . 

 
 القيادة والتنسيق والمساءلة داخل األمم المتطدة   -راء   

  أفل للا  التحىـــــ راا لالةت اك بالذكرى الســـــل ير القشـــــريأل  تةا  م بأل األمأل 2019فل عاح  - 83
ت ا  اا لليا اا األمم المتحدة شــمبل ت ا  اا باســتقراد  10  ألــد  األم أل القاح (2000) 1325قرا .  

ــاثلر أمأل  ُ ج لبتحب ت الداخبل أ  ــتراتي ير  أما تقتمد. مأل أعأاا لبمســــ ــت بير أا ســــ دعداع   قات ا  أألرها التشــــ
ــائت القامر لبت الـــت  أســـبت ت اعب ا مج الال ــافر للت قد ات ا التقلير  أ ل  للل تل ن  رسـ ــائير لرـ ملظماا اللسـ

. أقد اتةذا هذ. الليا اا (120  ال قرة S/2019/800قدأة ُقحتذى ب ا هيما يتقبق بالمرأة أالســــــــــالح أاألمأل )
لتقـدح المحرج كـان مت ـاأتـا. فقبت ســــــــــــــب ـت الملـاك  ةتت ادن خ  اا هـامـر لتل  ـذ هـذ. ا لتزامـاا  غ ر أن ا

ــقج اللقاط المرايير الالجمر لتةصــــيد   لم فل المائر  15يبب  أ  مأل األفرقر الق رير لممم المتحدة عأل أرــ
عبت األقت مأل الم زا ياا البر ام ير لتحق ق المســــــــــــاأاة ب أل ال لســــــــــــ أل  مج تحســــــــــــ أل تقميم مراعاة الملظ   

 اإل  اع  عبت  ح  ما أأعز بج التقرير. ال لسا ل فل اميج أأاج 

ــاثلر أا ت اقاا الةالــــر بالمملب أل الةالــــ أل لمم أل القاح لتشــــمت أهدافاا لقد أ  - 84 تم تحديث ألر المســ
تتصت بالمرأة أالسالح أاألمأل  بدثا مأل لةراج تقدح فل تل  ذ الم اح المقر ة أأل   للت بذك المساعل الدع ير 

ــائير. أأالــــبل لعا ة  المســــتمرة عبت الصــــق د   ــياســــل أتقزيز الشــــراباا مج ملظماا الم تمج المد ل اللســ الســ
عمبياا الســـــالح ا ســـــتلما  فل المســـــاثلر المســـــتلدة للت البيا اا  أقامل ثما ل بقلاا لح ظ الســـــالح برلـــــد 

ــيا متقبقاا بال 15أتحب ت التقدح المحرج أا ت اهاا أالتحدقاا بصـــــــ  ة مل  ير مأل خالك   ــاســـــ مرأة م شـــــــرا أســـــ
ــتراتي  ت ا  ــاثلر فل تل  ذ اســـ ــد أالمســـ ــ أل الرلـــ أالســـــالح أاألمأل. أاعتمدا ل لر بلاث الســـــالح خ َر تل  ذ لتحســـ
ال لسـا ير. أ اإلرـافر للت  ل   جاع بشـ ت كب ر عدُع اللسـاث با ياا السـالح الب اتل قّدمأل لةالاا للت الب لر   

امرأة. ألرح كبا  اياعاا األمم  25ه    2020عاح  ل بب   قماا اياســياا فل  2019 ســاث فل عاح   6فا ت ج مأل 
المتحدة با تظاح قىاقا تتقبق بالمرأة أالسالح أاألمأل  أهم كل را ما ي ةدأن ا  عهم عبت   اع ملظ مر األمم 

 (2000)  1325المتحدة إلبراج  ســـــائب م  ســـــ اث بشـــــالن الذكرى الســـــل ير القشـــــريأل  تةا  م بأل األمأل قرا .  
ــت داا فل م اك   أأ ــالن ما ق رأ مأل مسـ ــد  لب ائحر أما ير   ا بة ر  زع الســـالح أأ بشـ ــالن ا  ع التصـ بشـ

ــا ير   ــائت ال لســــ ــا عأل جياعة اإلشــــــا اا للت المســــ الســــــالح أاألمأل فل ببد بذاتج. أقد أســــــ را تب  ال   ع أقىــــ
 اقشاا فل ااتماعات ا أهيما تصد . مأل ت لياا. ت ريج الب لر التل  ذقر مأل مل  هيما

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/32
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/2019/800
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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أكان أةد أشــد اللما ج تقدميرا أأبلرها ت بقاا لبمســتقبت هيما يتقبق بنعماج المســاأاة ب أل ال لســ أل فل  - 85
ــتراتي ل ه  عمبير ا  تقاك التل ارا فل الســـــــــــ عان لبتح ك مما كان ققّد أببر عمبير لح ظ   التة يء ا ســـــــــ

اســــير خالــــر ألــــتر ب ل ر. ألما كا ل هذ. عمبير مققدة  فقد اقتىــــل ت اعالا مل  ياا الســــالح للت بقلر ســــي 
أعمالا مسـتمراا لتحديد األأل ياا هيما يتقبق بالمسـاأاة ب أل ال لسـ أل  تّما عبت الصـق ديأل القياع  أالتقلل عبت 

ت الم اســـــــف التل   اع ملظ مر األمم المتحدة أفل مراةت مةتب ر. أأســـــــ را هذ. ال   ع  التل اســـــــتلدا لل
ةققت ا القمبير المةتب ر لالتحاع األفريقل أاألمم المتحدة فل عا ف   بشـــــالن المرأة أالســـــالح أاألمأل  عأل لع اج  
المســـــــائت المتقبقر بالمســـــــاأاة ب أل ال لســـــــ أل فل اميج أثائق التة يء الرئيســـــــير أد شـــــــاث بقلر األمم المتحدة 

ق ير  أبد م بأل األمأل  ل  بنع اج تقبيماا  قد  تقالير فل السـ عان. أ المتلامبر لتقدقم المسـاعدة خالك ال ترة ا   
ــائت المرأة أالســـــالح أاألمأل فل أ قر البقلر. أيلبتل أن ق  ن هذا الملاك  م  ااا لت ر. مأل  ــامبر بشـــــالن مســـ أشـــ

 عمبياا ا  تقاك أدعاعة التلظيم المشاب ر لب ا ع  الم دا ل لممم المتحدة. 

ت اعت مج الملظماا اللســـائير أاســـج الل اع أأن يبَب  علج باســـت ارـــر )أأن ق  ن  أيم أل أن ق  ن ال - 86
مقر ا بشــــــــــــــ ـت ملتظم  كمـا ه  الحـاك فل ك ل مبيـا أاليمأل(  أأن قق ت األأل ـير )عبت  ح  مـا فقبـل القيـاعُة  

تحســــ أل  ال ديدة لممم المتحدة فل الســــ عان أفل ام   ير الل  ت  الدقمقرالير(. غ ر أن الملظمر ســــت الــــت
ا  ع المـتابقـر للـتائج هـذا الت ـاعـت  بحـ ث تىــــــــــــــمأل أن ق  ن م رــــــــــــــ عـياا أمة  ـاا لـج   أن يتم فقء كبمـا 
ــائير  ــب اا اللســـ ــتراتي ير مج القياعاا أالشـــ ــتلما  فل شـــــراباا اســـ اســـــتدعت األمر  ل  أكل يتســـــلت ل ا ا ســـ

بذات ا بشالن المساأاة ب أل ال لس أل أتم  أل    المحبير. أتد  ج القديد مأل أفرقر األمم المتحدة الق رير  تي را قائمر
ــترك لممم  ــا ير أ ل  ك زث مأل التحب ت الُق ر  المشــــــــ ــ ق اإل مائل أتحب الت ا ال لســــــــ المرأة فل ألرها لبتلســــــــ
المتحدة. غ ر أ ج   يزاك باإلم ان لعخاك تحس لاا كب رة عبت   عير هذا التحب ت أعبت كيفير استةدامج علد 

ــياســـاا أالبرامج. أفل كل ر مأل األةيان  ققتصـــر التحب ت المتقبق بالمرأة أالســـالح  اتةا  القرا اا الم تقبقر بالسـ
ــا ير أعبت اإلبال  عأل أقائج ااتماعاا تتقبق باإلعماج   ــائت ال لســــ ــا ة للت المرأة أأ المســــ أاألمأل عبت اإلشــــ

التحب ت أاألعلر بشـــــــــــــالن  ع رـــــــــــــاا عأل تقدقم أملبر فقبير عأل هذا اإلعماج. أ  تزاك هلاك ةاار للت مزيد مأل
ــتةداح هذا التحب ت فل التة يء   ــبّ ف لبلزاعاا  أدلت تقزيز اســــ ــاأاة كقامت مســــ ــتبقاع أأثر الالمســــ ع اقف ا ســــ
ــاا فل ال   ع التل تبذل ا األمم  ــم لر بالتقرير تقدماا مبم سـ ــ دا ال ترة المشـ ــتراتي ل. أمأل  اةير أخرى  شـ ا سـ

ح أالبقلاا الســياســير  مأل أات  لــد خ اب اللراهير الذ  قســت دس  المتحدة  بما فل  ل  بقلاا ة ظ الســال
ــأل لج مأل ت ديداا أاعتداثاا أاإلبال  عأل  ل  كبج.  ــان أما يتقررـــ اللاشـــــ اا أالمدافقاا عأل ةق ع اإل ســـ
 أمج هذا  ق  د شركاث الم تمج المد ل بالن األمم المتحدة كل راا ما تق ز عأل ت ف ر الحماقر فل تب  الحا ا. 

  2019أأفق الت ا  اا التل أ ع بيا  ا فل تقرير األم أل القاح بشـــــــــالن المرأة أالســـــــــالح أاألمأل لقاح   - 87
(S/2019/800 ز ــاث الليا اا أالبقلاا ب (  أأع  األأل ير أيحّدعأا الم زا ياا الم ب  ر لتزأيد  الن ي ل ا  للت   سـ

ــر لتل  ذ الة ر المتقبقر بالمرأة أالســــــالح أاألمأل  بما فل  ل  فل الرتف القبيا   م اتب م بقد اا أخبراا م رســــ
إلع اا ا فل لبباا الحصــ ك عبت الم زا ياا التل تقّدح للت الدأك األعىــاث عأل البقلاا الســياســير الةالــر  

لسـالح  أأن ق  ب ا شـتت ال ظائف أدلحاق ا بم اتف القياعة القبيا. أمأل ب أل بقلاا ة ظ السـالح  أعمبياا ة ظ ا
مسـتشـا ا أمسـتشـا ة أم ظ ا أم ظ ر   52الحالير  ت اد فل ثمان أةداا  لبقىـاقا ال لسـا ير تىـم ما م م عج 

(  ألدى بقض 5-مقل  أل بالشـــــــ أن ال لســـــــا ير  أللأل أ  قر مل م فقء قشـــــــتب ن أظائف  اا  تف عبيا )س
مســـــتشـــــا ا   15. أدرـــــافر للت  ل   كان هلاك  4-أ س 3-البقلاا أظائف لرـــــاهير مصـــــل ر فل الرتبت أل س

   2020كا  ن األأكتعقسـمبر  31أمسـتشـا ة لبشـ أن ال لسـا ير ققمب ن فل لـ  س شـرلر األمم المتحدة فل  
 ظ اا أم ظ ر ققمب ن عبت   اع  م 146أأ  قر ملب م فل القلالــــر القســــ رير. أفل  ل  التا يف  كان هلاك  

https://undocs.org/ar/S/2019/800
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مســتشــا ا  22بقلر ســياســير خالــر عبت ت ف ر الةبرة المتةصــصــر أالدعم فل المســائت ال لســا ير  مل م  19
ك أغبف أظائ  م مأل الم زا ير القاعقر. أكان لدى   ج   ــا ير ققمب ن بدأاح كامت أتم ظ ــ أن ال لسـ ــا ة لبشـ ــتشـ أمسـ

. أكان اميق م تقريباا 5-رة لمسـتشـا   الشـ أن ال لسـا ير مأل الرتبر سالبقلاا السـياسـير الةالـر كب ر  أأ كب  
ــت ا . أعالأة عبت  ل  أعبت لــــــــق د بقلاا ة ظ الســــــــالح أالبقلاا ( 58) مقر. فل م تف  ئيأل البقلر أأ  ئيســــــ

الســـــياســـــير الةالـــــر  كان هلاك كب ر أأ كب رة لمســـــتشـــــا   شـــــ أن ةماقر المرأة فل كت مأل ام   ير أفريقيا 
ام   ير الل  ت  الدقمقرالير أال ب الســــــ عان أالصــــــ ماك أالقراع أمالل. أيلبتل أقىــــــاا  شــــــر ال ســــــ ت أ 

مسـتشـا يأل أمسـتشـا اا لشـ أن ةماقر المرأة لتقدقم المشـ  ة لبملسـق أل المقيم أل أملسـقل الشـ أن اإل سـا ير فل  
ا م بأل  قرا   فل  عبيــــــج  الملصــــــــــــــ    اللح   عبت  الصــــــــــــــبــــــر   لبقبق  اا  المل رة  الحــــــا ا  ألمأل اميج 

  تالثرا بقلاا  ســياســير خالــر عديدة بالجمر الســ  لر أت م د الت ظين  2020. أخالك عاح (2019) 2467
أعـاع محـاأ ت ـا لزيـاعة مـا يت افر لـدي ـا مأل خبراا أقـد اا تتقبق بـالشــــــــــــــ أن ال لســـــــــــــــا يـر. أفل بقض  ممـا

ــياقاا  كان ع بت بقلاا ة ظ الســــــالح أن تقل القد اا المت افرة لدي ا بال قت مأل محاأ ا خ ض الل قاا الســــ
 التل ُبذلل خالك الم اأراا بشالن الم زا ير. 

أـ اللســـــــــــــــبر لممم المتحـدة  ققلل أن تل ن الملظمـر قـدأة ُقحـتذى ب ـا أن تق ح ب مبـر أم   مأل ب ل ـا   - 88
ت لةراَج تقدح م رع فل هذا الصـدع )ا ظر الشـ ت  ال فاث با لتزاماا بتحق ق التلاف  ب أل   ال لسـ أل  أهل ت الـ 

ــباطتفبراير   ــبر 2021اللالث(. ف ل شــ ــّ بأل  ســ ــاث قشــ ــب ت الملاك  كا ل اللســ فل المائر مأل اميج  48  عبت ســ
ــبر البالتر  ــاث البقلاا أ  اب م  بزياعة كب رة عأل اللســـــــ . أ ّ لل عدة بقلاا 2015فل المائر فل عاح  20  ســـــــ

ــياع. فقد ا ت ج عدُع م ظ ل فريق التحق ق التابج  م دا  ير أن لةراج التقدح أمر مم أل  بصـــــرس اللظر عأل الســـ
لممم المتحدة لتقزيز المســـــــــــــاثلر عأل ال رائم المرتلبر مأل اا ف عاعشتتلظيم الدألر اإلســـــــــــــالمير فل القراع  

م ظ اا أم ظ ر ملشـــ  يأل فل   216للت   2017أالشـــاح  أجاعأا مأل خمســـر م ظ  أل علد ل شـــاث ال ريق فل عاح  
    أةقق ال ريق بــالت اج  مج  لــ  التلــاف  ب أل ال لســــــــــــــ أل. أفل كــا  ن اللــا لت 2021القراع ةتت أقــا تمــاي   

  كا ل امرأة  تت لت كال مأل ملصــــف  ئيأل البقلر فل ق ة األمم المتحدة لح ظ الســــالح فل قبر  2021 يلاير
اســر أةداا  ئيســير أخرى  أكا ل  ســبر اللســاث فل القلصــر أقائد الق ة أكب ر مســتشــا   الشــرلر  أكذل   ئ 

فل المائر. أتبب   سبر تمل ت المرأة فل بقلر األمم  43فل المائر أفل علصر الشرلر  ح    10القس ر   ح   
فل المــــائــــر مأل مت  عل األمم   60فل المــــائــــر مأل األفراع المــــد   أل  أ    49المتحــــدة لبتحّقق فل ك ل مبيــــا  

ــتظت الملظمر مبتزمرا بقمت الالجح للل تتم أل قريباا مأل ف 33المتحدة  أ  ل المائر مأل المراقب أل الدأل  أل. أســــــ
 اإلبال  عأل  تائج مماثبر فل اميج كيا اا األمم المتحدة أعمبيات ا الم دا ير.

 

 __________ 

ألــبك اللت تقريباا مأل مســتشــا   الشــ أن ال لســا ير المبتحق أل بالبقلاا الســياســير الةالــر ققمت ادن فل م اتف المملب أل الةالــ أل  (58) 
أالمبق ث أل. أكا ل مستشا ة الش أن ال لسا ير فل مركز  المبق ث أل الةال أل  أيقمت قب ب ن مل م فل م اتف   اب ه  ث المملب أل   أأ

 األمم المتحدة اإلقبيمل ل سء أفريقيا تقمت فل قسم الش أن السياسير بالبقلر.

https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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 لعا ة الش أن السياسير أ لاث السالح؛ أدعا ة عمبياا السالح. :المصاع  
  

الم شــــــــــــــراا التل ُأرــــــــــــــقــــل لقيــــا  التقــــدح المحرج فل تل  ــــذ قرا  م بأل األمأل  - 89 أا  القــــا مأل 
1325 (2000) (S/2010/498)ج لبرلـــــد أالمســـــاثلر مأل أات التصـــــد     المرفق   اقُترح اعتماع للا  مقزظ

ــت ابر لبت   اا ا ــت ألأاج التققد اللاملر فل الة ر أا ســــــ لتل ةدثل خالك الققد المارــــــــل  عبت  ح  أفىــــــ
أالحاار للت تحســـــ أل لم ا ير ال لـــــ ك للت البيا اا. أقد أســـــ مل المشـــــاأ اا التل أاريل مج كيا اا األمم 
المتحدة بشــالن هذ. المســائت فل تقزيز المقا س بشــالن الة ر المتقبقر بالمرأة أالســالح أاألمأل أتحســ أل الت اعت 

دة لتق ير الشـــــراباا أأأاج التآج  أاإلاراثاا المشـــــتركر مأل أات  مق ا عاخت الملظ مر  أفل لرح فر  ادي 
 مقال ر اللتراا فل البيا اا أا ست اعة مأل التلل ل ايا.

 
 تمويل ال  ة المتعلقة رالمرأة والسالم واألمن   -  جيم 

القرا اا  أالملاقشـــــــــــاا التل تلاألل ال ريق للت التقافل أن ُأرـــــــــــقل   19-بان مأل أثر أجمر ك ف د - 90
المرتب ــر بــالم زا يــاا أالتم يــت أت ف ر الم ا ع تحــل الم  ر. فمــا ُيتةــذ ادن مأل خيــا اا ي ثر عبت التقــافل 
ــل اا مقببر  أي ثر كذل  عبت قد ة الم تمج الدألل عبت ملج أق ع األجماا فل   ــتقرا  لســــــــــ أالســــــــــــالح أا ســــــــــ

 المستقبت أالتصد  ل ا فل ةالر أق ع ا.

ق  ر الللائير الم ا ر للت الســياقاا أالببدان ال شــر أالمتالثرة باللزاعاا فل ا جعقاع  ل   أقد اســتمرا الم  -   91
فل المــائــر( مأل هــذ.   44بب  ن عأ   )   20,6. أُخصـــــــــــــد مبب   ( 59) 2019بب  ن عأ   فل عــاح    47,2ببتــل  

لســــبر الم  ير لبمق  ر المق  ر لدعم المســــاأاة ب أل ال لســــ أل فل هذ. الســــياقاا )ا ظر الشــــ ت الرابج(. أا ت قل ال 
بب  ن عأ  (  2,7فل المائر )   5,6الللائير المةصـــصـــر لبمســـاأاة ب أل ال لســـ أل ك دس   ئيســـل لتب  المق  ر لتبب   

 __________ 

ــر بال ترة الملت ير بقاح 2021فل تم جتي ليج  (59)  ــاعدة اإل مائير 2019  كا ل أةدل البيا اا المتاةر هل تب  الةالـ . أكا ل ل لر المسـ
 ى ا.ع 30تىم  
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. أمج  لـ   لم قحـدل تت  ر يـذكر مج مرأ  ال قـل. أعبت الرغم مأل التزامـاا التم يـت ال ـديـدة 2019فل عـاح  
ير المةصــصــر لدعم الملظماا أالحركاا اللســ ير أالتل تق عها اللســاث المتق د ب ا    تزاك ةصــر المق  ر الللائ 

ــرا بشـــــ ت  فل لبلظر  ل  لم تتقَد قلت أتب  التل تُ  بحق ع المرأة فل الببدان ال شـــــر أأ المتالثرة باللزاعاا ملة ىـــ
أاللـائـلر فل  بحق ع المرأة    المقلـير . ألم تتبق الملظمـاا المحبـير  ( 60) مب  ن عأ  (   179فل المـاـئر )  0,4 ســــــــــــــبر  

مب  ن عأ    بت أكان التم يت الذ  ةصـبل عبيج ال ماعاا التل   18الببدان ال شـر أأ المتالثرة باللزاعاا سـ ى 
. أ  تزاك ادلياا ال للير لتحق ق المســــــاأاة ب أل ( 61) تقمت عبت الحد مأل أشــــــ اك الت ميش المتداخبر أقت مأل  ل  

  يت. ال لس أل تقا ل هل أقىا مأل  قد شديد فل التم 
 

 الش ت الرابج
 2019- 2010المعونة الثنائية المقدمة داما للمساواة نين الجنسين وحقوق المرأة    السياقال ال شة أو المت ثرة رالنزااال،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

المســاأاة ب أل ال لســ أل أالحركاا اللســائير  أ ظاح اإلبال  الةا  بال  اا الدائلر   ملظمر التقاأن أالتلمير فل الم دان ا قتصــاع   مشــرأع المق  ر الذ  يرّكز عبت  :المصد  
 .2021ةزيرانتي  يج  30البج عب  ما فل 

 __________ 

ت ـدس هـذ. المق  ـر للت تقـدقم الـدعم للت الملظمـاا أالحركـاا اللســــــــــــــ يـر أالتل تق عهـا  ســـــــــــــــاث أتبـ  التل ُتقلت بحق ع المرأة أدلت   (60) 
ــتدامت ا. أقد ارى ت ميج البيا اا أتتبق ا تحل  مز   ــاا )الح  مير أغ ر الح  مير( مأل أات تقزيز فقال ت ا أتالث رها أاســــــ ــســــــ الم ســــــ

ــاع . أعـاعة مأل    15170الترد   م ج  ظـاح اإلبال  الةـا  بـال  ـاا الـدائلـر التـابج لملظمـر التقـاأن أالتلميـر فل الم ـدان ا قتصــــــــــــ
ج هـذ. المق ـ ر عأل لريق الملظمـاا غ ر الح  مـير أالم تمج المـد ل )بلســـــــــــــــبر أبلر مأل  مـا فل المـاـئر(؛ أالملظمـاا المتقـدعة    50ت اـظ

عيق التم يت ال ماعل المةصــصــر ملت لــلدأع المرأة لبســالح أالقمت اإل ســا ل )بلســبر األلراس  بما فل  ل  الدعم الم اج للت لــلا
ــتبقدا مأل البيا اا التل ارى تحب ب ا المق  ر التل    30أ   20تتراأح ب أل   ــاا البح ل. أاسـ ــسـ فل المائر تقريبا(؛ أالق اع القاح؛ أم سـ

 ُت اظج عأل لريق الم سساا الح  مير.
 (61) Association for Women's Rights in Development, “New brief: where is the money for feminist 

organizing?”, 24 May 2021. 
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(  بالدأ  )التزاماا المق  ر الللائير التل تست دس المساأاة ب أل ال لس أل 
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ــر أتبــ  المتــالثرة بــاللزاعــاا  قبــت ال ــائحــر  عبت ال ريق   - 92 أفل ة أل لم ق أل أّ  مأل الببــدان ال شـــــــــــــ
بشــالن المســاأاة ب أل ال لســ أل أتم  أل المرأة  فنن مأل أهداس التلمير المســتدامر  5الصــحيك  ح  تحق ق ال دس  

. أيظت مأل الىـرأ   جياعة  ( 62) أعلرا متزايدة تشـ ر للت أن التقدح الذ  ُأةرج بشـق األ  أل قشـ د ترااقا سـريقا
ةصـــر المق  ر الللائير الم ا ر لدعم المســـاأاة ب أل ال لســـ أل أتل  ذ الة ر المتقبقر بالمرأة أالســـالح أاألمأل فل  

اقاا. أ  يزاك ال زث األببر مأل هذ. المق  ر قالتل مأل لســــــــ اماا م م عر لــــــــت رة مأل الما ح أل   هذ. الســــــــي 
ع س ى عدع قب ت مأل الما ح أل أهدافا ع يا لبمق  ر التل ترّكز عبت المساأاة ب أل ال لس أل. ألم  قحدّ 

ى المقلير بالتم يت مأل أخالك ال ترة المشم لر بالتقرير  أفل للا  متابقر فرقر القمت الرهيقر المست   - 93
أات المسـاأاة ب أل ال لسـ أل التل أ شـالها األم أل القاح  جاعا األمم المتحدة ا  عها الرامير للت تقزيز م م عر  
ــاا الم ّا ر   ــ أل  ظم تتبج المةصــــصــ ــتقراد أتحســ ــ أل أاســ ــاأاة ب أل ال لســ ــر لتحق ق المســ الم ا ع المةصــــصــ

ــ أل )ا ظر   ــاأاة ب أل ال لسـ ــاأاة ب أل  (E/2021/52لبمسـ . أجاعا بقض الليا اا مأل ل  اق ا اإلامالل عبت المسـ
 المائر فل 63مب  ن عأ   )  2  840  خصد بر امج األمم المتحدة اإل مائل مبب   2020ال لس أل. ف ل عاح  
م فل تحق ق المســــــــــــاأاة ب أل ال لســــــــــــ أل  أُكر  مبب   ( لببرامج أأ المشــــــــــــا يج التل تســــــــــــ مأل ل  اقج اإلامالل

ــيا  7مب  ن عأ   ملج ) 316 ــ  ا هدفا  ئيســـــ ــاأاة ب أل ال لســـــــ أل ب لـــــ . أفل القاح ( 63) فل المائر( لتقزيز المســـــ
  ســـــج  تق د م تف لعا ة األجماا التابج لببر امج اإل مائل بســـــبســـــبر مأل ا لتزاماا لتح  ز أجياعة اســـــتلما اا  

لمســــاأاة ب أل ال لســــ أل فل الببدان ال شــــر أالمتالثرة باألجماا. أخصــــصــــل ال   يســــف مبب   م اتبج فل م اك ا
( لبمســــــــــاهمر فل تحق ق المســــــــــاأاة ب أل ال لســــــــــ أل  مأل ل  اق ا اإلاماللفل المائر  56مب  ن عأ   ) 3 045

أفل ال قل    فل المائر مأل هذا المبب  لتحق ق المســـاأاة ب أل ال لســـ أل ب لـــ  ا هدفا  ئيســـيا. 17أُأا ل  ســـبر 
فل المائر مأل   17  ســج  عمدا لعا ة الشــ أن الســياســير أ لاث الســالح  للت اا ف تةصــيصــ ا ما   ققت عأل  

م زا  ت ا الســـــل ير الةالـــــر باللداث المتقدع الســـــل اا لصـــــالك المباع اا الرامير للت تم  أل المرأة أالبرامج التل 
تسـاعد عبت الل  د بج  للت فتك  افذة اديدة بقيمر تقترس بدأ  المرأة الحاسـم فل ملج  شـ ب اللــــــــــــــــزاعاا أ 

مالي أل عأ   لقىـــاقا المرأة أالســـالح أاألمأل. أ اللســـبر ل   ر األمم المتحدة لبمرأة  بب  لامالل اإل  اع عبت  3
ببــدا فل    65ببــدا  مقــابــت    77مالي أل عأ   فل    105,52برامج الســــــــــــــالح أاألمأل أالتــدخالا اإل ســــــــــــــــا يــر  

 ن عدة كيا اا   تزاك ت تقر للت آلياا لتتبج هذا اإل  اع. . غ ر أ2019 عاح

أاســــــــــــــتـلاعا للت ت رـ ر لـــــــــــــــلدأع بـلاث الســــــــــــــالح  ارى الترك ز ـبد اـر أببر عبت اللظم التل تتتبظج   - 94
ج لبمسـائت ال لسـا ير فل اميج لـلاعيق التم يت ال ماعل. أاخُتبر م شـر المسـاأاة ب أل   المةصـصـاا التل ت اظ

خالك اللداث اللا ل لقســـــــ اح فل الصـــــــلدأع ا ســـــــت ما ل المتقدع الشـــــــركاث لم اا ر اائحر   ال لســـــــ أل بل اح
ــ بُر هذا اللداث ال دَس المحدع بـــــــــــــــــــــ   19-ب ف د فل المائر لبتم يت   30أالتقافل مأل آثا ها. أقد ت اأجا ةصـــــ

فل المائر مأل   73المةصـــــد لببرامج التل اتةذا المســـــاأاة ب أل ال لســـــ أل هدفا  ئيســـــيا ل ا  ل  ببتل  ســـــبر 
ــ أل أقد .   ــاأاة ب أل ال لسـ ــ ت الةامأل( 30,8لامالل التم يت الم اج لتحق ق المسـ . ( 64) مب  ن عأ   )ا ظر الشـ

 ت سج فل استةداح م شر المساأاة ب أل ال لس أل ليشمت الصلاعيق التل   تالخذ بج بقد. الأسي ر  

 __________ 

 (62) OECD, States of Fragility 2020 (Paris, 2020). 
  أل المرأة هدفا  ئيسيا ل ا.)ب( البرامَجتالمشا يَج التل ُتقتبر المساأاةُ ب أل ال لس ألتتم   2أأ   3قملت  مزا م شر المساأاة ب أل ال لس أل  (63) 
أالتقافل مأل آثا ها عبت المقترةاا المقرأ ر    19-لم ي اَفق فل للا  الصـــــــلدأع ا ســـــــت ما ل المتقدع الشـــــــركاث لم اا ر اائحر ك ف د (64) 

 مأل  م ج  ل  الم شر. 1مأل  م ج م شر المساأاة ب أل ال لس أل  كما أ ج   قش ج التدخالا المقرأ ر بالرمز  0بالرمز 

https://undocs.org/ar/E/2021/52
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سـياقا   41مب  ن عأ   فل  173د ها    أافق لـلدأع بلاث السـالح عبت اسـتلما اا ق2020أفل عاح  - 95
فل المائر مل ا لتحســ أل المســاأاة ب أل ال لســ أل  أهل   أل الحصــر التل ُخصــصــل لذل   40أخصــد  ســبر 

فل المائر لبمشــا يج التل كا ل المســاأاة ب أل   13,5الترد فل الســلت أل الســابقت أل. أخصــد الصــلدأع  ســبر 
. أفل عاح ( 65) لبمشــــــــا يج التل اعتمدت ا ك دس هاح ل ا  فل المائر 66,7ال لســــــــ أل هدف ا الرئيســــــــل  أ ســــــــبر 

مب  ن عأ   مأل خالك مباع ة تقزيز الشـــــ أن ال لســـــا ير أالل  د  36,6  أافق الصـــــلدأع عبت مبب  2020
ــمت مبب    ــباب  شـ ــان أ لاة    19,2بالشـ ــان أععم المدافق أل عأل ةق ع اإل سـ مب  ن عأ   لبل  د بحق ع اإل سـ
ــان أ لاة الســــــالح مأل الملب  أل أالملبياا تقلالســــــالح  بما فل  ل   دقم الدعم تحديداا لبمدافق أل عأل ةق ع اإل ســــ

 أمزعأال الم ت ال لسل أمتاير  ال  ير ال لسا ير أةامبل ل اا ال لس أل. 

مأل أات   2020أمأل ألـــــت المبب  الذ  خصـــــصـــــج الصـــــلدأع المركز  لم اا ر ال  ا ئ فل عاح  - 96
فل المائر(  17,5مب  ن عأ   )  147,8مب  ن عأ    ُخصـد مبب     847,1د .  تقدقم المسـاعدة اإل سـا ير  أق

ــاأاة ب أل ال لســــ أل  بما قشــــمت اميج ال  اا القمرير . أُقدح مبب   ( 66) لمشــــا يج يراك أن تســــ م فل تحق ق المســ
سـ أل  فل المائر( لمشـا يج يراك أن تسـ م فل تحق ق المسـاأاة ب أل ال ل  41,4مب  ن عأ   )  349,4آخر قد .  

ــاث أال تياا  بما فل  ل  ( 67) أللأل عأن ليالث اهتماح لب  اا القمرير . أدلت اا ف  ل   اعُتبر تقدقم الدعم لبلسـ
مقال ر مسائت القلف ال لسا ل أالصحر اإل  ابير أالتم  أل ا قتصاع   م ا   ا أأل ير فل للا  الصلاعيق  

 التم يت.الق رير المشتركر أقىا  أدن كان ققا ل مأل  قد 

 
  

 __________ 

مأل  م ج م شــر المســاأاة ب أل ال لســ أل  كما أ ج   قشــ ج التدخالا   0  ي افق لــلدأع بلاث الســالح عبت المشــا يج المقرأ ر بالرمز   (65) 
 مأل  م ج  ل  الم شر. 1المقرأ ر بالرمز 

 .4الم شر المتقبق بالمساأاة ب أل ال لس أل أ السأل  الرمز  (66) 
 .3بالمساأاة ب أل ال لس أل أ السأل  الرمز الم شر المتقبق  (67) 



 S/2021/827 

 

38/43 21-13665 

 

14

67

أأ 3 مز م شر المساأاة ب أل ال لس أل 
أ  أن المساأاة ب أل ( )ب)2 مز. 

تم  أل المرأة هما ال دس تال لس أل
(الرئيسل

أأ 2 مز م شر المساأاة ب أل ال لس أل 
أ  أن المساأاة ب أل ( )أ)2 مز. 

(تم  أل المرأة هدس م متال لس أل

م شراا أخرى 

السالمنناءصندوق 
مأل مب  ن عأ   173)

(عأ  اا ال  قاا المتحدة

73

اج ة الصندوق الستئمان  المتعدد الشر اء لمو 
والتعا   من آثا ها19-جائطة  و يد

خالك أأف ق عبيج مب  ن عأ   30,8مبب  )
(اللداث اللا ل

27

65

25

مأل  م ج الم شر المتقبق 4الرمز 
ن أ  أ)بالمساأاة ب أل ال لس أل أ السأل 

أل اةتماك اإلس اح فل تحق ق المساأاة ب 
ال لس أل  بما قشمت اميج ال  اا 

(القمرير  مراك

مأل  م ج الم شر المتقبق 3الرمز 
ن أ  أ)بالمساأاة ب أل ال لس أل أ السأل 

أل اةتماك اإلس اح فل تحق ق المساأاة ب 
ال لس أل  أللأل عأن ليالث اهتماح 

(لب  اا القمرير  مراك

ر ةالصناديق الق رية المشت
(مالي أل عأ  909)

17

41

ئ الصندوق المر ز  لمواج ة ال وا  
(مب  ن عأ  847)

 الش ت الةامأل  
م من صلناديق األمم المتطدة السلتئمانية المتعددة المانطين والم صلب للبرامجشالمشلا يع الت  تسلاهم     حصلة التمويل المقدم

 2020   تطقيق المساواة نين الجنسين وشأو تمرين النساء والفتيال    البلدان النامية،  

 ( الم  ير )اللسبر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
ــ أن  إلعا ة  التابج   الســــــــالح   بلاث  ععم   م تف  :المصاع   ــير   الشــــــ ــياســــــ ــلاعيق   أم تف   الســــــــالح؛   أ لاث   الســــــ ــت ما ير  الصــــــ ــركاث؛   المتقدعة   ا ســــــ ــ ق   الشــــــ أم تف تلســــــ

 اإل سا ير.  الش أن 
مب  ن عأ   فل اللداث   75  مبب أالتقافل مأل آثا ها عبت   19-أأف ق فل للا  الصــــــلدأع ا ســــــت ما ل المتقدع الشــــــركاث لم اا ر اائحر ك ف د :مالةظر 

 لا لال  اللداثســـياع   فلترع    ال لســـ أل ب أل  المســـاأاة   م شـــراابت جيج التم يت اياســـاا ب  قبقرتالم  المقب ماااألأك أاللداث اللا ل لتقدقم المقترةاا. أ 
 .2021 عاح أأأائت 2020 عاح فل عبيج الم افقر تمل الذ 

 
ك الق اعاا التل تقلت بالتصـــــد  لبقلف ال لســـــا ل أ ةدماا الصـــــحر ال لســـــير أاإل  ابير  - 97 أ  تم ظ
فل المائر للداثاا   61فل المائر عبت الت الل  مقا  ر بمت ســـــــــء تم يت قد .   43فل المائر أ   33بلســـــــــبر  ل 

فل الب ـ اا    19-المتحـدة عم مـا. أفل الـلداث الـذ  تلســــــــــــــقـج األمم المتحـدة لالســــــــــــــت ـاـبر ل ـائحـر ك فـ داألمم  
  كان ا هتماح بالمســاأاة ب أل ال لســ أل محدأعا فل ا   القر األألت  غ ر أن ( 68) عبت أاج التحديد اإل ســا ير

 __________ 

 .19-خ ر ا ست ابر اإل سا ير القالمير لل ف د (68) 
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ياقاا األجماا ُملحل األأل ير علدما  التحدقاا التل ت اا  ا اللســـاث أال تياا أالقد اا التل تت افر ل أل فل ســـ 
 تلر  اللداث فل أأقاا  ةقر.

أقد جاع التزاح الما ح أل لجاث ادلياا المةصــصــر ألغراد بق ل ا ملت لــلدأع المرأة لبســالح أالقمت  - 98
ملظمر   400  للت 2016اإل ســا ل أجاع ععم م ل ا. أالصــلدأع المذك   قّدح الدعم  ملذ بدث تشــت بج فل عاح  

مالي أل   10بير فل الب  اا المتالثرة باللزاعاا أفل ســــــــياقاا القمت اإل ســــــــا ل  أاســــــــت اع ملج ما ققرب مأل مح
. ف ل مالل  عبت ســب ت الملاك  جاع تمل ت المرأة فل ل ان الســالح المحبير  ( 69) ببدا ة ك القالم 25شــةد فل  

ا د ب أل ال  اا لــاةبر المصــبحر  فل المائر  أه  ما أســ م فل ل ســاث ة ا    150المســت دفر بالدعم بلســبر 
  ألبق الصــــــلدأع 2021آ ا تما     8أفل تحســــــ أل التماســــــ  ا اتماعل عاخت الم تمقاا المحبير. أفل 

ــتلما  فل   ــاث القائداا أفل ملظماا الم تمج المد ل التل ققد  ا   1 000ةمبر اديدة يراع ب ا ا ســـــ مأل اللســـــ
أقــد ة عبت الصــــــــــــــم ع. أقــد تملــت هــدف ــا فل امج   أالتل تقمــت عبت بلــاث م تمقــاا محبيــر أبلر ســــــــــــــالمــا

 . 2025مب  ن عأ   بحب ك   اقر عاح  112
  للت اــا ــف المةــالر األمليــر المتزايــدة  تملــت ت ــديــداا خ  رة لبقمــت 19-أ  تزاك اــائحــر ك ف ــد - 99

  ـبت الحـاســــــــــــــم اـلذ  تىــــــــــــــ بج ـبج ملظمـاا الم تمج المـد ل المحبـير القـامـبر فل الة  ط األمـامـير لمجمـاا
  أارى لــلدأع المرأة لبســالح أالقمت اإل ســا ل ع اســر اســتقصــائير مج 2021أل ا عها   ســج. أفل أأائت عاح 

فل المائر مأل الم  ب أل مأل ا اا الم تمج المد ل قشقرأن بالن أا ع ملظمت م   84شركائج  خبصل للت أن 
فل المائر المبب  عل ا فل   30 مقرد لبة ر بسـبف  قد التم يت  أه  ما قملت جياعة  فتر عأل  سـبر الـــــــــــــــ 

  قــدح  2020التل ُألبقــل فل عــاح    19-. أمأل خالك  ــافــذة ا ســــــــــــــت ــابــر ال ــا ئــر ل ــائحــر ك ف ــد2020عــاح  
ببدا  18ملظمر  ســائير محبير فل   60الصــلدأع ععماا بر ام ياا أم ســســياا كا ل الحاار تشــتد لليج ألبلر مأل 

لـ  مأل أاـت مقـال ـر ادثـا  ال لســـــــــــــــا يـر لب ـائحـر. أت ااـج  ـافـذة  مأل الببـدان المتـالثرة بـاللزاعـاا أاألجمـاا  أ 
مب  ن عأ  . أمأل الىرأ   أن ي لت مزيد  مأل األأل ير فل   30التم يت ةالياا  قصا فل التم يت يت اأج الــــــــــــ 

 مرةبر التقافل مأل ال ائحر لبملظماا اللسائير القامبر فل سياع األجماا.
  

 امل مجلس األمن  - خامسا   

عدعا أقت مأل اللســاث لبتحدل باســم الم تمج  2020  ععا م بأل األمأل فل عاح 2019قا  را بقاح  م - 100
 المد ل أا ة ىل اللسبر الم  ير لما اعتمد. مأل قرا اا تتىمأل لشا اا لريحر للت المرأة أالسالح أاألمأل.

بأل األمأل خالك  أيم أل ت ســــــــ ر بقض مأل هذ. ا ت اهاا بالســــــــال ف القمت الم قتر التل اتبق ا م  - 101
األشــــــ ر األألت مأل ال ائحر. فقد ا ة ىــــــل  عبت ســــــب ت الملاك  اللســــــبر الم  ير لبقرا اا التل تل    عبت 

فل المائر  أللأل قم أل   61,4فل المائر للت    67,3لياغر  اا لبر تتقبق بالمرأة أأ المسائت ال لسا ير مأل 
التقلير لب  قاا أالقرا اا الم ازة عبت مدا  الســـــلر.   أن ققزى  ل  للت ا  ت اع اللســـــبل لقدع عمبياا التمديد

ــ ر للت المرأة أالســـالح أاألمأل  ــر م بأل األمأل التل تشـ ــبر الم  ير لبيا اا  ئاسـ ــ بل اللسـ ــج  سـ أفل ال قل   سـ
 .2020فل المائر فل عاح  77للت  2019فل المائر فل عاح  40ا ت اعا كب را مأل 

 __________ 

 ./https://wphfund.orgا ظر:  (69) 

https://wphfund.org/
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مأل مملالا الم تمج المد ل الالتل قّدمأل لةالاا للت م بأل   أا ة ىــــــل اللســــــبر الم  ير لبلســــــاث - 102
فل المـاـئر مـقا ـ را ـباللصــــــــــــــف األأك مأل   40  فترااقـل بلســـــــــــــــبر  2020األمأل فل اللصــــــــــــــف األأك مأل عـاح 

امرأة أا قســــــــــــــم هـذا القـدع ـبالتســــــــــــــاأ  ب أل ا اتمـاعـاا   28. أ حب ك   ـاـقر القـاح  بب  م م ع أل  2019 عـاح
لمةصـــــــــصـــــــــر لببدان بق ل ا. أقد قدمل بيا ات أل  أاقاا  ةير عأل ةالر اللســـــــــاث الم ارـــــــــييير أا اتماعاا ا

ــياع القديد مأل اللزاعاا  أتىــــــملل ملاشــــــداا متلر ة لبم بأل للل يتةذ لاراثاا بلاث عبت  أال تياا فل ســــ
ــاةلاا المق  ر التل أافقل عب  ا   ــتمج الم بأل للت  أاقاا عأل ال ع ســــ  ي أل ق رغ ن شــ ــيات أل. أقد اســ ت لــ

ــبك أل ال أل يرتقب ن ادن مأل الح    ــ ب  ج عبت األ د  أعأل أم اا قملياا ألـــ مر مأل ةب ف األل اك أيســـ
لــ ا األم ا  بســبف القدع اللب ر مأل ا    ا اا التل    ا مل ا  أأع د عبت أســماعج أ ج  بقد مرأ  ســبج 

تمراا عبر اإل تر ل  ســــل اا عبت ال   ح الذ  شــــأل عبت ســــل ا  بالقراع    يزاك بيج اللســــاث األيزيدقاا مســــ 
ر ب لما تييش  2 800تزاك   أ  فل مةيماا لبلاجة أل عبت بقد ســـــــــاعاا  200  000امرأة أيزيدقر  هأل األســـــــــْ

فقء مأل عقا هأل. أفل أقل ســابق مأل هذا القاح  قدمل كا أل أل أتيم  أهل امرأة لــماث مأل ال ب الســ عان  
سـل المتصـت لةالر للت الم بأل باسـتةداح لتر اإلشـا ة خالك الملاقشـر السـل ير التل عقدها بشـالن القلف ال ل 

باللزاع. فب تل ا  تبا. للت األشــ اك المتقدعة لبتم  ز التل ت اا  ا اللســاث  أاا اإلعاقر  أ ل  عبت الرغم مأل 
. م بأل    الذ  ققتبر أأك قرا  عبت اإللالع يتةذ2019ةزيرانتي  يج   20فل    (2019)  2475اتةا  القرا   

 األمأل بشالن ةماقر األشةا   أ  اإلعاقر فل اللزاعاا.

أقد ُلرةل بشـــ ت متلر  فل ملاقشـــاا م بأل األمأل الزياعُة فل ا عتداثاا التل تســـت دس اللســـاَث  - 103
القائداا أاللاشــــــ اا أالمدافقاا عأل ةق ع اإل ســــــان. أهذ. الت ديداا أأشــــــ اك التحري تل ن أةيا ا م ا را  

أل لةالاا للت الم بأل. أالتقا ير المقدمر مأل بقلاا ة ظ الســالح أالبقلاا الســياســير الةالــر  للت  ســاث قدم
ــ ال عأل هذ.  ــد أأ أفرقر الةبراث التل تقدح الةدماا للظم ال زاثاا ت فر مقب ماا أبلر ت صـــــــــــ أأفرقر الرلـــــــــــ

قر الملظماا التل الح اعل. أقد أقر الم بأل لــراةر  فل قرا اتج بشــالن ال ب الســ عان أل بيا  بىــرأ ة ةما
 ُتقلت بحق ع المرأة مأل الت ديداا أاألعماك ا  تقامير.

أ  تزاك ل ان ال زاثاا غ ر مســــتةدمر بالشــــ ت اللافل ك ســــ بر لمحاســــبر مرتلبل ا ت اباا ةق ع   - 104
المرأة  أللأل بقض الممـا ســــــــــــــاا ال ـ دة آخـذة فل الظ   . أـقد شــــــــــــــمـت آخر ت ـدـيد للظـاح ال زاثاا المتقبق 

ــالن التصـــــــــد  لبقلف (2021) 2577ب الســـــــــ عان  أ  القرا   ب ل   ــبحر بشـــــــ   تل  َذ خ ر عمت لبق اا المســـــــ
ــتقراد تداب ر   ــتقان ب ا فل اســ ــير التل قســ ــت باللزاع لتل ن أاةدة مأل اللقاط المرايير الرئيســ ــل المتصــ ال لســ

لبف لــــــــريك بىــــــــم خبراث فل الشــــــــ أن ال لســــــــا ير للت فريق الةبراث المقلل ةظر األســــــــبحر  عالأة عبت  
الســ عان أدع اج مســاللر ا عتبا اا ال لســا ير ب لــ  ا مســاللر شــامبر فل اميج تحقيقاتج أتقا ير.. أفل   ب ل ب

بشـــــالن اليمأل بنرـــــافر شـــــةد    (2014) 2140  قامل ل لر م بأل األمأل الملشـــــالة عمال بالقرا  2021 عاح
للت قائمر ازاثات ا بســـــبف عأ . فل ا ت اج ســـــياســـــر تقتمد التره ف أا ةت اج أالقلف ال لســـــل رـــــد اللســـــاث 
اللاشـ اا سـياسـيا  أه  أأك لاراث لع اج تق ح بج الب لر ملذ سـل سـل اا. أتىـملل التقا ير ال ا عة مأل أفرقر  

ال زاثاا فل الســ عان أمالل أملبر مســتفيىــر عبت ة اعل القلف ال لســل أا عتداثاا الةبراث التل ترلــد 
البد ير رـــد اللســـاث أال تياا التل تحققل مل ا األمم المتحدة  أالتل كان مأل أســـباب ا ا  ت اك المزع ح لق اعد 

أل الت   اجن ب أل ال لســــ أل فل  الببا  أأ ا  تماث المتصــــ   ألةد األقا ب الذك   للت اماعر مقاعقر. أقد تحســــّ
. أمقظم  2020فل المائر فل عاح   36للت  2016فل المائر فل عاح  19هذ. األفرقر  ل  ا ت قل اللســبر مأل 

 ظم ال زاثاا تتىــــمأل ادن أ قاا تلد عبت أن ق  ن القلف ال لســــل رــــمأل مقاي ر اإلع اج فل ق ائم ا  
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لقلف ال لســـــــــــل فل ةا ا اللزاع تتباعك مج الب ان عالأة عبت أن المملبر الةالـــــــــــر لمم أل القاح المقلير با
 المقلير با تظاح مقب ماا عأل المت  ل أل مأل أفراع أكيا اا. 

ــاقا المرأة أالســـــالح أاألمأل فل القرا اا   - 105 ــير أ  اع اإلشـــــا اا للت قىـــ أعزج م بأل األمأل خصـــــ لـــ
قرالير أام   ير أفريقيا ال ســـــ ت   المتقبقر بمالل أل بيا أالســـــ عان أال ب الســـــ عان أام   ير الل  ت  الدقم

بما فل  ل  ب لــــــــ  ا م اح  اا أأل ير فل أ قاا البقلاا  أاعتمد أأك قرا  مأل   عج بشــــــــالن ة ظ الســــــــالح 
دع اـلدأك اـلداعمـر بب  عـ اـلذ    (2020) 2538أه  القرا   م ر  ـباللـامـت لبمرأة أالمســــــــــــــاأاة ب أل ال لســــــــــــــ أل   

 عألر.  97لمشرأعج 

أأالـــــــــــــت فريق الةبراث غ ر الرســـــــــــــمل المقلل بالمرأة أالســـــــــــــالح أاألمأل التابج لم بأل األمأل عقد  - 106
ااتماعاا ملتظمر بشــــــــالن الحا ا الةالــــــــر بببدان محدعة  أعقد لةدى أأائت ال بســــــــاا الرهيقر المســــــــت ى 

مأل. أ قد  ل  ب قل قصــــ ر  ععا أأك قرا  يتةذ. م بأل األمأل لد اســــر أثر ال ائحر عبت المرأة أالســــالح أاأل
  للت اعتماع لاراثاا مبم ســر لل الر مشــا كر اللســاث مشــا كر (2020)  2532  أه  القرا  19-بشــالن ك ف د

لب ائحر. أ اإلرـــــــافر للت  ل   فنن التقا ير  تامر أم دقر عبت قدح المســـــــاأاة مج الرات فل تداب ر التصـــــــد 
ــاقا  ــا قىــ ــر للت م بأل األمأل تدمج أقىــ ــير الةالــ ــياســ الدأ ير التل تقدم ا بقلاا ة ظ الســــالح أالبقلاا الســ
المرأة أالســــــــالح أاألمأل. فقبت ســــــــب ت الملاك  تىــــــــملل اميج التقا ير التل أعدت ا لعا ة عمبياا الســــــــالح فل  

ا  تحب ال الســا يا أأ بيا اا  مصــل ر ةســف   ع ال لأل. أيل بق الشــلث   ســج  تقرير   33  أعدعها  2020 عاح
فل المائر مل ا للت  88أعدت ا لعا ة الشــــ أن الســــياســــير أ لاث الســــالح  أشــــمت   42تقريرا مأل ألــــت   41عبت 

فل   63اا ف  ل  ت لياا بشالن المرأة أالسالح أاألمأل  أهل  سبر ما فت ل تتزايد تد ي ياا مقا  ر بلسبر الــــــــــ 
 . 2017المائر المس بر فل عاح 

لـل  عبت اللح  الم ب ب فل تقرير  الســــــــــــــابق  المقب مـاا أالتحب الا المتقبقـر  - 107 أفل ة أل تحســــــــــــــّ
با عتداثاا التل تتقرد ل ا المدافقاا عأل ةق ع اإل ســـان    تزاك الحاار قائمرا ألن ت ىـــل تب  البيا اا 

مم المتحدة مأل أات ةماقر الح ز المد ل  بما فل  ل  لصـــــــــالك  للت عمت ملســـــــــق ب أل الدأك األعىـــــــــاث أاأل
عبت  اللســاث الالئل قةالبأل م بأل األمأل. أتتل ع ا ا ف هذا القمت ما ب أل تق يم المةالر أ لــد الت ديداا

  أالتة يء لحا ا ال  ا ئ  أت ف ر التم يت الســــــــريج أالمرن لحماقر اللســــــــاث با ياا الســــــــالح اللح  الســــــــبيم
ا عأل ةق ع اإل ســـــــــــــــان فل ةــا ا ال  ا ئ ال رعقــر  أاتةــا  اميج التــداب ر الالجمــر لتقزيز األمأل أالمــدافقــا

ــ أل أمج خبراث الم تمج المد ل ملت فريق الملظماا   ــاأ  مج مقدماا اإلةالاا أ  ســــ الرقمل أالماع   بالتشــــ
 غ ر الح  مير القامت المقلل بالمرأة أالسالح أاألمأل. 

  
 استنتاجال  - سادسا  

مأل م ســي   للت با يأل  ما كان لبتقب ر الق   عأل الدعم الســياســل أالمالل لبمســاأاة ب أل ال لســ أل   - 108
  ليالتل فل أقل أفىــــــــت. هباإلرــــــــافر للت تق داا 2021الذ  ة ز. ملتدى ا ت المســــــــاأاة المقق ع فل عاح 

ا ـر مأل   100ا محـدعة  أققـل أبلر مأل  بب  ن عأ   أال ع ع ـباتةـا  لاراثا  40التم ـيت التل بب  م م ع ـا  
ال  اا لــــــــاةبر المصــــــــبحر عبت ا ت اع بشــــــــالن المرأة أالســــــــالح أاألمأل أالقمت اإل ســــــــا ل  أتق د كت مل ا 
بالتزاماا محدعة لبمىــــــــــل قدما بالة ر عبت مدى الســــــــــل اا الةمأل المقببر. أتتماشــــــــــت أهداس ا ت اع مج 

 . ( S/2020/946)  2020لسل   المقدح للت م بأل األمأل فل عاح  أهداس هذا الققد التل اقترةُت ا فل تقرير  ا
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أفل  ل  التقرير  أعدُا بمســـــاثلر القياعة القبيا لممم المتحدة بشـــــالن تل  ذ التزامات ا المتقبقر بالمرأة  - 109
ب لر التل  ذقر التابقر لل. أقد بّ أل أأك هذ. أالســـــــــــــالح أاألمأل مأل خالك اســـــــــــــتقرارـــــــــــــاا ســـــــــــــل ير ت ري ا ال

ا ستقراراا التقدَح ال ارك الذ  أةرجتج كيا اا األمم المتحدة أالة  اا ال امر التل اتةذت ا  ألللج أظ ر  
فل   15أقىـا أن مقظم األفرقر الق رير لممم المتحدة لم تىـج بقد مقاي ر مرايير لتةصـيد ما   ققت عأل  

ت ا البر ام ير لتحق ق المســـــاأاة ب أل ال لســـــ أل أتحســـــ أل تقميم الملظ   ال لســـــا ل فل اميج المائر مأل م زا يا
أأاج اإل  اع. أســــــلقمت مج الملســــــق أل المقيم أل فل الببدان المتالثرة باللزاعاا لق أل مســــــا  هذا ا ت ا. عبت 

 ب لر التل  ذقر.مدى السلت أل المقببت أل أسل الت استقراد التقدح المحرج سل يا مأل خالك ااتماعاا ال

ــ أل فل ملظ مر األمم المتحدة أفل م اك   - 110 ــبل  كان تحق ق تلاف  ال لســــــ أملذ أن ت ل ل م اح ملصــــــ
ة ظ الســـــالح مأل ب أل أأل ياتل القبيا. أقد تحقظق تلاف  ال لســـــ أل فل الملالـــــف القياعقر القبيا باألما ر القامر  

ــت دفر التل ُةدعا لج. أُأةر  ــ أل عبت قبت ةب ك الت ا يف المســـــ ــد ال   ة ب أل ال لســـــ ــاا فل ســـــ ج تقدح كب ر أقىـــــ
مســــت ى القياعة القبيا لببقلاا فل كت مأل البقلاا الســــياســــير الةالــــر أعمبياا ة ظ الســــالح. أ تي ر لذل   
ألـــــــبحلا ادن فل أرـــــــج أفىـــــــت قم للا مأل الم البر بتمل ت أببر ب ل ر لبمرأة فل عمبياا الســـــــالح أاألمأل. 

ــا كر الم دقر لبمرأة      ععا تقرير  أقد ــر هيما قةد المشـ ــابق للت لةدال تح ك اذ   أتحق ق  تائج مبم سـ السـ
فل بلاث الســــــــالح ألــــــــلج الســــــــالح أة ظ الســــــــالح. أعبت  ح  ما أبدُا فل  دائل للت القمت مأل أات ةق ع  

لتداب ر اللشــ ر  اإل ســان  ق ف أن يبقت  ل  أأل يرا غ ر قاببر لبت اأد باللســبر لممم المتحدة. أيشــّ ت ععم ا
السـياسـل ازثا مأل اسـتراتي ير   غلت  تقاك  أاإلق ابير الرامير للت جياعة مشـا كر المرأة فل عمبياا السـالح أا 

عل ا ت دس للت تحق ق الســـــالح المســـــتداح أالمســـــاأاة ال قبير لبمرأة. أقد  أيلا ما تحدثج اللســـــاث مأل فرع علدما 
ــ أل فل األمم ــير. لن  صــــــف   يتحقظق التلاف  ب أل ال لســــ ــياســــ المتحدة  أعلدما يزعاع تمل ت المرأة فل الحياة الســــ

عبيج فل    اا الببدان القشـريأل  اا الحصـر األعبت مأل التمل ت البرلما ل لبمرأة تقتمد  ظاماا لبتحصـيد ملصـ لـ 
التشــــريقاا. أالتداب ر الشــــامبر لب ميج أاألهداس ال م ةر أالح افز كان ل ا أقىــــاا عأ  أســــاســــل فل ت ســــيج 

   اع اإلعماج فل عمبياا السالح  مأل مباةلاا الين الدألير للت ل بيا أال م   ير القر ير الس  ير.

أقىـــــا جياعة ا ســـــتلما  فل مشـــــا كر المرأة  بما فل  ل  مأل خالك الشـــــراباا  الراهلر أتســـــت اف البحظر   -   111
ماســير ا فترارــير. فا اتماعاا ا فترارــير ا ســتراتي ير مج القياعاا أالشــب اا اللســائير المحبير  أفل عالم الدبب  

التل ةبل محت ا اتماعاا المقق عة بالحىــــ   ال قبل  تي ر   تشــــا  ال ائحر أتاةل فل بقض األةيان لشــــراك 
ـــمت الـقدـيداا الالئل ـما ـكان ب ســـــــــــــق أل ل    ـل  التتـبف عبت الح ااز القمبـير   ــاث  بـما قشـــــــــــ عـدع أببر مأل اللســـــــــــ

ن مشـا كت أل فل القمبياا الدألير ملت مت بباا الحصـ ك عبت التالشـ راا أالسـ ر. ب د أن أالب اسـتير التل تح ك عأ 
هذ. ا اتماعاا كشــ ل أقىــا عأل أا ع ف  اا هيما يتقبق بنم ا ير ال لــ ك للت الســب ر الســياســير أالتلل ل ايا   

ــاللر التحري عبر اإل ت  ــاث  أاا اإلعاقر  أمسـ ــبر لبلسـ ــ ك باللسـ ــبت ال لـ ر ل. أال   ة الرقمير ب أل  أعأل عدح ت افر سـ
ال لســـــــــــــ أل مقرأفر ملذ بقض ال قل  أللأل ق ف عبت ال  اا ال اعبر فل م اك الســـــــــــــالح أاألمأل أن تالخذها فل  
ا عتبا  عبت أاج الســـــــرعر. أيتحتم عبت الح  ماا أشـــــــركاا التلل ل ايا أن تزيد مأل مشـــــــاأ ات ا مج م م عاا  

 أات مقال ر هذ. ال   ة الرقمير أمساللر القلف عبت اإل تر ل.  الم تمج المد ل اللسائير أبلر مأل    قبت مأل 

ــالن الة ر المتقبقر  - 112 ــاثلر بشـــ ــّ ت البيا اا أالتلل ل ايا أعأاا بالتر األهمير مأل أات تقزيز المســـ أتشـــ
  بالمرأة أالســـالح أاألمأل أالح اع عبت الســـالح. أي ف لع اث األأل ير لســـد ال   اا فل البيا اا أجياعة القد اا

ــا ـير المتقبقـر  أالم ا ع أمقـال ـر محـدأعـقر اإلم ـاـ اا التلل ل اـير  ب لمـا  قمـت مقـا ل قـت ث  ة البـياـ اا ال لســــــــــــ
 بالمرأة أالسالح أاألمأل ةقيقرا أاققر.



S/2021/827  

 

21-13665 43/43 

 

لقـد ُأفرع فل هـذا التقرير فرع  خـا  لب ـدس المتمـلت فل ع أل ات ـا. الزـياعة فل اإل  ـاع القســــــــــــــ ر   - 113
ــتلم ــقر بالت ا ك لجاث ب اع  جياعة التقاأن عبت   اع  القالمل أجياعة  ا ســـــــــ ــر . أد لل أشـــــــــ ا  فل األمأل البشـــــــــ

ملظ مر األمم المتحدة ب دس تزأيد الملظماا اللســائير أأارــقل الســياســاا بالعأاا عع ير قائمر عبت األعلر  
لملالـف التل يتم  أ سـبت لتت  ر  ما ج اإل  اع. أمأل ب أل المسـا اا التل ثبتل فقال ت ا جياعُة عدع اللسـاث فل ا

شـــــتب ا عأل لريق ا  تةاب أالتق  أل. أيم أل لبم تمج الدألل أن ق قت المزيد لدعم مشـــــا كر المرأة فل لـــــلج 
ــا ير أالبرم ر لبتالث ر   القرا  بشـــــالن   قاا ق اع الدفاع أاألمأل  أت ســـــيج   اع اســـــتةداح أعأاا الم ز ر ال لســـ

ــ ر   أتقزيز  قابر الم   ــت ياا اإل  اع القســ ــ اهير  عبت مســ ــ رير مأل خالك تقزيز الشــ الل أل عبت الم ز ر القســ
ــ ج كيا اا األمم المتحدة عبت ت ة د ا  عها مج ملظماا الم تمج المد ل فل للا    ــاثلر. أد لل أشــــــ أالمســــــ
ةمالا مبتلرة تســـــــت دس الح  ماا أالبرلما   أل  باســـــــتةداح بيا اا أأعلر اديدة عبت الصـــــــق د القالمل أفل  

الدع ة للت أرـج سـياسـاا متمح  ة ة ك اإل سـان  أخ ض اإل  اع القسـ ر   أتقزيز    ببدان محدعة  مأل أات
ا تسـاع بشـالن تل  ذ أهداس التلمير المسـتدامر. أأعع  اميج الدأك األعىـاث  أ  سـيما أعىـاث م بأل األمأل  

ــا ل الذ  ُققتَرح مأل خال ــالن المرأة أالســـالح أاألمأل أالقمت اإل سـ لج لعاعُة تشـــ  ت للت ا  ىـــماح للت ا ت اع بشـ
عمبياا الســالح أاألمأل أالقمت اإل ســا ل بح ث تشــر ك اللســاث أال تياا بصــ  ة مل  ير فل القرا اا التل ت ثر  
عبت ةيات أل أالقمُت  فل امبر أم   أخرى  عبت تح يت اإل  اع القســـــــــ ر  تد ي ياا أ شـــــــــ ت مســـــــــ أك  ح   

 األمأل البشر  أملج  ش ب اللزاعاا أ لاث السالح.

أســــــــــــــُيلرظ  تقريُر القـاح القـاعح ل ـدس آخر مأل األهـداس الةمســــــــــــــر لبققـد  أه : اقـت الـدفـاع غ ر  - 114
المشـرأط عأل ةق ع المرأة مأل أبرج م شـراا عمت األمم المتحدة فل م اك السـالح أاألمأل التل قم أل التقرس 

أالحماقر مأل اميج عب  ا. أي ف أن قشــــمت التقرير ت لــــياا  لتحســــ أل ةماقر المدافقاا عأل ةق ع اإل ســــان  
أشـــــ اك القلف الســـــياســـــل فل الحياة القامر  أالد أ  المســـــت اعة مأل الت   اا المســـــت دة فل ادأ ر األخ رة   

ــاث المقررــــاا لبة ر. أقد شــــ دا   بما ــتان أعمبياا  أأ محاأ ا  لاالث اللســ فل  ل  ما ةدل فل أفتا ســ
لرامير للت أقف م ار القلف رــد اللســاث اللاشــ اا  الســل اا القب بر المارــير ا تشــا  الت ا  اا أالمباع اا ا

أالقـائـداا. أمج  لـ     تزاك هلـاك  ـد ة فل التـداب ر ال قـالـر التل ت فر الحمـاقـر لمفراع المقررــــــــــــــ أل لة ر  
محـدع أأ تر ء المشـــــــــــــــا كـر بـاةتيـااـاا الحمـاقـر  كمـا أن ملظمـاا الم تمج المـد ل التل تقمـت عبت ةمـاقـر  

ان تقا ل مأل  قد فل التم يت. أيلبتل لبدأك األعىــــــاث أن تلظر  عبت ســــــب ت المدافق أل عأل ةق ع اإل ســــــ 
ــ ر الم افقر عبت لبباا الب  ث أأ لعاعة الت ل أل الم قل أأ الحصــــــ ك عبت أرــــــج   الملاك  فل تق  ت أتيســــ

 الحماقر التل تقدح هر اا مأل ا ر  اع القائم عبت   ع ال لأل.

ت  كا التل أمىل ثما ل سل اا عبت  أ  ه  ر األمم المتحدة     -أها هل ف مزيبل غب  يا مالمب   - 115
لبمرأة  أشـــــرفل خالل ا عبت جياعة  كب رة فل اســـــتلما اا ال   ر فل م اك المرأة أالســـــالح أاألمأل  تبةد التقدح 
ــلج القرا  أال ريق ال  يت الذ  ق ف ق قج فل هذا  ــا كر المرأة فل لـــ ــالن مشـــ ال زئل المحرج ةتت ادن بشـــ

. ألســـــ س أســـــ ر عبت هد  هذ. ( 70) تصـــــريح ا البســـــيء التالل: ”الر ج   ق  ل. الر ج ليأل مســـــاأاة“الم اك ب 
القلـــاعـــر  ات ـــا خالك فترة أ يتل اللـــا يـــر. فال قم للـــا أن  ـــالمـــت فل التتبـــف عبت أجمـــر الملـــا  أأ الحـــّد مأل 

اأاة أالقدالر  أ  قم أل أن ا  قسـاماا ا اتماعير أأ بلاث سـالح مسـتداح عأن تح يت م اجيأل السـب ر  ح  المسـ 
  ت قف ةتت يتحقق للا  ل .
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