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 اإلنسان   حقوق  مجلس
 واألربعون  الثامنة الدورة

 2021 األول/أكتوبر  تشرين 1 -  أيلول/سبتمبر 13

 األعمال جدول من 3و 2  البندان

  اإلنسنان  لحقوق   السنامةة  المتحدة  األمم  لمفوضنة  السننو    التقرير
 العام واألمين السامةة المفوضةة وتقارير

  واالقتصادية  والسةاسةة  المدنةة  اإلنسان،  حقوق  جمةع  وحماية  تعزيز
 التنمةة في الحق ذلك في بما والثقافةة، واالجتماعةة

 النزاع حاالت في والفتاة  للمرأة  اإلنسنننان  حقوق   مراعاة لتعمةم  الراهن الوضنننع  
 اإلنسان حقوق  مجلس أعمال في النزاع انتهاء بعد وما

 اإلنسان  لحقوق   السامةة  المتحدة األمم  مفوضة  تقرير  

 موجز  
  حقوق   وحماية  تعزيز  بشاااااااااااا ن 45/28 اإلنسااااااااااااان  حقوق   مجلس  قرار  بموجب  التقرير  هذا يقدم 

 لصااادور   العشااارين السااانوية الذكرى  بمناسااا ة النزاع  انتهاء بعد وما النزاع  حاالت  في  والفتاة  للمرأة   اإلنساااان
 (.2000)1325 األمن مجلس قرار

م  المساااااااا لة هذه بشاااااااا ن  وآلياته اإلنسااااااااان  حقوق   مجلس عمل  التقرير  في  وُيسااااااااتعر     فيه  وُتقدَّ
 كيفية  بشاااا ن ال ال، مقتضاااا   حسااااب  المعنيين،  المصاااال ة  وأصاااا ا  وآلياته  والمجلس للدول توصاااايات  

  أوجه ذلك  في  بما وحمايتهما،  النزاع انتهاء بعد وما  النزاع  حاالت  في والفتاة بالمرأة  النهو   جهود  تعزيز
 واألمن. والسالم بالمرأة  المتعلقة والخطة العمل هذا  بين الترابط
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 مقدمة -أوالا  

 اإلنساان حقوق   وحماية  تعزيز بشا ن 45/28 اإلنساان  حقوق   مجلس  قرار  بموجب  التقرير  هذا يقدم -1
  مجلس  قرار  لصااادور  العشااارين  السااانوية  الذكرى   بمناسااا ة  النزاع  انتهاء بعد  وما  النزاع  حاالت في والفتاة للمرأة 
 اإلنسان  ل قوق   المت دة األمم  مفوضة  إل  اإلنسان  حقوق   مجلس  طلب عليه، وبناء  (.2000)1325 األمن
  ال الة بشااا ن اآلخرين،  المصااال ة  وأصااا ا  الدول من المقدمة  المسااااهمات إل  يساااتند  ت ليلي  تقرير إعداد

  مجلس أعمال  في النزاع  انتهاء بعد وما النزاع  حاالت  في  والفتاة للمرأة  اإلنسااااااااان  حقوق  مراعاة  لتعميم الراهنة
 اإلنسان. حقوق 

  ولتقارير  الصالة   ذات   اإلنساان   حقوق   مجلس   لقرارات   مساتند   اساتعرا    إل  ًا  اساتناد   التقرير  أعد   وقد  - 2
 سااااااااايما وال النزاع،  انتهاء بعد  وما  النزاع  حاالت  في  والفتاة للمرأة  اإلنساااااااااان  حقوق   بشااااااااا ن آلياته وتوصااااااااايات

  واللجنة  اإلنسااااااااان، ب قوق  المعنية الت قيق وهيئات  الخاصااااااااة،  واإلجراءات  الشااااااااامل،  الدور    االسااااااااتعرا 
  ( 2) عضااااواً  دولة 12 من المقدمة بالورقاتًا أيضاااا   التقرير ويسااااتر ااااد  .( 1) اإلنسااااان  حقوق   لمجلس االسااااتشااااارية

  إل  2015 عام من  الفترة يشمل  وهو  .( 3) المت دة األمم وكيانات المدني  المجتمع  منظمات من  منظمة  12و
  الدورة  من مسااااااااتقاة معلومات عل   التقرير  يعتمد  الشااااااااامل،  الدور    باالسااااااااتعرا  يتعلق  وفيما .2021 عام

 .( 4) 2021  الثاني/يناير  كانون  حت  الممتدة الفترة تشمل الثالثة،

 للجناة (2013)30 رقم العااماة  التوصااااااااااااااياة إل  يشااااااااااااااار  التقرير، في  المت عاة المنهجياة إطاار وفي -3
 بعد وما النزاع  حاالت وفي  النزاعات  منع  سااااااياق في المرأة  وضااااااع بشاااااا ن المرأة   ضااااااد  التمييز  عل   القضاااااااء

  النزاع  حاالت  في والفتاة  للمرأة  اإلنسان  ب قوق   المتعلقة القضايا لت ديدًا توجيهي ًا  إطار   باعت ارها  النزاع، انتهاء
 النزاع.  انتهاء  بعد وما

  

، يقصد ب االت النزاع وما بعد انتهاء النزاع الواردة في هذا التقرير تلك ال االت التي حددها مجلس  45/28من القرار    4وفقًا للفقرة   (1)
لبوساانة والهرسااك وجمهورية أفري يا األمن في سااياق الخطة المتعلقة بالمرأة والسااالم واألمن في الدول التاليةغ أفتانسااتان وبوروند  وا

الوسااااط  والجمهورية العربية السااااورية وجمهورية الدونتو الديمقراطية وجنو  السااااودان وساااار  الندا والسااااودان والصااااومال والعراق  
ائل المعروضة  وكوت ديفوار وكولومبيا وليبيا ومالي وميانمار واليمن. انظر البيانات الموجزة التي أدل  بها األمين العام بش ن المس

(؛ وتقارير األمين العام  S/2021/10و  S/2017/10/Add.48عل  مجلس األمن والمرحلة التي بلتها النظر في تلك المسااااااااااااائل )
،  S/2020/946  ،S/2019/800  ،S/2018/900  ،S/2017/861)  المقادماة إل  مجلس األمن بشااااااااااااااا ن المرأة والسااااااااااااااالم واألمن

،  S/2016/361) العام المقدمة إل  مجلس األمن بشاااااااا ن العن  الجنسااااااااي المتصاااااااال بالنزاعات؛ وتقارير األمين (S/2016/822و
S/2017/249 ،S/2018/250 ،S/2019/280 ،S/2020/487و ،S/2021/312). 

االّطالع عل  األرجنتين وإسا انيا وأساتراليا وأوكرانيا وأيرلندا وجورجيا والعراق واواتيماال وقطر ولبنان وني ال وهندورا . ساوت يتا   (2)
 .  www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ConflictSituations.aspxغ  هذه التقارير عل  الرابط التالي

قادماه هيئااة األمم المت اادة للمسااااااااااااااااواة بين الجنسااااااااااااااين وتملين المرأة ومنظمااات المجتمع الماادني التاااليااة تقاااريرغ المركز التااذكاار    (3)
لعالمية للنساااااااااااااء العامالت في مجال بناء السااااااااااااالم، والم فل األوروبي للمرأة في أيرلندا الشاااااااااااامالية،  التمييز، والشاااااااااااا لة ا لملاف ة
مسااااااارات تملين المرأة والنهو  بها، ومنظمة ريبريا )إرجاء التنفيذ(، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والمجلس الوطني لمنظمات   وبرنامج

)تقرير مشااااااترل(، وال ركة االت ادية   جئين النسااااااائيةمفوضااااااية الال، و وال ريةالشاااااا ا  السااااااويدية، والرابطة النسااااااائية الدولية للساااااالم  
  :عل  هذه التقارير عل  الرابط التالي بيان الشااااابات النسااااويات. سااااوت يتا  االّطالع  و ،  المعهد العالمي للسااااياسااااات العامة/العالمية

www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ConflictSituations.aspx. 

والثانية التي تتناول المرأة والفتاة في سااااااياق الخطة المتعلقة    لت ليل توصاااااايات االسااااااتعرا  الدور  الشااااااامل خالل الدورتين األول  (4)
المرأة والسااااااالم واألمنغ تعزيز المساااااااءلة من خالل االسااااااتعرا  الدور  ” بالمرأة والسااااااالم واألمن، انظر هيئة األمم المت دة للمرأة،  

 (.2019)تشرين الثاني/نوفمبر  “ الشامل
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 والخطنة  والفتناة  للمرأة  اإلنسننننننننننان  حقوق   وحمناينة  تعزيز  بين  القناممنة  الروابط -ثانةاا  
 واألمن والسالم بالمرأة المتعلقة

  الخطة بشااا ن  (2000)1325  األمن  مجلس  قرار لصااادور العشااارين السااانوية بالذكرى  االحتفال إن -4
  في  والفتاة المرأة   حقوق   إدراج ت ليل اإلنسااان  حقوق   لمجلس  تتيح  فرصااة هو واألمن  والسااالم بالمرأة  المتعلقة
 اإلنسااااااااااااااان حقوق  باحترامًا  وثيقًا  ارت اط  والفتاة للمرأة  واألمن السااااااااااااااالم  توفير  ويرت ط  وهيئاته.  وأعماله  قراراته

 .( 5) لهما الملفولة

 في بما األسااااااساااااية، اإلنساااااان حقوق   التزامات  أن اإلنساااااان  ل قوق  المت دة األمم آليات  أّكدت وقد -5
 .( 6) النزاع انتهاء بعد وما النزاع حاالت في ساااااااااااااارية  تظل والثقافية، واالجتماعية  االقتصاااااااااااااادية  ال قوق  ذلك

 بعد  وما  النزاع  حاالت أن (2010)28 رقم  العامة  توصايتها  في المرأة  ضاد  التمييز عل  القضااء  لجنة  وتؤكد
 عل  لها  وممارساااتها  األسااااساااية ب قوقها المرأة   تمتع عل   النطاق واساااعة وت عات عميق  أثر لها  النزاع  انتهاء

  حالة من  االنتقال أن إل  ،30 رقم  العامة  التوصااية  في اللجنة،  وتشااير (.11  )الفقرة  الرجل  مع المساااواة  قدم
  مراحل  ثم  النزاع توق   مراحل  يشامل  أن  ويملن  مسات يم  خط في عادة يساير ال  النزاع بعد  ما  حالة إل   النزاع

 اإلنساااااااااااان حقوق   بمعالجة يتعلق  فيما  ااااااااااات  وفرص ت ديات عل   المراحل  هذه وتنطو   النزاع. إل  العودة
 باالمرأة  المتعلقاة  والخطاة  االتفاايياة  بين  القاائماة الروابط كاذلاك  التوصااااااااااااااياة  وتوضااااااااااااااح  (.4  )الفقرة  والفتااة للمرأة 

  المسااااااااااا لة  هذه بشااااااااااا ن األمن مجلس  قرارات  في  الواردة االهتمام  مجاالت  جميع أن فتؤكد  واألمن والساااااااااااالم
 عل  العامة،  التوصاااية في  اللجنة وتشااادد االتفايية. في  عليها  المنصاااوص  الموضاااوعية األحلام  في  مجسااادة

  أ ااااااالال  جميع عل   القضااااااااء  اتفايية  إطار  في  واألمن والساااااااالم بالمرأة  المتعلقة  الخطة  تنفيذ  إدراج  ضااااااارورة
 االختيار .  وبروتوكولها المرأة  ضد  التمييز

 للقااانون   الداااماال  التطبيق  إل   ال اااجااة  جااديااد  من  األمن  مجلس  أكااد  (،2000)1325  القرار  وفي -6
 بعد  وما  النزاع  أثناء والفتاة المرأة   حقوق   ي ميان اللذين  اإلنساااااااااااان  ل قوق  الدولي  والقانون  اإلنسااااااااااااني الدولي
 كاااامالً ًا  احترامااا   ت ترم  أن  خااااص،  بوجاااه  المساااااااااااااالح،  النزاع  في  األطرات  جميع  إل   وطلاااب  النزاع.  انتهااااء

 اتفاايياة  ساااااااااااااايماا وال  والفتااة، المرأة   حقوق  يخص  فيماا  عليهاا تنطبق  التي  الادولي  القاانون  في  الواردة  االلتزاماات
 المتعلقة  الخطةًا  أيضااا   القرار  ويعر   الطفل.  حقوق  واتفايية المرأة  ضاااد  التمييز  أ ااالال  جميع عل  القضااااء

 واالنتعاش. الساااااالم  وبناء  والمشااااااركة وال ماية الوقاية كالتاليغ  وهي  األربع  وركائزها واألمن والساااااالم بالمرأة 
 واألمن، والساااااااالم المرأة  بشااااااا ن الحقة  قرارات تساااااااع  األمن  مجلس اتخذ  (،2000)1325  القرار  اعتماد  ومنذ

  التقرير  هذا ويولي  .( 7) لها والتصاااااااااااد  األزمات  منع  في ال ياد  المرأة  ودور  للمرأة  اإلنساااااااااااان  حقوق  م ورها
 تعزيز إل  األعضااااااااء الدول يدعو حيث  القرارات،  هذه  آخر وهو  ،( 8) (2019)2493  للقرارًا خاصااااااا ًا  اهتمام
 (.5 )الفقرة النزاعات انتهاء بعد وما النزاع حاالت في للمرأة  اإلنسان حقوق 

 األهمية  ( 9) ( 2000) 1325 األمن   مجلس   قرار   تنفيذ  بشااا ن   العالمية   الدراساااة   أكدت  ، 2015 عام   وفي  - 7
  المسااااءلة  ت مين  في اإلنساااان  حقوق   هيئات ودور واألمن الساااالم ت قيق  في للمرأة  اإلنساااان  ل قوق  الم ورية

  

 .39، الفقرة S/2015/716التقرير  (5)

(6) A/HRC/41/19 5، الفقرة. 

(  2015)2242( و2013)2122( و2013)2106( و2010)1960( و2009)1889( و2009)1888( و2008)1820القرارات   (7)
 (.2019)2493( و2019)2467و

(8) S/2020/946 3، الفقرة. 

( اساااااتجابة للدعوة 2000)1325األمن  ، أصااااادر األمين العام تدليفًا ب جراء دراساااااة عالمية بشااااا ن تنفيذ قرار مجلس  2015في عام   (9)
 (.2013)2122التي وجهها مجلس األمن في قراره 
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  الدراسااااااااة  و ااااااااددت  .( 10) النزاعات  من المتضااااااااررة البيئات في للمرأة   الملفولة  اإلنسااااااااان  حقوق  انتهاكات  عن
  حقوق  مجلس  فيهاا  بماا  الادولياة، ال لومياة  الهيئاات إجراءات  بين  أكبر تضااااااااااااااافر  إل  ال ااجاة  عل  العاالمياة

 المتعلقة  لاللتزامات الدامل  لالمتثالًا  أساااسااي ًا  اارط ذلك  باعت ار اإلنسااان، حقوق   آليات  وإجراءات اإلنسااان،
 .( 11) وبعده النزاع أثناء ذلك في بما واألمن، والسالم بالمرأة  المتعلقة الخطة في الواردة اإلنسان ب قوق 

 الهيئات  بدور  واألمن  والسااااااااالم المرأة  بشاااااااا ن  أصاااااااادره ساااااااانو    تقرير آخر  في العام  األمين  ورحب -8
 الشااامل، الدور   االسااتعرا  ساايما  وال وآلياته،  اإلنسااان  حقوق   مجلس ذلك  في  بما  اإلنسااان،  ل قوق  الدولية

  في  المرأة  ب قوق  المتعلقاة الادول التزاماات  معاالجاة في  بادورهاا  ونوه الت قيق،  وهيئاات  الخااصااااااااااااااة  واإلجراءات
  االستعرا  ب ن  االعترات  عل   دأ   وقد .( 12) الش ن  بهذا  مساءلتها  وفي  النزاع، انتهاء  بعد  وما  النزاع  حاالت
  بالخطة  والتقيد  المرأة  يخص فيما اإلنسااان  حقوق  التزامات عن  المساااءلة  لتعزيز  فرصااة  يمثل  الشااامل الدور  

 .( 13) واألمن والسالم بالمرأة  المتعلقة

 حقوق  وحماية تعزيز إلى  الرامي اإلنسنننننننان  حقوق   مجلس عمل  اسنننننننتعرا  -ثالثاا  
 النزاع انتهاء بعد وما النزاع حاالت في والفتاة للمرأة اإلنسان

 اإلنسان  حقوق   مجلس  قرارات -ألف 

 وآذار/   2015 آذار/مار   بين اإلنسااان  حقوق   مجلس  اعتمدها التي  القرارات  اسااتعرا  من  يتبين -9
 عل   منهاًا  قرار  120 أن م ددة،  ببلدان  الخاصاة  والقرارات المواضاييية  القرارات ذلك في بما ،2021 مار 
 ويمثل النزاع. انتهاء بعد وما النزاع حاالت  في  والفتاة للمرأة  اإلنساااان  حقوق   وحماية  تعزيز إل   يشاااير  األقل،

 .( 14) الفترة تلك خالل المجلس اعتمدها التي القرارات مجموع من المائة في 20 حوالي العدد هذا

 انتهاء بعد وما النزاع حاالت ب ن المسااتعرضااة، المواضااييية  القرارات معظم في  المجلس،  أقر وقد -10
  وتزيد   والفتاة، المرأة   ضااد  قبل  من القائمة الجنسااانيين المساااواة   وعدم  التمييز  ممارسااات تفاقم إل   تؤد   النزاع

 والزواج  باألطفال واالتجار الجنسي العن  ذلك في بما  الجنساني، العن   أ لال  لشت   تعرضهما  خطر من
 والوصاااام  القانون  ساااايادة  انهيار مثل مساااااعدة، عوامل إل   القرارات هذه بعض  ويشااااير  .( 15) والقساااار   الم لر

 إل   الوصااااااااول فرص انعدام إل   أخرى   قرارات وأ ااااااااارت  ؛( 16) الجنساااااااااني والعن   الجنسااااااااي بالعن   المرت ط
  وخدمات الصااااا ية  والخدمات  الرعاية  عل   ال صاااااول فرص  انعدام عن فضاااااالً  االنتصاااااات، وسااااابل  العدالة
 .( 17) الجنساني والعن  الجنسي العن  لض ايا تصاد واالق واالجتماعي النفسي اإلدماج إعادة

 والفتاة  المرأة  تواجهها  التي  المعوقاتًا أيضاااااااا   المجلس  اعتمدها  التي المواضااااااااييية  القرارات  وتتناول -11
 عل   وال صاااول العدالة، إل   الوصاااول  الرئيساااية المواضااايع وتشااامل  النزاع.  انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت في

  

(10) S/2016/822 72، الفقرة. 

  (2000)1325منع النزاع، والعدالة االنتقالية، وت مين السااااالمغ دراسااااة عالمية بشاااا ن تنفيذ قرار مجلس األمن  راديلا كوماراسااااوامي،   (11)
 .350(، ص 2015)هيئة األمم المت دة للمرأة، 

(12) S/2017/861 و72، الفقرة ،S/2019/800 67، الفقرة. 

 .82، الفقرة S/2020/946، و85، الفقرة S/2018/900، 74و 73، الفقرتين S/2017/861انظر، عل  سبيل المثال،  (13)

 قرار. 600جلس حقوق اإلنسان ما مجموعه ، اعتمد م2021إل  آذار/مار   2015في الفترة من آذار/مار   (14)

 .41/15و 35/16انظر، عل  سبيل المثال، القرارين  (15)

 .45/29انظر، عل  سبيل المثال، القرار  (16)

 .35/10انظر، عل  سبيل المثال، القرار  (17)
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 والتعليم، الصا ي، والصارت الم مونة الشار  ومياه واإلنجابية، الجنساية بالصا ة المتعلقة والخدمات  الرعاية
 عل   تركز التي المواضااااااااييية،  القرارات تعطي األخرى،  للقراراتًا  وخالف .( 18) الجنسااااااااية  وانعدام  والجنسااااااااية،

 المسااااواة  عدم  فيًا  اال   تنظر  األنه  الجنس،  نوع عل  القائم  الهيللي  للتمييز  األسااا  ية اإلنساااانية،  األوضااااع
 النساء  لدى  ال ماية  واحتياجات  الضع  مواطن  معالجة إل   الدول  القرارات  بعض وتدعو .( 19) للنزاع  السابق

 45/18  القرار  ويعالج .( 20) النزاع حاالت  في  اإلعاقة ذوات والفتيات  والنسااااااااااااااءًا داخلي   المشاااااااااااااردات  والفتيات
 المسلح. النزاع حاالت في الص فيات تواجهها التي المخاطر

  ذوات فيهن  بمن  والفتيات، النساااااء أمام الساااابل  تيسااااير إل   الدول أخرى  مواضااااييية  قرارات وتدعو -12
 ذلك  في  بما  تمسااااااااااهن، التي  القرارات  صاااااااااانع عمليات  في المساااااااااااواة  قدم عل   الهادفة للمشاااااااااااركة  اإلعاقة،

  بين   التآزر  تدثيا تشاااجيع عل  الدول ،44/4  قراره في  المجلس، وي ث  .( 21) االنتقالية  العدالة اساااتراتيجيات
  وجه عل   ويرى  واألمن. والسااااااااالم  بالمرأة  المتعلقة  الخطة  إطار في المبذولة والجهود  االتجار  ملاف ة جهود

  والتشااااديد  بالنزاع، المرت ط الجنسااااي والعن  باأل ااااخاص االتجار  بين  الترابط  تعزيز  ين تي  أنه الخصااااوص،
 العمليات. هذه في ومشاركتها الفعل عل  المرأة  قدرة عل 

 كان وإن والفتاة، المرأة  حقوق  إل  اسااتعرضااه التي م ددة ببلدان الخاصااة  القرارات  جميع وتشااير -13
  اإلجراءات  من  كاااملااة  مجموعااة  اعتماااد  إل   القرارات  هااذه  بعض  وياادعو  .( 22) العمق  من  متفاااوتااة  باادرجااات

  تدابير  وتذكر ال قوق. هذه وإعمال  والفتاة  للمرأة   اإلنسااان  حقوق  جميع  وحماية النزاع نشااو   منع إل   الرامية
 والعن  الجنسااي العن   مرتدبي مقاضاااة ذلك في  بما والعن ،  التمييز أ االال جميع عل  للقضاااء  تشاارييية

  إصاال  يف سايما وال  والعام، الساياساي  القرار صانع عمليات في والمشااركة  االقتصااد   والتملين الجنسااني،
  . (24) السااابقة االنتهاكات  عن  المساااءلة آليات  في المرأة  مشاااركة  ب همية  أخرى   قرارات وتقر  .( 23) األمن  قطاع

 بما النزاع، انتهاء بعد وما النزاع حاالت  في  والفتاة للمرأة  اإلنساااااان  حقوق  مجموع  حماية إل   بعضاااااها ويدعو
 .( 25) (2000)1325 األمن مجلس لقرارًا ط ق  حمايتهما ذلك في

 من أكثر القرارات  في الضاااوء عليه ألقي الذ  الجنسااااني العن  أ ااالال من هو الجنساااي والعن  -14
 التناساااااااااالية األعضاااااااااااء  وتشااااااااااويه القساااااااااار   والزواج  الم لر والزواج  األطفال زواج إل   إ ااااااااااارات تليه ايره،

 وصااااااول وضاااااامان الجناة  م اساااااا ة إل   بالدعوة  القرارات هذه في الجنسااااااي العن   إدانة  وتقترن   .( 26) األنثوية
  ومواجهاة  منع  في  النااجياات  عل   يركز  نهج  بادور  اإلقرار  ورد فقط  واحادة حاالاة  وفي العادالاة.  إل   النااجياات

 تقديم إل  المل ة  بال اجة  المجلس  يعترت  األخرى،  القرارات  بعض  وفي  .( 27) النزاعات في  الجنسااااااااااي العن 
 النفسااي والدعم واإلنجابية الجنسااية  الصاا ة  خدمات ذلك في بما المناسااب،  الوقه وفي الفور   الطبي الدعم

 الجنسي بالعن  تتعلق بالتزامات  الدول  بتعهد  القرارات بعض في  المجلس ويرحب  .( 28) للناجيات االجتماعي
  

 .45/8و 43/5و 39/10و 32/20انظر، عل  سبيل المثال، القرارات  (18)

 .45/29و 35/16، القرارين انظر، عل  سبيل المثال (19)

 .41/15و 31/6انظر، عل  سبيل المثال، القرارين  (20)

 .42/17و 31/6انظر، عل  سبيل المثال، القرارين  (21)

 .46/28و 46/23و 46/22و 46/21و 46/1و 45/35و 45/34و 45/27و، 45/26و 45/25و 43/39و 42/26القرارات  (22)

 .45/27القرار انظر، عل  سبيل المثال،  (23)

 .46/1القرار  (24)

 .40/19انظر، عل  سبيل المثال، القرار  (25)

 .36/27انظر، عل  سبيل المثال، القرار  (26)

 .46/22القرار  (27)

 .37/31و 46/22القراران  (28)
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 بالعن   المعنية العام  لألمين  الخاصااااااااااة الممثلة مع مشااااااااااتركة  بيانات  توييع  خالل  من بالنزاعات  المتصاااااااااال
 .( 29) البيانات هذه تنفيذ إل  ال االت بعض في ويدعو المت دة، األمم باسم النزاع حاالت في الجنسي

 والهاادفاة  الدااملاة  المشاااااااااااااااركاة  أهمياة  م اددة  ببلادان  الخااصااااااااااااااة  قراراتاه  في  كاذلاك المجلس  ويتنااول -15
  منع   منهاااا  أمور  بجملاااة  الااادعوة  هاااذه  ترت ط  قاااد  للساااااااااااااايااااق،ًا  وت عااا   الرجااال.  مع  المساااااااااااااااااواة   قااادم  عل  للمرأة 

 والتساااااريح الساااااال   ونزع الوطنية؛  المصاااااال ة  وعمليات والوطنية؛  الدولية الساااااالم  وجهود النزاعات؛ نشاااااو 
  القرار اتخاذ في  والتمثيل واالنتخابية؛  التنفيذية  الهيئات  في  والتمثيل  األمن؛  قطاع وإصااااال  اإلدماج؛ وإعادة
 وفي .( 30) المثال سااابيل عل  ،داخلياً  المشاااردين لأل اااخاص مخيمات ب االق المتعلقة  المساااائل بشااا نًا م لي 

  مجلس  قرار مع متوافقة  تدون  أن  ين تي المرأة  مشاااااركة أن بوضااااو   المجلس يذكر  القرارات، هذه  من العديد
  القرارات  من  قرارين  في  المجلس  رحااااب  ذلااااك،  عل   وعالوة  .( 31) الالحقااااة  والقرارات  (2000)1325  األمن

 .( 32) واألمن والسالم بالمرأة  المتعلقة الخطة لتنفيذ وطنية عمل خطط  باعتماد المستعرضة

 حياة في التشاااااااارد أثر إزاء  قلقه  عن  المجلس أعر  م ددة،  ببلدان  الخاصااااااااة  القرارات بعض وفي -16
  الخاصااااااااة  االحتياجات إل  نفسااااااااه،  الوقه في وأ ااااااااار  أقليات، إل   المنتميات فيهن  بمن  والفتيات، النساااااااااء
 .( 33) داخلياً  المشردات  والفتيات للنساء بال ماية المتعلقة

 اإلنسان حقوق   مجلس  آلةات  عمل -باء 

 الشامل الدور   االستعرا   

 الدور   االسااتعرا   إطار في  الصااادرة  والفتاة المرأة   ب قوق  المتعلقة للتوصاايات  اسااتعرا    يظهر -17
 التوصاااااااايات،  من المائة  في 7  يناهز ما أو توصااااااااية، 500 عن يقل ال ما  أن الثالثة  الدورة خالل  الشااااااااامل

  التوصاااااااااايات   إحدى وتدعو  .( 34) النزاع انتهاء  بعد وما النزاع  حاالت  في  والفتاة  للمرأة   اإلنسااااااااااان  حقوق   يتناول
 الموارد تخصااااايص  خالل  من  (2000)1325  القرار  لتنفيذ الوطنية العمل  لخطة الفعال  التنفيذ إل   صاااااراحة

 التوصاايات ف عض  إليها.  اإل ااارة تدررت  مساا لة  أكثر والفتاة المرأة   ضااد الجنساااني العن   وكان  .( 35) الدافية
  تنفيذها،   أو الجنساااااني العن  أ اااالال جميع  ت ظر  تشااااريعات  اعتماد  أو  التشااااريعات تعديل إل  الدول تدعو

 توصااااايات  وتدعو  .( 36) المرأة  ضاااااد  التمييز أ ااااالال جميع عل  القضااااااء اتفايية  مع يتما ااااا   ما ذلك  في  بما
 بالعن   المتعلقة  التوصاايات  تقترن  ماًا  واال    .( 37) المساا لة هذه بشاا ن اسااتراتيجيات  تنفيذ أو  اعتماد إل   أخرى 

 وم اساا ة  العدالة إل  الوصااول  في الضاا ايا فرص  زيادة إل  بالدعوة  الجنسااي،  العن   ساايما وال  الجنساااني،

  

 .29/13و 45/25و 40/29و 45/35القرارات  (29)

 .43/26انظر القرار  (30)

 .45/15و 34/38القرارين انظر، عل  سبيل المثال،  (31)

 .46/28و 45/26القراران  (32)

 .45/21و 43/39و 42/3القرارات  (33)

البلدان المعنية هيغ أفتانساتان وبوروند  والبوسانة والهرساك وجمهورية أفري يا الوساط  وجمهورية الدونتو الديمقراطية وسار  الندا  (34)
وميااانمااار واليمن. وحت  تااارير ت رير هااذا التقرير، لم يلن قااد جرى االسااااااااااااااتعرا  والعراق وكوت ديفوار وكولومبيااا وليبيااا ومااالي  

الخاص بالجمهورية العربية الساورية وجنو  الساودان والساودان والصاومال في إطار الدورة الثالثة. الفهر  العالمي ل قوق اإلنساان 
الفتيات في حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وهو متا  هو األداة المساتخدمة لت ديد التوصايات المتعلقة ب قوق اإلنساان للنسااء و 

 .https://uhri.ohchr.org :عل  الرابط التالي

(35) A/HRC/41/5 37-136، الفقرة. 

 .103-32، الفقرة A/HRC/47/13، و29-115، الفقرة A/HRC/38/7انظر عل  سبيل المثال  (36)

 .200-140، الفقرة A/HRC/42/6انظر، عل  سبيل المثال  (37)
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  . (38) للنااجياات  الصاااااااااااااا ياة  الخادماات  عل  ال صااااااااااااااول  وإملاانياة  الادعم  توفير  إل   الادعوة  جااناب  إل   الجنااة،
 الوصااااااااااام من  حمايتهن ذلك  في  بما الضااااااااااا ايا، حماية إل   دعوات التوصااااااااااايات  من  قليل عدد  ويتضااااااااااامن

 السااااااااااااالان  باأل اااااااااااااخاص باالتجار المتعلقة التوصااااااااااااايات من  كثير  وتتناول  .( 39) تعويضاااااااااااااات من هن و/أو
 .( 40) الت ديد وجه عل  والفتيات النساء الحتياجات منها قليل ويتطرق   رائ هم،  بجميع  المتضررين

  والساياساية. العامة  ال ياة   في  المشااركة   في  المرأة   حق   إل  ًا أيضا   التوصايات   تشاير  كثيرة،   أحيان   وفي  - 18
 عمليات وفي  الساااااااااااالم عمليات في للمرأة   والهادفة الداملة  المشااااااااااااركة إل   التوصااااااااااايات  هذه تدعو  ،وعموماً 
  (،2000)1325 للقرارًا ط ق  المشاااركة ذلك في بما والم لي، الوطني  الصااعيدين عل   القرار صاانع  وهيئات

 وفي االنتخابات في  المرأة  مشاااااااركة  ضاااااامان إل ًا أيضاااااا  التوصاااااايات بعض وتشااااااير .( 41) ال االت بعض في
 .( 42) االنتقالية العدالة عمليات

 أقل باهتمام النزاع انتهاء بعد وما النزاع حاالت في والفتيات  النساااااااء تمس أخرى   قضااااااايا  وحظيه -19
  والخدمات الرعاية عل   ال صااااول بعدم المتعلقة القضااااايا مثل الشااااامل، الدور    االسااااتعرا  توصاااايات في

 عل  فهنال األساااااارية. العالقات  وفي الجنسااااااية  في  ال ق في  والتمييز والعمل،  والتعليم الشاااااااملة،  الصاااااا ية
 عل   لل صااااول والفتيات  للنساااااء الفرص توفير إل  تدعو  التي التوصاااايات من  فقط  قليل  عدد المثال، ساااابيل

 المزيد تخصايص إل ًا ت ديد تدعو فقط واحدة توصاية وهنال واإلنجابية، الجنساية وال قوق  الصا ة  خدمات
  . ( 43) الطارئة  ال االت في التوليد رعاية ذلك في بما الصااااااااااا ية،  الخدمات  ت ساااااااااااين من  للتملن األموال من

  وجااه  عل   للفتيااات  يتطرق   منهااا  القلياال  أن  اير  األطفااال  بااالتعليم  المتعلقااة  التوصاااااااااااااايااات  من  كثير  وتتناااول
 في الجنساااااين  بين  المسااااااواة  عدم من لل د  تدابير اتخاذ إل   دعوات  توجه  ال االت،  بعض  وفي  .( 44) الت ديد
 إل  دعوات األسااااارية،  والعالقات  والزواج بالجنساااااية المتعلقة التوصااااايات بعض  وتتضااااامن  .( 45) العمل فرص
 .( 46) األحلام هذه إلتاء إل  أو المدنية  وال الة  بالجنسية المتعلقة  القوانين  في الواردة  التمييزية  األحلام تعديل

  ضااااع ،  حاالت من  يعانون   الذين  األ ااااخاص  حماية إل  دعوات التوصاااايات من عدد  ويتضاااامن -20
  اإلعاقة  ذوات  والفتيات النساااااء  حماية إل  التوصاااايات هذه وتدعو  اإلعاقة. ذوات  والفتيات  النساااااء فيهم  بمن

 وترد .( 47) واإلنجابية الجنسااية الصاا ة  وخدمات التعليم  عل   حصااولهن لضاامان  الخاصااة  احتياجاتهن بمراعاة
 واالعتداءات التهديدات من اإلنسااان  حقوق   عن  المدافعات  ل ماية دعوات  األخرى، التوصاايات من عدد في

 .( 48) بعملهن ال يام  من  يتملن حت 

  

، الفقرة  A/HRC/42/6، و168-121، الفقرة  A/HRC/40/12، و130-120، الفقرة  A/HRC/39/6انظر عل  سبيل المثال،   (38)
 .157-120، الفقرة A/HRC/43/17، و140-157

 .195-119، الفقرة A/HRC/42/5، و147-116، الفقرة A/HRC/37/17انظر عل  سبيل المثال  (39)

 .202-120، الفقرة A/HRC/43/17، و206-147الفقرة  A/HRC/43/14انظر  (40)

 .225-148، الفقرة A/A/HRC/46/17، و41-136، الفقرة A/HRC/41/5انظر عل  سبيل المثال  (41)

(42) A/HRC/37/17 و81-116، الفقرة ،A/HRC/38/7 و113-114، الفقرة ،A/HRC/39/6 79-120، الفقرة. 

(43) A/HRC/37/17 و128-116، الفقرة ،A/HRC/39/6 و116-120، الفقرة ،A/HRC/42/5 159-119، الفقرة. 

 .173-119، الفقرة A/HRC/42/5، و161-136، الفقرة A/HRC/41/5انظر عل  سبيل المثال  (44)

 .106-121، الفقرة A/HRC/40/12، و40-147، الفقرة  A/HRC/43/14انظر  (45)

(46) A/HRC/38/7  الاااااافااااااقاااااارة  ،115-15  ،A/HRC/38/10  الاااااافااااااقاااااارة  ،137-214  ،A/HRC/42/6  الاااااافااااااقاااااارة  ،140-126  ،
A/HRC/43/14 و97-147، الفقرة ،A/HRC/46/17 222-148، الفقرة. 

(47) A/HRC/39/6 و116-120، الفقرة ،A/HRC/46/17 252-148، الفقرة. 

(48) A/HRC/37/17  الااااافاااااقااااارة و116-106،   ،A/HRC/39/6  الااااافاااااقااااارة و120-66،   ،A/HRC/41/5  الااااافاااااقااااارة  ،136-123  ،
 .118-140، الفقرة A/HRC/42/6و
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 الخاصة اإلجراءات  

 الفترة في  م ددة  ببلدان  والخاصااااااااااة المواضااااااااااييية  الخاصااااااااااة  اإلجراءات  تقارير  مطالعة من  يتبين -21
  حاااالت  في  والفتاااة  المرأة   حقوق   تناااولااه  األقاال  عل   التقااارير  هااذه  منًا  تقرير   18  أن  2021  إل   2015 من

 األساااااااااسااااااااية،  ال ريات تشاااااااامل  القضااااااااايا من  متنوعة مجموعة  التقارير وتتناول النزاع.  انتهاء بعد  وما  النزاع
 بعضااها ويعالج الصاا ي.  الصاارت  وخدمات  والمياه  والتعليم  والمشاااركة الجنساااني، والعن   الجنسااي والعن 
 والفتيات. النساء ضد الجوانب  المتعدد التمييز أ لال

 مساااااا لة  واألطفال، النساااااااء ساااااايما ال  باأل ااااااخاص، باالتجار  المعنية  الخاصااااااة المقررة تناوله وقد -22
 عل  بالت ليل  وتناوله  تقاريرها. من  العديد  في النزاع انتهاء  بعد وما النزاع  حاالت  في  باأل اااااخاص االتجار

 للعن   األوسااع السااياق  في  الجنسااي االسااتتالل  ألارا  والفتيات بالنساااء االتجار قضااايا  الخصااوص،  وجه
 الركائز ضاااامن  باأل ااااخاص االتجار  مساااا لة  بدمج  الدول وأوصااااه وبعده، النزاع أثناء  يمار  الذ   الجنسااااي

 عل   يركز نهج تطبيق عل  األمن مجلسًا أيضاااااا   و ااااااجعه  واألمن.  والسااااااالم  بالمرأة  المتعلقة  للخطة  األربع
 .( 49) النزاع حاالت في باأل خاص االتجار مس لة تناول في الجنسانية االعت ارات ويراعي اإلنسان حقوق 

ًا  مشاترك ًا تقرير   واألطفال،  النسااء سايما ال باأل اخاص، باالتجار المعنية  الخاصاة المقررة وأصادرت -23
 المواد وفي ال تاء في اسااتتاللهم ذلك  في  بما جنساايًا، واسااتتاللهم  األطفال  ببيع المعنية  الخاصااة المقررة مع

  الجنساي  باالساتتالل  للت ثر  األطفال قابلية يتناول  األطفال،  عل   الجنساي االعتداء مواد  من وايرها اإلباحية
 لالسااااتتالل  الفتيان من عرضااااة أكثر  الفتيات أن إل   التقرير وأ ااااار اإلنسااااانية. واألزمات  النزاع  حاالت في

 أيد  ل ع  االختطات وكذلك القساااااااار    وال مل والدعارة  الجنسااااااااي واالسااااااااتي اد  القساااااااار    والزواج  الجنسااااااااي
  في  الفتاة  لدى  الخاصاااااااااة  الضاااااااااع   ملامن  معالجة إل   الدول واحدة  توصاااااااااية ودعه المتطرفة.  الجماعات

 .( 50) المصل ة أص ا  مع  بالتعاون  النزاع انتهاء بعد وما النزاع حاالت

 ساااااياق  في  األسااااااساااااية وال ريات اإلنساااااان  حقوق   وحماية  بتعزيز المعنية  الخاصاااااة  المقررة وأجرت -24
 المرأة   حقوق   عل   اإلرهااا   بملاااف ااة  المتعلقااة  األنظمااة  ألثر  لهااا،  تقرير  آخر  في  ت ليالً   اإلرهااا   ملاااف ااة
  حق  انتهاال  أن  إل   وأ ااااااااااااااارت النزاع.  حااالت  مع  اإلرهاا   فيهاا  يتقااطع  التي ال ااالت  ذلاك  في  بماا  والفتااة،

 الجنساني التمييز بم سسة تتسم التي السياقات  في  يزيد األسرية  العالقات وفي الزواج في المساواة   في المرأة 
  وأوصه قوائم. في  ومدرجة  م ظورة بمنظمات  صلة عل   ب فراد  ارت اطها بسبب النساء، وكره المساواة  وعدم
 .( 51) اإلرها  لملاف ة الجنسانية اآلثار بمعالجة الدول

 وإعاقة اإلنسااااااان  حقوق   النتهال وساااااايلة المرتزقة  اسااااااتخدام بمساااااا لة المعن  العامل الفريق وأ ااااااار -25
 التمييز لممارسااة أصااالً  المرتفعة المعدالت إل  تقاريره، أحد في مصاايرها، تقرير في الشااعو   حق ممارسااة
   ااااااركات  فيها  تنشااااااط  التي األماكن في  النزاع  انتهاء بعد وما النزاع  حاالت من  كثير في  المرأة  ضااااااد والعن 

 النتهاكات والفتيات النساء تعر  احتمال تزايد  إزاء  قلقه عن العامل الفريق وأعر   خاصة. وأمنية عسلرية
 مناسااب.  إ اارات أو  لنظام الشااركات هذه نشااا   خضااوع عدم بساابب الجنسااي،  العن  مثل  اإلنسااان،  حقوق 

  وبال عد  اإلنساااااااااااااان ب قوق  المتعلقة  للمخاطر  تقييمات الشاااااااااااااركات هذه تجر    ب ن العامل الفريق وأوصااااااااااااا 

  

 .A/73/171و Corr.1و A/HRC/32/41انظر  (49)

 .A/72/164انظر  (50)

 .A/HRC/46/36انظر  (51)
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 الذ  الشااااااااركات  موظفي  مع  ت  يقات الدول تجر   أنًا  أيضاااااااا  واقتر   تخفيفية.  تدابير تتخذ  وأن الجنساااااااااني
 .( 52) القضاء أمام وتالحقهم الجنساني والعن  الجنسي العن  أعمال  يرتدبون 

 ب نًا تعساف أو موجزة  ب جراءات  أو القضااء  خارج اإلعدام ب االت المعنية  الخاصاة المقررة  وأفادت -26
 تت دد النزاع،  حاالت  في الم هولة،  المناطق في المتفجرة  األساااااااااال ة اسااااااااااتخدام  عن الناجم الضاااااااااارر أنما 

 الجنسااااااااني األثر بشااااااا ن ب وث  إجراء  الدول  تيسااااااار ب ن وأوصاااااااه والسااااااان.  الجنس  نوع هما  اثنين  بعاملين
 .( 53) اإلنسانية للمعاناة منعاً  والفتيات النساء عل  األسل ة هذه الستخدام

 جمييات تدوين حرية في وال ق  السااااالمي  التجمع  حرية في  بال ق  المعني  الخاص  المقرر وأعر  -27
  لقرارًا  انتهاك يشااااالل  مما اإلنعاش، واساااااتراتيجيات الساااااالم اتفاقات من المرأة   اسااااات عاد الساااااتمرار  أسااااافه  عن

 من المؤساااساااات  بناء عمليات في المبذولة  الجهود  ي رم ذلك أن إل  وأ اااار (.2000)1325 األمن  مجلس
 ذلك  في  بما توصاااااايات، عدة وقدم الجهود. هذه باسااااااتدامة ويضاااااار العالم ساااااالان  نصاااااا  بآراء االسااااااتئنا 

  وتدوين   التنقل  حرية في المرأة   حق  ضاامان إل   ترمي وبرامج  سااياسااات  واعتماد  القوانين  ب صااال   يتعلق فيما
  ترتقي  لدي  التمويل هذا ومرونة الم لية النسااائية  للمنظمات  المقدم التمويل  حجم  وزيادة  والتجمع،  الجمييات
 .( 54) أخرى  عوامل جملة في النزاع، حاالت عن النا ئة المخاطر  مع  وتتديا ببرامجها

 حقوق  عن  المدافعات  ب ن اإلنساااااااان حقوق  عن المدافعين ب الة المعنية  الخاصاااااااة المقررة  وأفادت -28
  لخطر  خاص  بوجه معرضااااااااااات  النزاع  انتهاء بعد  وما  النزاع  حاالت في نشاااااااااااطهن يزاولن الالتي  اإلنسااااااااااان

 اإلنساااااان  حقوق  عن كمدافعات  ااااارعيتهن تصااااا ح ماًا  واال    عملهن،  طبيعة إل  بالنظر الجنسااااااني، العن 
 المتعلقة  للخطة الفعال  التنفيذ إل  الدعوة السااااتمرار  ت ييدها  عن  الخاصااااة المقررة  وأعربه  تشااااليك. موضااااع

 تراعي  ااااااملة  وساااااياساااااات  تشاااااريعات الدول تضاااااع  ب ن  الخاصاااااة  المقررة وأوصاااااه  واألمن. والساااااالم بالمرأة 
  يملنهم  حماية  آليات  توفير ذلك  في  بما اإلنسااان،  حقوق   عن المدافعين ل ماية والساان  الجنسااانية االعت ارات
  الم لية  المدني المجتمع منظماتًا أيضاااااا   و ااااااجعه  النزاع.  انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت في  إليها  الوصااااااول

 نتيجة  المشاردات  اإلنساان  حقوق  عن  المدافعات لدى ال يادة  مهارات تنمية  لبرامج العون   يد مد عل  والدولية
 .( 55) البرامج هذه ودعم النزاع،

 احتماالت تزايد عن وعواي ه وأساااا ابه المرأة   ضااااد العن   بمساااا لة  المعنية  الخاصااااة المقررة وأبلته -29
ًا أيضا   وأكدت النزاع.  حاالت  في الجنساي والعن   واالختطات واالحتجاز والقتل  لإلصاابة  الصا فيات  تعر 

  ب ن   وأوصااه  ل مايتهن. أمان  اا لة  وجود  عدم  بساابب لالعتداءات  عرضااة أكثر المسااتقالت  الصاا فيات أن
 .( 56) سالمتهن وحماية النزاع حاالت في يعملن الالتي الص فيات حقوق  ل ماية  تدابير الدول تتخذ

 نسااء  تييشاه الذ   العصايب الوضاع إل   األصالية  الشاعو   ب قوق   المعني  الخاص  المقرر  وأ اار -30
  قبل.  من القائمة  الجوانب  المتعدد التمييز أ اااالال إل  بالنظر النزاع،  حاالت  في األصاااالية  الشااااعو  وفتيات
  والسااياسااية  واالقتصااادية والثقافية  المدنية  ال قوق   تشاامل الدول، إل  التوصاايات من  واسااعة مجموعة  وقدمه

  الجوانب  والمتعدد  الهيللي  التمييز  أل ااالال  التصاااد  بهدت األصااالية،  الشاااعو  وفتيات  لنسااااء  واالجتماعية
 ت ليل  إجراء أن داخلياً   للمشااااااردين اإلنسااااااان  ب قوق   المعنية  الخاصااااااة المقررة  وأكدت  .( 57) عليهن  تؤثر التي

  

 .A/74/244انظر  (52)

 .A/HRC/35/23انظر  (53)

 .A/75/184انظر  (54)

 .A/HRC/43/51انظر  (55)

 .A/HRC/44/52انظر  (56)
 .A/HRC/30/41انظر  (57)
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 التي ،داخلياً  المشااردات النساااء لشااواال  االنتقالية  العدالة آليات اسااتجابة لضاامان األهمية  بالغ أمر جنساااني
  واالقتصاادية  االجتماعية والمضااعفات والممتلدات  واألر  بالسالن المتعلقة الشاواال مثل تهمش، ماًا  اال  

 .( 58) والتشرد للنزاع

  ين تي  أنه  التدرار  عدم وضااااااااااااامانات والجبر  والعدالة  ال  يقة  بتعزيز المعني الخاص المقرر  ورأى -31
  في التجار  هذه ووضااااع الجنساااااني، والعن   الجنسااااي العن   ملابدة  في للمرأة   المرك ة بالتجار   االعترات
  ساالساالة باتخاذ الدول وأوصاا   اااملة. تعويضااات  تقديم لضاامان االنتقالية العدالة  تدابير اتخاذ عند  االعت ار

  الجنسي العن   أس ا   دراسة مثل الجنسانية، لالعت ارات  المراعية  االنتقالية  العدالة  آليات  لتنفيذ  التدابير من
 اإلثنياة  األصااااااااااااااول  مثال  األخرى،  الهوياة  جواناب  مع  وتاداخلاه الجنس  نوع  ومراعااة  وعواقبهماا،  والجنساااااااااااااااني

 .( 59) التعويضات تدابير في واالجتماعية، والثقافية

  ال صااااااااااول فرص  تدافؤ  عدم ب ن  اإلعاقة  ذو    األ ااااااااااخاص ب قوق   المعني  الخاص المقرر وأفاد -32
  النزاع  حاالت  في  اإلعاقة  ذوات  والشابات الفتيات عل  متناسب اير  بشلل  يؤثر والجيد الجامع التعليم عل 
 باالتصاال المنقولة  واألمرا  واالتجار الجنساي للعن  الفئة هذه تعر   مخاطر  وأن  النزاع،  انتهاء  بعد وما

 .( 60) تزيد الجنسي

 الفتيات ت رم القسر ، التشريد حاالت في أنه التعليم في بال ق المعنية  الخاصة المقررة  والحظه -33
  في  حظوظهن يجعل مما الجنسااني  التمييز بسابب التعليم عل  ال صاول فرص من خاص،  بوجه  الالجئات

 إل  تلج   أساارهن ألن  الذكور،  حظوظ من  أقل  وإتمامه  الثانو    التعليم إل  االنتقال أو  االبتدائي  التعليم إنهاء
 توصاية  الخاصاة المقررة وأصادرت للفقر.  لمواجهة كآلية الزواج  هذا  اساتخدام  منها  مختلفة ألسا ا   تزويجهن

 من منعهن وعدم التعليم عل  ال صااااااول في الالجئات الفتيات فرص ضاااااامان عل  الدول فيها  ت ث م ددة
 .( 61) بالمدار  االلت اق

 الصارت  خدمات  في  وحقه الم مونة  الشار   مياه  في اإلنساان  ب ق  المعني  الخاص  المقرر وأعر  -34
 النزاع،   أوقات   في   ُتتفل   ما ًا  اال   والفتيات  للنساء   الخاصة  االحتياجات   ألن   األس    عن   تقاريره   أحد   في   الص ي 

 التخاذ بالتة أهمية  تدتسااااي أنها  مع  الدنيا، حدودها  في  الصاااا ي  الصاااارت  وخدمات المياه  موارد  تدون  حين
  واير  م ا ااار   تمييز  عل   تنطو   التي   التشاااريعات   بت ديد   الدول  وأوصااا    الدافية.  والتدخالت  االساااتجابة   تدابير 

 الهيللية  لالمساااواة  التصااد   أجل  من  الهدت م ددة  سااياسااات  وتنفيذ وإصااالحها،  وإلتائها المرأة  ضااد م ا اار
 .( 62) الص ي الصرت وخدمات المياه في بال ق والفتيات النساء  تمتع دون  ت ول  التي الجنسين  بين

 تتعلق  قضااااااااايا تناول  عل   م ددة  بلدان  في  بواليات المللفون  دأ  المسااااااااتعرضااااااااة،  التقارير وفي -35
  الضااااارة، والممارسااااات الجنسااااي العن  ذلك في بما  الجنساااااني، العن  ومنها  والفتاة. للمرأة  اإلنسااااان ب قوق 
 الدعم  وتقديم  العدالة إل  والوصاول  التشارد؛  حاالت وفي  أقليات إل   المنتميات والفتيات النسااء ضاد  والسايما

 ذلك  في  بما واالنتعاش، السالم بناء  وجهود وآلياته السالم  مفاوضات  في للمرأة   الهادفة والمشاركة للناجيات؛
  في  بماا  الثالثاة،  بفروعهاا  ال لوماة  في  المرأة   وتمثيال  (؛2000)1325  األمن مجلس  لقرارًا ط قا   المشاااااااااااااااركاة

 يعمل الذ   الخاص السااااياق  المقدمة التوصاااايات في  روعي  وقد  باالنتخا .  ُتشااااتل  التي  المناصااااب في ذلك
  حقوق  لت ساااااااااااااين  تدابير اعتماد الت ديد وجه عل  بواليات المللفين بعض وطلب والية. صااااااااااااااحب  كل فيه

  

 .A/73/173انظر  (58)

 .A/75/174انظر  (59)

 .A/72/133انظر  (60)

 .A/73/262انظر  (61)

 .A/HRC/33/49انظر  (62)
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 الموارد  تعزيز  أو  الجنساااااااني؛  العن   بشاااااا ن تشااااااريعات ساااااان  مثالً  منها بطرق  وذلك  والفتاة، للمرأة  اإلنسااااااان
 ت سااااين أو المرأة؛  ضااااد الجنسااااي العن   لملاف ة السااااريعة  باالسااااتجابة  معنية مشااااتركة  لوحدة  المخصااااصااااة

 .( 63) السالم عمليات في المرأة  مشاركة

 اإلنسان بحقوق  المعنةة التحقيق هيئات  

  إليه  تقاريرها  وترفع اإلنسااان حقوق   مجلس أنشاا ها  التي  الت قيق  هيئات  لتقارير  اسااتعرا  يلشاا  -36
  للجوانب أوثق ت ليل  عن  ال قائق(  تقصااااااااااااي وبعثات الت قيق لجان المثال، ساااااااااااابيل  )عل   2015 عام  منذ

  . ( 64) للمرأة  الملفولة  اإلنساااااان  ل قوق  االهتمام  من  مزيد إيالء  مع الماضاااااية، األربع السااااانوات في الجنساااااانية
 واير  المت اين ولألثر  الجنسااانيين، المساااواة   وعدم  التمييز  وراء الدامنة لألساا ا   أفضاال  فهم في ذلك وتجل 

 ساااااابيل عل  ت قيق  لجنة  أفادت فقد  والفتيات. النساااااااء عل  اإلنسااااااان  حقوق   وانتهاكات للنزاعات المتناسااااااب
  فرص وضاااااع  والنسااااااء،  الرجال  بين القوة  عالقات تدافؤ وعدم  والتمييز الالمسااااااواة، انتشاااااار”  ب ن المثال،

 للعن  عرضااااااااة والفتيات  النساااااااااء  يجعل جيد،  تعليم عل  ال صااااااااول إملانية وتعذر  الموارد، إل  الوصااااااااول
  الجنسااانية  المعايير عل  يؤثر الذ  األمر النزاع، أمد طول  بساابب الوضااع هذا  ويتفاقم والجنساااني.  الجنسااي

 .( 65) “والرجال ساءالن  وأدوار

 وايره االاتصاا  ذلك في بما الجنسااني، العن   حاالت واساع  نطاق عل  الت قيق  هيئات ووثقه -37
 عل   األجل  الطويل  وأثرها تساااااااب ه الذ  والنفساااااااي  البدني الضااااااارر والسااااااايما الجنساااااااي، العن  أ ااااااالال من

 من  النوع بهذا متناساااااب  اير ن و عل  والفتيات النسااااااء  ت ثر اساااااتمرار كذلك  التقارير هذه  وتؤكد الناجيات.
ًا أيضاااا   الهيئات هذه وأبلته  .( 66) مرتدبيه  عن  النظر  بتض متعددة، ألساااا ا ًا  نظر   له  ضاااا ية والوقوع العن 

 بالعن   المرت ط  الوصاااااااام بساااااااابب  تجاربهن،  عن واإلبالغ  الظهور  من الناجيات  تمنع التي  الصااااااااعوبات  عن
  م انعدا   تؤكد  وهي   . ( 67) الم لية   مجتمعاتهن   أو  أساارهن   أو    ااركائهن  من  النبذ  ومن   النتقام ا   من  والخوت  الجنسااي 

 جنو    في   اإلنساااان   ب قوق   المعنية  اللجنة   والية   وتتمثل   . ( 68) الجرائم  هذه  من  الناجيات   وحماية  المسااااءلة   تدابير 
 لتقصاااااي  المساااااتقلة الدولية  ال عثة أما الجنسااااااني، والعن   الجنساااااي العن   حاالت في الت قيق  في الساااااودان
  تقارير  أصاادرتا فقد  السااورية  العربية بالجمهورية  المعنية  المسااتقلة الدولية  الت قيق ولجنة  ميانمار في  ال قائق

 العن   لممارساااااااة الجذرية  األسااااااا ا   بالتفصااااااايل تدر   التقارير،  تلك  وفي الموضاااااااوع.  هذا عن مواضاااااااييية
 .( 69) عليهن وت ثيره الناجيات حياة عل  األجل الطويلة وعواي ه ودوافعه، منه والتاية ومالبساته الجنسي

 القسر    االختفاء أو التعسفي لالحتجاز الذكور  األقار  تعر  آثار  أيضاً   الت قيق  هيئات ووثقه -38
 أو الذكور أقاربها إهانة فيًا إمعان  الجنسااي للعن  وتعرضااها  اسااتهدافها تشاامل  قد التي المرأة،  عل   الوفاة أو

  من   أخرى   أل الال ت ليالً   كذلك الهيئات هذه وأجرت  .( 70) أطفالها  وحضاانة والميراث الممتلدات من  حرمانها
  عليهن  واالعتداء اإلنساااااااان  حقوق   عن  للمدافعات تهديدات توجيه ذلك  في  بما  الجنساااااااانيين، والعن   التمييز

  

 .A/HRC/37/78، وA/HRC/37/70، وA/HRC/39/70، وA/HRC/45/52انظر  (63)

 :لالطالع عل  القائمة الداملة لهيئات الت قيق التي أنش ها المجلس، انظر الرابط التالي (64)

https://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/ListHRCMandat.aspx . 

 .42، الفقرة A/HRC/40/69انظر  (65)

(66) A/HRC/37/CRP.2 و211-207، الفقرات ،A/HRC/37/CRP.3 102-93، الفقرات. 

(67) A/HRC/38/CRP.1 باللتة الفرنسية فقط(، و 416، الفقرة(A/HRC/45/31 59، الفقرة. 

(68) A/HRC/39/CRP.1 باللتة الفرنسية فقط(، و 384، الفقرة(A/HRC/42/CRP.1 634، الفقرة. 

 .A/HRC/37/CRP.3و A/HRC/42/CRP.4انظر  (69)

(70) A/HRC/36/54 و73-72، الفقرات ،A/A/HRC/37/CRP.2 177-164، الفقرات. 
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 قيود وفر   ؛( 71) ذلك من  منعهن أو الساياساية ال ياة  في  والمشااركة األسااساية  حرياتهن ممارساة عن  لثنيهن
  ؛ (72) المعايير لهذه  تمتثل ال  بمن عقوبات وإنزال لل ا ، صاارمة وقواعد  والفتيات، النسااء حركة عل  مشاددة
  الجنسااااااااية صاااااااا تهن عل  ذلك في بما  إثنية،  أقليات إل   المنتميات النساااااااااء  صاااااااا ة  عل   الضااااااااار  والت ثير

 .( 73) ال ركة عل  المفروضة القيود  نتيجة واإلنجابية،

  تقارير   في  والفتاة للمرأة  اإلنساااان  حقوق   تتناول التي التوصااايات وعدد حجم  فيًا  تفاوت  ثمة  أن اير -39
 النهو   لمسا لة توصايات  يتضامن ب كملهًا فرع  التقارير  أحد يخصاص المثال، سابيل  فعل  الت قيق.  هيئات
مّ ن حين  في  ،( 74) للمرأة   اإلنساااااان ب قوق    ضااااا ايا  حصاااااول بشااااا ن  فقط  واحدة  وجيزة توصاااااية  آخر  تقرير ضاااااُ
 .( 75) واالجتماعي النفسي الدعم وخدمات الطبية الخدمات عل  الجنسي العن 

 اإلنسان حقوق  لمجلس االستشارية اللجنة  

  وتقديم   الدراسااات  عل   رئيسااية  بصاافة  عملها في اإلنسااان  حقوق   لمجلس  االسااتشااارية  اللجنة  تركز -40
  خالل من المواضاااييية  التركيز  مجاالت  حفز فيًا  هامًا  دور   تؤد  أن  ويملنها ال  ث. عل  القائمة  المشاااورة

 عن ال  ث  عل   يقوم ًا  تقرير   اللجنة  أصاادرت   ، 2015 عام  وفي   والنا اائة.   ال الية   الشااواال   عل   الضااوء  تسااليط 
  النزاع،  انتهاء بعد وما الدارثة بعد ما حاالت في اإلنساان حقوق   وحماية  تعزيز مجال  في الجيدة الممارساات
  اللجنة أعدته الذ  ال  ث عل  القائم الوحيد  التقرير هو وهذا المجال. هذا  في  القائمة الرئيساااااااااااية والت ديات

  قرار   إل   صاراحة  التقرير  ويشاير  النزاع.  انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت في  للمرأة   اإلنساان  حقوق   فيه  وتناوله
  العن   منع  عل    تنص  قانونية   أطر   وضع   عل    الدول   وي ث  (، 2008) 1820و   ( 2000) 1325 األمن   مجلس 

  الدول  ويدعو المسالح.  النزاع  حاالت في  الجنساي العن  ذلك في  بما وتجريمه،  وحظره والفتيات النسااء ضاد
 .( 76) المستدام والسالم وت قيق وتسويتها النزاعات إدارة في المرأة  تؤديه الذ  الم ور   الدور  تعزيز إل 

 الرمةسةة  االستنتاجات -رابعاا  

  وحماية  تعزيز  موضاااوعًا  تدريجي  اإلنساااان حقوق   مجلس تناول  التقرير،  بهذا  المشااامولة الفترة  خالل -41
  في المساائل هذه إل   اإل اارة وردت وقد  النزاع.  انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت في والفتاة للمرأة  اإلنساان  حقوق 
 إطار   في  بواليات   المللفين   تقارير   وفي  الشاامل،   الدور    االساتعرا   وتوصايات   اإلنساان،   حقوق   مجلس   قرارات 

  للجوانب  أوثق  ت ليل  عن  الت قيق   هيئات  من  الواردة   التقارير   تدشااااا   ذلك،  عل    وعالوة   الخاصاااااة.   اإلجراءات 
  اللجنة عمل  نطاق  وكان  الساااااابقة.  األربع  السااااانوات في للمرأة  اإلنساااااان  حقوق  عل  أكبر  وتركيز  الجنساااااانية
  مجاالت  يثر   أن  يملنه عملها  أن مع  أكثر،ًا  م دود المساائل هذه  بشا ن اإلنساان  حقوق   لمجلس االساتشاارية

 النزاع. انتهاء بعد وما النزاع حاالت في والفتيات النساء حقوق  ذلك في بما للمجلس، المواضييية  التركيز

  

(71) A/HRC/45/32 و54–52، الفقرات ،A/HRC/42/17 72، الفقرات. 

(72) A/HRC/46/5453و 49قرتان ، الف. 

(73) A/HRC/42/CRP.5 154، الفقرة. 

 .A/HRC/40/69انظر  (74)

 .Corr.1و A/HRC/36/54انظر  (75)

(76) A/HRC/28/76 85و 31، الفقرتان. 
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 النزاع انتهاء بعد وما النزاع حاالت في والفتاة للمرأة اإلنسان حقوق  إدماج تعزيز  

  في  والفتاة  المرأة  ضاااااااااد  الجنساااااااااانيين  المسااااااااااواة  وعدم  التمييز  بتفاقم  لالعترات متزايدة جهود بذله -42
  أفضاااال بشاااالل  ت لل اآلن  باته الت قيق هيئات أن إل  اإل ااااارة وتجدر  النزاع.  انتهاء بعد  وما  النزاع  حاالت

  في  والفتيات النساااااء  تييشااااها التي التجار   في  الجنسااااانيين المساااااواة  وعدم  للتمييز الدامنة الممارسااااات أثر
 الملفولة اإلنسااااااان  حقوق   تتناول   اااااااملة  توصاااااايات إل ًا  دائم يت ول ال  الت ليل  هذا أن  اير  النزاع؛  حاالت

  أحد في  وردت للمرأة، اإلنسان  ب قوق  بالنهو  المتعلقة  التوصيات من كاملة  مجموعة وتمثل  والفتاة.  للمرأة 
 هذه ت ويل  يملن كيا  تبين  واعدة ممارسااااااااة  السااااااااودان،  جنو  في اإلنسااااااااان ب قوق  المعنية اللجنة  تقارير

 .( 77)  املة توصيات إل  الت ليالت

 اإلنساااااانية  األوضااااااع عل   تركز التي  اإلنساااااان  حقوق   لمجلس المواضاااااييية  القرارات عل  ويتلب -43
 الجوانب. متعدد  نهج  ات اع  خالل من ذلك في  بما والفتاة، للمرأة  اإلنساااااان حقوق   معالجة  في الشااااامول طابع
 اإلنساان ب قوق  المعنية الخاصاة  المقررة والية  بشا ن 41/15  القرار الصادد هذا في الواعدة الممارساات  ومن

  بتناول  يتعلق فيما  ايرها من أكثر  بالشاامول  م ددة  ببلدان  الخاصااة  القرارات  بعض  وتتساام داخليًا.  للمشااردين
  حقوق   مجال في  الصااااااومال إل  المساااااااعدة تقديم  بشاااااا ن  45/27 القرار ويعد  والفتاة. للمرأة  اإلنسااااااان  حقوق 

  منع  إل   تهدت  تدابير اتخاذ إل   بالدعوة الشاااااواال  عن  اإلعرا  قرن   ألنه  الواعدة للممارساااااة مثاالً   اإلنساااااان
  والصاا ة  التعليم مثل  تناولها،  التي المسااائل بعض أن  اير والفتيات. النساااء حماية  وتعزيز النزاعات نشااو 

 أفضل.  ت ليالً  ت ليلها  يملن االقتصاد ، واالنتعاش

 العن  موضاااااااااااوع تناول في آلياته عمل وفي  قراراته  في اإلنساااااااااااان حقوق   مجلس  اساااااااااااتفا  وقد -44
 مشااركة موضاوع  جانب إل  الضاارة، والممارساات الجنساي  العن   سايما وال  والفتيات، النسااء ضاد الجنسااني

 والفتيات النساااااء عل   الخطر تزايد عل  الضااااوء  وتوصااااياتها آلياته وتقارير المجلس  قرارات  وساااالطه المرأة.
  خالل من  والساااايما  النزاع،  انتهاء بعد وما النزاع  حاالت في الجنساااااني والعن   الجنسااااي للعن   التعر  من

  ذوات  والفتيات والنسااااااااء أقليات؛ إل  المنتميات  والفتيات النسااااااااء لها  تتعر  م ددة  مخاطر  عل  التشاااااااديد
 تقرن  ماًا واال   والصاا فيات. اإلنسااان؛ حقوق  عن والمدافعات ًا؛داخلي   المشااردات  والفتيات والنساااء  اإلعاقة؛
 وضاااااامان  الجناة  م اساااااا ة إل   وةوالدع  الجنساااااااني والعن   الجنسااااااي العن  إدانة  بين والتوصاااااايات  القرارات

 أنها اير واإلنجابية. الجنساااااااية الصااااااا ة  خدمات إل   ال االت، بعض وفي العدالة، إل   الناجيات وصاااااااول
 التدخالت  في  الناجيات عل   يركز القطاعات  متعدد كلي  نهج  ات اع إل  الدعوة في باالتساااااااااااااااق  تتساااااااااااااام ال

 التعويضات. ذلك في  بما لهما، والتصد  الجنساني والعن  الجنسي العن  منع إل  الرامية

 وايره   االاتصااا   وأنما   التجاهات  ااامالً ًا  توثيق اإلنسااان ب قوق  المعنية الت قيق هيئات وأجرت -45
 والتخويا. للمعاي ة أداة   واساااااتخدامه العن  هذا في  الشااااايوع  طابع  تظهر  التي  الجنساااااي العن   أ ااااالال من

 وتمثال للمساااااااااااااااءلاة.  تمهاد  أول   خطوة  ويمثال  النااجياات تجاار   نقال في  يفياد  التوثيق  هاذا  أن ذلاك  من  واألهم
  المساااااااتقلة الدولية الت قيق  لجنة  أعدتها التي الجنسااااااااني والعن   الجنساااااااي العن  عن المواضاااااااييية  التقارير
 واعدة، ممارساااااة  ميانمار في  ال قائق لتقصاااااي المساااااتقلة الدولية وال عثة الساااااورية  العربية  بالجمهورية المعنية

 الجنسي. للعن  الجذرية األس ا  تتناول توصيات صيااة عند المس لة هذه دراسة في تعمقه حيث

 والهادفة  الداملة المشااااااااااركة في  المرأة   حق  بين الترابطًا  مرار  وآلياته اإلنساااااااااان  حقوق   مجلس  ويبين -46
 بالمرأة  المتعلقة األمن  مجلس  خطة  وبين السااااالم،  وبناء  النزاعات وتسااااوية السااااالم، عمليات في والمتساااااوية

  توصااايات قدمه ذلك، عل   وعالوة  الهيئتين. كال عمل  بين التعاضاااد  الممارساااة هذه  وتبين واألمن. والساااالم
  الوطنية العمل  خطة  تنفيذ إل  تدعو أفتانساااااااتان إل   الشاااااااامل  الدور    االساااااااتعرا  من الثالثة الدورة  خالل

  

 .A/HRC/40/69انظر  (77)
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 الشااامل الدور    االسااتعرا   قدرة  تدشاا   واعدة ممارسااة وهذه  .( 78) (2000)1325 األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ
 بالمرأة  المتعلقة  الخطة في  عليها المنصاااااااااااوص  وااللتزامات المرأة   ب قوق  الوفاء عن المسااااااااااااءلة  تعزيز عل 

 .( 79) واألمن والسالم

 اإلنسااان حقوق  بشاا ن  42/17 القرار  في جديد  من أكد اإلنسااان  حقوق   مجلس أن ذلك  من واألهم -47
 المرأة   إ ارال  بين القوية  الصالة إل   وأ اار الساالم،  بناء  في المرأة  تؤديه الذ   الهام الدور االنتقالية، والعدالة
  في واساااااااتمرارها  الجهود  تلك  وفعالية  البناء،  وإعادة  وتساااااااويتها  النزاعات  منع جهود في وهادفاً  كامالً   إ اااااااراكاً 

 وعل  الجهود، هذه جميع في  الرجل  مع المساااواة   قدم  عل   المرأة  مشاااركة  أهمية عل  و اادد  الطويل.  األجل
 السالم. وبناء وتسويتها النزاعات بمنع المتعلقة القرارات صنع في المرأة  دور  تعزيز ضرورة

 حقوق  عن  المدافعات به تضااااااااااطلع الذ  الَ َيو ّ   بالعمل وآلياته اإلنسااااااااااان  حقوق   مجلس  واعترت -48
  للخطاة الفعاال  التنفياذ  إل  الادعوة  ذلاك في  بماا النزاع،  انتهااء  بعاد  وماا  النزاع حااالت في العاامالت  اإلنسااااااااااااااان

 اإلنساااااااااااااان  حقوق   عن  المدافعات  له تعرضاااااااااااااه ما  إزاء  قلقه  عن وأعر   واألمن. والساااااااااااااالم بالمرأة  المتعلقة
 حرياتهن احترام إل  دعوات أعقبتها واعتداءات تهديدات من الساااااااااااااياقات هذه في العامالت  والصااااااااااااا افيات

 اإلنسااااااان  حقوق   عن  للمدافعات  وخاصااااااة  لهن، الدعم  وتقديم  وسااااااالمتهن،  حمايتهن وضاااااامان  األساااااااسااااااية،
 النزاع. نتيجة المشردات

 الجوانب بتعدد االهتمام ازدياد  

 ي خذ   بنهج  العمل أجل من منتظمة،ًا جهود  تدن لم وإنًا جهود وآلياته اإلنساااان  حقوق   مجلس بذل -49
  النزاع.  انتهاء بعد وما النزاع  حاالت في والفتيات للنساااااااااء اإلنسااااااااان  حقوق   وحماية  تعزيز في  الجوانب  بتعدد
 في بما  والفتيات، النسااء منًا داخلي   والمشاردات  ( 80) اإلعاقة  ذوات  والفتيات  النسااء  ل الة خاص  اهتمام وأولي

 الشاامل، الدور    االساتعرا   عن التوصايات بعض وصادور م ددة  مواضاييية  قرارات اتخاذ  خالل  من ذلك
  للمشااااردين  اإلنسااااان  ب قوق   المعنية  الخاصااااة المقررة  و ااااددت  .( 81) ليبيا إل  قدمه التي التوصااااية مثالً   منها

  لشااااااواال  االنتقالية  العدالة آليات  اسااااااتجابة  لضاااااامان جنساااااااني ت ليل  إلجراء  ال اساااااامة األهمية عل  داخلياً 
 عادم  با ن  اإلعااقاة  ذو   األ ااااااااااااااخااص ب قوق   المعني الخااص  المقرر  أفااد  حين في  ،( 82) داخليااً  المشااااااااااااااردات

  ذوات والشاااااااابات الفتيات عل  خاص  بوجه يؤثر والجيد الجامع  التعليم عل   ال صاااااااول فرص  في المسااااااااواة 
 الجنسااااااااااااااي  للعن   التعر   من  عليهن الخطر  تزاياد  وأكاد  النزاع،  انتهااء  بعاد  وماا  النزاع  حااالت  في  اإلعااقاة

 .( 83) جنسياً  المنقولة األمرا  واإلصابة واالتجار

  

(78) A/HRC/41/5 37-136، الفقرة. 

العامالت في مجال بناء السااااالم في إطار إعداد هذا التقرير، والتي تشااااير انظر أيضااااًا الورقة التي قدمتها الشاااا لة العالمية للنساااااء   (79)
( في االسااتعرا  الدور  الشااامل، بما في ذلك في ال االت اير المشاامولة  2000)1325إل  تزايد اإل ااارة إل  قرار مجلس األمن  

 بهذا التقرير.

وماا بعاد انتهااء النزاع، بماا في ذلاك الخطاة المتعلقاة باالمرأة  لالطالع عل  ت ليال بشاااااااااااااا ن النساااااااااااااااء ذوات اإلعااقاة في حااالت النزاع  (80)
والساااالم واألمن، انظر الورقة المشاااتركة لمفوضاااية الالجئين النساااائية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمنظمة الدولية لأل اااخاص  

 ذو  اإلعاقة، والت ال  الدولي المعني بقضايا اإلعاقة، والمنظمة الدولية لتملين المرأة.

(81) A/HRC/46/17 252-148، الفقرة. 

 .A/73/173انظر  (82)

 .A/72/133انظر  (83)
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 المتبقةة الثغرات  

  النزاع  انتهاء بعد  وما  النزاع  حاالت  في  والفتاة للمرأة  اإلنساااااااااااااان  حقوق  إدماج  زيادة من الرام عل  -50
  في  والفتيات  النسااااء  عل  تؤثر التي الهامة للمساااائل  كات  اهتمام يول لم اإلنساااان،  حقوق   مجلس أعمال في
  في  بما  والصاا ة،  والتعليم الالئق والساالن التذاء  في  اإلنسااانية ب قوقهن  تتصاال مسااائل  وهي  ال االت، هذه
  ومعالجة  االقتصااااادية. ال ياة في المتساااااوية  والمشاااااركة  واإلنجابية،  الجنسااااية  وال قوق   الصاااا ة  خدمات ذلك
  لمنع   أساااسااي أمر هو  الجنسااانيين المساااواة  وعدم  للتمييز  الهيللية  األساا ا   منًا  جزء  باعت ارها المسااائل هذه

  في  الهادفة  والمشااااركة االزدهار  تنوعهن  أ ااالال  بجميع  والفتيات للنسااااء  تتيح  تملينية بيئة  وتهيئة النزاعات،
 المثال. سبيل عل  واإلنعاش، السالم بناء وجهود السالم عمليات

 حقوق  عل  المشااااااااروع اير أو المنظم  اير  األساااااااال ة ونقل  األساااااااال ة لت ويل الساااااااالبي األثر إن -51
  مجلس أعمال  في معالجته أافله جانب  هو النزاع  انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت في  والفتاة  للمرأة   اإلنسااااااااااااااان

  اإلنسااااااان   حقوق  انتهاكات  لمنع المسااااااائل هذه ب ث  بملان األهمية ومن  .( 84) كبير  حد إل   اإلنسااااااان  حقوق 
  م ددة وت لمية وساالطوية ذكورية  بتعبيراتًا  وثيقًا ارت اط  ترت ط  ألنها عامة،  بصاافة النزاع  ومنع والفتاة للمرأة 

 ذات  األخرى   المساااائل  ومن  .( 85) والفتاة  المرأة   لهما  تتعر  اللذين  الجنساااانيين والعن   التمييز  عن تتتاضااا 
  في المتفجرة  األساال ة السااتخدام والفتيات النساااء عل  الجنساااني  األثر كافية،  بمعالجة ت ظ لم التي  الصاالة

 العن  أعمال ذلك  في  بما اإلنساااااااااااان، ل قوق   الدول  اير من الفاعلة  الجهات  وانتهاكات الم هولة،  المناطق
  حاالت  في نشااااااطها  تزاول  التي  الخاصاااااة األمن  اااااركات  موظفو  يرتدبها التي الجنسااااااني والعن  الجنساااااي

 .( 86) النزاع  انتهاء بعد وما النزاع

  في  والفتاة  المرأة  حقوق  عل  ملمو  أثر  م ددة  بلدان إل   الموجهة  للتوصاااااااااايات  يلون  أن  ويملن -52
  االسااااااااااتعرا  هذا أن  اير المن  .  وعملية  ودييقة  مسااااااااااتنيرة كانه إذا  النزاع،  انتهاء بعد  وما  النزاع  حاالت

 الدور    االسااااااااتعرا  حالة  في  وتشااااااااتتها  التوصاااااااايات  كثرة  ب ن  تفيد التي السااااااااابقة  التقييمات جديد من  يؤكد
 للمرأة  اإلنساااان  ل قوق  بالنسااا ة أما  .( 87) اإلنساااان  حقوق   انتهاكات لمنع  منهجي نهج  ات اع ييسااار ال  الشاااامل،

  صااااافة في  النزاع  ساااااياق في  تجربتهن  اختزال واحتمال التوصااااايات في  التوازن   اختالل  يعني ذلك ف ن  والفتاة،
  خالل المرأة   حقوق  بشاااا ن توصااااية 51  الوسااااط   أفري يا جمهورية إل   قدمه المثال، ساااابيل فعل   الضاااا ية.

 الجنسااااي  العن   عل  (29) التوصاااايات هذه االبية  وركزت  الشااااامل،  الدور    االسااااتعرا  من  الثالثة  الدورة
  األخرى  القضاايا من واساعة  طائفة التوصايات ب ية تناوله حين في  والفتيات،  النسااء ضاد الجنسااني والعن 

  وال قوق   والصا ة  المشااركة مثل  رئيساية، مواضايع إل  م دودة  إ اارة  وأ اارت تخصايص من  مزيد  دون  من
 ت ديات وهي  وتنفيذها،  توصااااااااااياتها  بمتابعة تتعلق ت ديات  اآلليات  جميع وتواجه  .( 88) واإلنجابية الجنسااااااااااية
 بشااااا ن 38/18 اإلنساااااان حقوق   مجلس  بقرار  عمالً   المعينين الخاصاااااين  المقررين  تقرير فيًا  مؤخر   لخصاااااه

 .( 89) اإلنسان حقوق  انتهاكات منع في المجلس إسهام

  

. انظر أيضاًا الورقة المقدمة من الرابطة النساائية الدولية للسالم وال رية، التي تتضامن قائمة 41/20و  43/26انظر قرار  المجلس   (84)
 بموارد مفيدة عن األثر الجنساني لألسل ة.

 .A/HRC/44/29انظر  (85)

 .A/HRC/35/23و A/74/244انظر  (86)

 .A/HRC/43/37انظر  (87)

 .Corr.1و A/HRC/40/12انظر  (88)

 .A/HRC/43/37انظر  (89)
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 المبذولة األخرى  الجهود -خامساا  

  وتتناول   إلثرائه. األعضااء  الدول  من المقدمة  الورقات إل ًا أيضا   التقرير هذا  اساتند  ،آنفاً  ذكر كما -53
 نهااايااة  في  والتوصااااااااااااااال  والفتاااة،  المرأة   حقوق   إلعمااال  تملينيااة  بيئااة  لتهيئااة  المبااذولااة  الجهود  الورقااات  بعض

  حاااالت  في  والفتاااة  المرأة   حقوق   ل مااايااة  المبااذولااة  الجهود  أخرى   تتناااول  بينمااا  النزاعااات،  منع  إل   المطااات،
 الجهود. لهذه موجز يلي وفيما واألمن. والسالم بالمرأة  المتعلقة بالخطة عمالً  النزاع،  انتهاء بعد وما النزاع

  لتنفيااااذ   الثااااانيااااة  الوطنيااااة  العماااال  خطااااة  أن  إل   قاااادمتهااااا،  التي  الورقااااة  في  األرجنتين  أ اااااااااااااااااارت -54
 وزيادة السااااااالم  حفظ  بعثات  في المرأة  مشاااااااركة تدثيا تتوخ   إنها  وقاله أنجزت.  قد (2000)1325 القرار
 جميع في الجنسااني المنظور مراعاة  وتعميم واألمن؛ الساالم قضاايا في  تنوعهن أ الال  بجميع النسااء  إ ارال
 النزاع. انتهاء بعد وما النزاع حاالت في والفتاة للمرأة  اإلنسان حقوق  وحماية السالم؛ بناء أنشطة

 حاالت  في  والفتاة  المرأة  حقوق   حماية في تساااهم  أنها إل  قدمتها التي الورقة  في أساااتراليا وأ اااارت -55
 أمور،  جملة في تشااامل، أماكن،  عدة  في اإلنساااانية  التدابير حزم  تنفيذ  خالل  من  النزاع  انتهاء بعد  وما  النزاع

 والفتيات.  النساء   مهارات   وتنمية   والتعليم   الجنساني،  العن    ملاف ة   وخدمات   واإلنجابية،  الجنسية   الص ة   خدمات 

 اإلنساااااااااااااااان  حقوق   مجاال  في  الوطنياة  اسااااااااااااااتراتيجيتهاا  أن  قادمتهاا  التي  الورقاة  في  جورجياا  وذكرت -56
  م ددةًا أهداف  وتتضاامن واألمن،  والسااالم بالمرأة  المتعلقة  القرارات  لتنفيذ األولوية تعطي  2030-2021 للفترة
 الدولية.  التزاماتها بش ن نفسها عل  ال لومة قطعتها التي بالتعهدات للوفاء

 منع في هادفة مشااركة الفتيات  لمشااركة ُأفساح  المجال إن قدمتها  التي  الورقة في  اواتيماال  وقاله -57
 وهو المثال، سابيل  عل  “ممتلئة  وحياة الساالم ت قيق  أجل من  التعليم”  برنامج  خالل  من  وتساويتها النزاعات

 السالم. ثقافة لتعزيز إجراءات إطاره في اتخذت  برنامج

 المساااااااااااااااااواة   لت قيق  الثااانيااة  الوطنيااة  العماال  خطااة  أن  قاادمتهااا  التي  الورقااة  في  هناادورا   وذكرت -58
 من  الجنسااين  بين المساااواة  لت قيق وااياتًا  أهداف تضاامنه  ،2022-2010 للفترة الجنسااين  بين واإلنصااات

 العن . من خالية وحياة المشاركة في المرأة  حقوق  وحماية تعزيز خالل

 مجلس  قرار  لتنفيااذ  الثااانيااة  الوطنيااة  العماال خطااة  أن  إل   قاادمهااا  التي  الورقااة  في  العراق  وأ اااااااااااااااار -59
 بما الجنساااااني، العن  من وال ماية  المشاااااركة  تتناول  وهي  .2021  عام  في اعتمدت (2000)1325 األمن

 قانون ًا  أيضاا   العراق  واعتمد الم لر. اإلنذار نظم في الجنساااني المنظور وإدماج النزو ، مناطق  في ذلك في
 .8/2021 رقم  اإليزيديات الناجيات

 واألمن  والساااالم المرأة  بشااا ن الثالثة الوطنية العمل  خطة أن قدمتها  التي  الورقة في  أيرلندا وذكرت -60
 جزيرة  في الشاااااعبية القاعدة مساااااتوى  عل   الساااااالم  بناء في  المرأة  مشااااااركة عل  ركزت  2024-2019 للفترة

 واالستقرار. السالم وحماية  وتعزيز المستفادة الدرو  لت ادل  أيرلندا

 األمن   مجلس  قرار  لتنفيااذ  الوطنيااة  العماال  خطااة  أن  إل   قاادمهااا  التي  الورقااة  في  لبنااان  وأ ااااااااااااااااار -61
  تزاول وطنية،  تنساااااااي ية  لجنة ُأنشااااااائه ذلك وعقب ،2019  أيلول/سااااااابتمبر  في  اعتمدت  (2000)1325 رقم

 .2020  تموز/يوليه منذ  عملها

 السان وك ار والطفل المرأة  بشاؤون  المعنية الوطنية اللجنة ب ن قدمتها التي الورقة في  قطر  وأفادت -62
  اللجنة  وتتول  .26 رقم الوزراء  مجلس  قرار  بموجب 2019 عام في أنشاااااااااااااائاه  اإلعاقة  ذو    واأل ااااااااااااااخااص

  الوطنية التشااااااريعات  وتعديل المرأة   ب قوق  المتعلقة  المؤ اااااارات  رصااااااد ذلك في بما الوطنية، الجهود تنساااااايق
 يخضاعون   العسالريين  المساؤولين أن قدمتها  التي  الورقة في ني ال وذكرت الدولية. الصالول  مع يتما ا  بما
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  (2008)1820و  (2000)1325 األمن  مجلس وقرار    الجنساين  بين المسااواة  بشا ن  تدريبية  لدورات  بانتظام
 امرأة. ضابطة ييادة ت ه  يعملن  منهن 688 وأن  رفيعة، عسلريةًا  رت   ي ملن امرأة  6 228  هنال وأن

  ،2021  عام  في نساااااااوية  خارجية ساااااااياساااااااة  اعتماد إل  قدمتها  التي  الورقة في  إسااااااا انيا وأ اااااااارت -63
  خطة وضاااااااااع إل  وأ اااااااااارت األولويات؛  من  باعت ارها واألمن والساااااااااالم  بالمرأة  المتعلقة  الخطة فيها أدرجه
  ،2019  عام  في  قدمه  إنها  وقاله  ؛2023-2017 للفترة  واألمن  والساالم المرأة  بشا ن  الثانية  الوطنية العمل
  والتنمية،  واألمن، السالم هي التي المت دة األمم  عمل  ركائز  بين الربط  إل  تهدت فنلندا مع مشتركة م ادرة

 اإلنسان. وحقوق 

 تقييم  إجراء فيًا  مؤخر   اااااااااااااارعه الداخلياة  وزارة أن إل   قدمتهاا التي الورقة في أوكرانياا وأ ااااااااااااااارت -64
 العمل  بخطة  ترت ط  التي  ال لومية، الطوارئ  لدائرة الجنساااااانية  الساااااياساااااة  تنفيذ في به لالساااااتر ااااااد جنسااااااني
 (.2000)1325 بالقرار المتعلقة الوطنية

 والتوصةات  االستنتاجات -سادساا  

 يتةح  (2000)1325  األمن  مجلس  قرار  العتمناد  العشنننننننننرين  السننننننننننوينة بنالنذىرى  االحتفنال  إن -65
  انتهاء  بعد  وما  النزاع  حاالت  في  والفتاة  للمرأة  اإلنسان  حقوق   مراعاة  لتعمةم  الراهنة  الحالة  لتحليل فرصة
  وآلةاته  اإلنسنننان  حقوق   مجلس  اهتمام أن  االسنننتعرا  ويؤىد  اإلنسنننان   حقوق   مجلس  أعمال في  النزاع
  مجلس  لقراراا  طبق  ذلك في بما  والمشنننارىة،  الجنس نوع  على  القامم  الجنسننني  العنف  بمسنننيلتي    أكثر  ازداد
  الفرع  في مبين  هو ىمنا االهتمنام،  مناا مزيند  تسنننننننننتحق  جواننب عندة  هننا   أن بيند ( 2000)1325 األمن
 المتبقةة  بالثغرات المتعلق أعاله

  وتوصننةات  اإلنسننان  حقوق   مجلس  قرارات على  بناء يلي،  بما تقوم  أن  األعضنناء  للدول وينبغي -66
 الشامل: الدور   االستعرا 

  لمنع ىوسننيلة  قبل من  القاممين  الجنسننانيين  المسنناواة  وعدم  للتمييز  بانتظام  التصنند  )أ( 
  تمتعهن  ذلك في بما  والفتاة،  للمرأة  اإلنسننننان  حقوق   ىامل  لةشننننمل  الجهود  هذه نطاق  وتوسننننةع  النزاعات

 في  والحق األسنننرية،  والعالقات  الزواج في  المسننناواة في  والحق الجنسنننةة، في  بالحق  المسننناواة قدم  على
  والحقوق  الصنننحة  ذلك في بما  الصنننحة، في والحق  التعلةم في والحق الالمق،  السننن ن في  والحق  الغذاء،

 االقتصادية؛ الحةاة في المتساوية والمشارىة واإلنجابةة، الجنسةة

  بعد وما  النزاع  حاالت في  المختلفة  وتجاربهن  تنوعهن  أشننن ال بجمةع  النسننناء وضنننع ) ( 
 الجوانب؛ متعدد نهج وإدماج الحسبان، في النزاع انتهاء

  غير  أو المنظم  غير  األسنننلحة  ونقل  األسنننلحة  لتحويل  المتناسنننب  غير  لألثر  التصننند  )ج( 
  المشنننارىة  وتعزيز  النزاع،  انتهاء بعد  وما  النزاع  حاالت في  والفتاة  للمرأة  اإلنسنننان  حقوق  على  المشنننروع

  السننننننال ، ونزع  األسننننننلحة  تحديد  ومحافل  عملةات وفي  األمن  قطاع  إصننننننال  في  للمرأة  والهادفة  الكاملة
 ؛( 90) السال  لنزع العالمةة االجتماعات في ذلك في بما

  الجنسننني  للعنف  يتعرضنننن  الالتي  والفتةات  النسننناء  حماية إلى  الدعوة في  االسنننتمرار )د( 
  اإلنسنننننان،  حقوق   عن  المدافعات  فيهن  بمن  النزاع،  انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت في  الجنسننننناني  والعنف

  وإدماج  الضننحايا،  ضننرر  وجبر  الجنسنني  العنف مرتكبي  مقاضنناة وإلى  السننالم،  بناة  والنسنناء  والصننحاةات،
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  الجنسنننننننننناني  والعنف  الجنسننننننننني  العنف  منع  إلى  الرامةنة  التندخالت  جمةع  في  النناجةنات  على  يرىز  نهج
 القطاعات؛ والمتعددة الشاملة الخدمات ذلك في بما لهما، والتصد 

 في  والفتاة  للمرأة  اإلنسنننننان  حقوق  بين  الروابط تعزيز في  االتسننننناق من  المزيد  توخي )ها( 
  توسننننننةع  ذلك في بما  واألمن،  والسننننننالم  بالمرأة  المتعلقة الخطة  وبين  النزاع  انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت
  إلى  والدعوة  الخطة  هذه في  عليها  المنصوص  المشارىة رىيزة  يتجاوز  بما الروابط  هذه إلى  اإلشارة  نطاق
  توصننننننننةات وفي  اإلنسننننننننان  حقوق   مجلس  قرارات في  االقتضنننننننناء،  حسننننننننب  الوطنةة،  العمل خطط  تنفيذ

 الشامل  الدور   االستعرا 

  الخاصة  اإلجراءات  إطار في  بواليات  الم لفون   سةما  وال  وآلةاته،  اإلنسان  حقوق   لمجلس  ينبغي -67
  حاالت في  والفتاة  للمرأة  الم فولة  اإلنسنان حقوق   من  الكاملة  للمجموعة  االهتمام إيالء  التحقيق،  وهيئات
 يلي: بما القةام ينبغي الغر  لهذااا وتحقةق وآلةاته، المجلس أعمال في النزاع انتهاء بعد وما النزاع

  المسننننننناواة  وعدم  التمييز  لممارسنننننننات  الجذرية  األسنننننننبا   تحليل في  أكثر  االتسننننننناق )أ( 
  االعتبار، في  والفتةات  النسنناء  لدى  التنوع  أشنن ال جمةع وضننع مع  النزاع،  حالة تسننبق  التي  الجنسننانيين

  بلندان  في  بوالينة  الم لفنة  اآللةنات )خناصنننننننننة  المنحى وعملةنة  محنددة  توصنننننننننةنات إلى  التحلينل  هنذا وتحوينل
 واألمن؛ والسالم بالمرأة المتعلقة الخطة إلى صريحة إشارة بانتظام تقاريرهما وتضمين محددة(،

  الخبراء فريق  ذلك  في بما  واألمن،  والسننننننننالم  المرأة منظومة مع  العمل  عالقات تعزيز ) ( 
 في  الجنسني  بالعنف المعنةة  العام  لألمين  الخاصنة  والممثلة واألمن،  والسنالم  بالمرأة  المعني الرسنمي  غير

  على  منها بطرق   وذلك المسننننلح،  والنزاع  باألطفال  المعنةة  العام  لألمين  الخاصننننة  والممثلة  النزاع،  حاالت
 ؛( 91) المشترىة والتقارير اإلعالمةة اإلحاطات المثال، سبيل

  النسنننامةة  المنظمات  ذلك في بما  المدني،  المجتمع  منظمات مع  التعاون  حيز  توسنننةع )ج( 
 السالم  بناة والنساء

  أعمالها  وتحديث  تكثةف  االسنننننتشنننننارية  اللجنة إلى  يطلب  أن  اإلنسنننننان  حقوق   لمجلس وينبغي -68
 تجر    بين  ويوصنننننني  النزاع   انتهاء  بعد وما  النزاع  حاالت في  للمرأة  الم فولة  اإلنسننننننان  بحقوق   المتعلقة
  زيادة  بهدف  الموضننوع، هذا  بشننين آلةاته  عن  الصننادرة  التوصننةات  تنفيذ متابعة  فيها تقةم  دراسننة  اللجنة
  عملننه  بين  والروابط  التنفيننذ  جهود  تعتر   التي  بننالتحننديننات  المتعلقننة  بننالمعلومننات  المجلس  أعمننال  إثراء

 واألمن  والسالم بالمرأة المتعلقة والخطة

  والمنظمنات  المندني  المجتمع  منظمنات ذلنك  في  بمنا  اآلخرين،  المصنننننننننلحنة  ألصنننننننننحنا   وينبغي -69
  اإلنسنان حقوق   مجلس مع  تعاونهم في  أكثر، منتظمة بصنورة يحرصنوا  أن  السنالم،  بناة  والنسناء  النسنامةة
  المرأة  بنيعمنال المتعلقنة  والخطنة المرأة  حقوق  بشننننننننننين المجلس أعمنال  بين  الروابط  تعزيز  على  وآلةناتنه،
 واألمن  والسالم
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