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    واألمن والسالم املرأة عن العام األمني تقرير  
 مقدمة - أوال 

 ركةـةة واألمـ  والسـم  ابملـةأة املتعلقـ  اخلطـ  أصـبح ، املاضـة  عشـةة السبع السنوات مدى على - ١
 النةاعـات نشـو  منـع جمـا  يف املتحـدة األمم جهود فعالة  لتعةية ضةوري  وأداة العاملة  الشؤون يف أساسة 
 املســـتدام  التنمةـــ  خطـــ  تنفةـــ  شـــةو  مـــ  مســـبقا شـــة ا اخلطـــ  هـــ   ومتثـــ . اإلنســـاي العمـــ  ويف وحلهـــا
 ركــا ة نطــا  علــى التحــو ي التغةــر حتقةــ  يف واألمــ  والســم  ابملــةأة املتعلقــ  اخلطــ  وتســهم. 2030 لعــا 
 يكفـ  مـا املاضـةان العقـدان أظهـة فقـد. والتنمةـ  اإلنسـان وحقـو  األمـ  هـ  الـي، الـثم  املتحدة األمم
 لتـــوفر املب ولـــ  اجلهـــود قةاســ  ميكـــ  بشـــك  تعـــة  للمــةأة اجملديـــ  املشـــارك  أن علـــى هبــا املوثـــو  األدلـــ  مــ 

 أكثــة ســم  إحــم  إىل وتــؤد ، الســم  بنــا  جهــود وتعمــ ، االقتصــاد  االنتعــا  وتــرة وتســة ، احلمايــ 
 املســاواة بــن املباشــةة العمقــ  إىل أيضــا األخــرة الســنوات يف أجنــةت العــدد متةايــدة حبــو  وتشــر. اســتدام 

 الـي األدلـ    ورغـم. أخـةى جهـ  مـ ، نشـوهبا ومنـع النةاعات مواجه  على والقدرة، جه  م ، اجلنسن بن
 الناجتـ  التوصـةات خـم  مـ  املقدم  واملفصل  الواضح  الطةي  وخةيط   ، اخلط  هل   التحويلة  القوة تدعم
 املتعلقـــ  واالستعةاضــات  ، واألمـــ  والســم  املـــةأة بشــ ن 20١5 عـــا  يف أجةيــ  الـــي العاملةــ  الدراســـ  عــ 

، املتةايـــــدة العاملةـــــ  للتحـــــدايت فعـــــا  حـــــ  إجيـــــاد إىل احلاجـــــ  وا دايد، (١)20١5 لعـــــا  واألمـــــ  ابلســـــم 
 .املطلو  املستوى دون يةا  ال واألم  والسم  ابملةأة املتعلق  للخط  الفعل  التنفة  فإن
 20١0 أكتـــــــــوبة/األو  تشـــــــــةي  2٦ املـــــــــؤر  الةائســـــــــ  ابلبةـــــــــان عمـــــــــم التقةيـــــــــة هـــــــــ ا ويقـــــــــد   - 2
(S/PRST/2010/22 ،)  القــــــــةار تنفةــــــــ  عــــــــ  ســــــــنوي  تقــــــــارية تقــــــــدم األمــــــــ  جملــــــــ  فةــــــــ   لــــــــ  الــــــــ 

 فةمــا املســتادات آخــة تقــدم إىل اجمللــ  فةــ  دعــا الــ  ، (20١3) 2١22 والقــةار، (2000) ١325
 الضـو  تسـلة  مـع واألمـ  والسـم  ابملـةأة املتعلقـ  ابخلطـ  املشـمول  اجملـاالت مجةـع يف احملـة  ابلتقد  يتص 
 التقةيـة صـدور منـ  القـةار تنفة  حال  ع  مستكمل  معلومات التقةية ويتضم . والتحدايت الثغةات على

__________ 

 ,Radhika Coomaraswamy, Preventing Conflict، وS/2015/490، و S/2015/446، و S/2016/673انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  (١) 

Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations 

Security Council resolution 1325 (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women (UN-Women), 2015.) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/22
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/٢١٢٢%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2016/673
https://undocs.org/ar/S/2015/446
https://undocs.org/ar/S/2015/490
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 ويقـد . االجتاهـات علـى الضـو  ويسـل  (2)ابملؤشـةات املتعلقـ  البةـاتت ويعك (، S/2016/822) الساب 
 ثمثـ  إجـةا  بعـد اخت ـ  الـ  ، (20١5) 22٤2 ابلقـةار عمم احملة  التقد  ع  مستكمل  معلومات أيضا

 الفعـا  التنفةـ  هبـا يسـهم الـي الكةفة  على الرتكةة مع، 20١5 عا  يف واألم  السم  بش ن استعةاضات
  ويقد . السم  على واحلفاظ النةاعات نشو  منع يف مباشة بشك  واألم  والسم  ابملةأة املتعلق  للخط 
 .أمهة  األكثة التحدايت تعاجل الي والتحفةةي  والشامل  األساسة  التوصةات م  جمموع 

 ذلــــ  يف مبــــا، املتحــــدة األمــــم منظومــــ  كةــــاتت قــــدمتها وحتلــــةمت بةــــاتت إىل التقةيــــة ويســــتند - 3
 . املدي واجملتمع اإلقلةمة  واملنظمات األعضا  الدو  م  مسامهات وإىل، القطةي  واألفةق  السم  عملةات

  
 احملرز التقدم عن عامة حملة - اثنيا 

 االلتـــةا  جتديـــد إىل املصــلح  صـــاحب  اجلهـــات مجةــع دعةـــ (، S/2016/822) الســـاب  التقةيــة يف - ٤
 جهـود صـمةم يف قةاديـ  أبدوار واضـطمعها املةأة مشارك  جع ( أ) ه : ر ةسة  جماالت مخس  يف ابلعم 
 كفالــ ( ج) وبعــد   النــةا  أثنــا  والفتةــات ابلنســا  اخلاصــ  اإلنســان حقــو  محايــ  ( ) واألمــ   الســم 

 الفنةـــ  واخلـــ ة اجلنســـاي اهلةكـــ  تعةيـــة( د) النتـــا    عـــ  واملســـا ل  اجلنســـاي للمنظـــور املةاعـــ  التخطـــة 
 يشـك  اجملـاالت هـ   مـ  جمـا  كـ  يـةا  وال. واألمـ  والسـم  ابملةأة املتعلق  اخلط  متوي ( هـ) اجلنسانة  

 . التقةية ه ا يف منها واحد ك  بش ن احملة  التقد  ويناقش، الةو  أولوي 
 نشو  منع يعنة  ما يف 20١5 عا  من  الدوي اجملتمع داخ  التفكر مستوى صدر  يثل  ومما - 5

 وحقــو  واملســاواة الشــمولة  جعــ  إىل الةامةــ  واجلهــود، العملــ  الواقــع يف الســم  علــى واحلفــاظ النةاعــات
 - املتغـــر الةـــو  عــام يف وخاصـــ  – أعمــا  مـــ  بــ  نقـــو  مـــا أن غــر. املناقشـــات هــ   صـــل  يف اإلنســان

 وقـةار (20١٦) 2282 األمـ  جملـ  قةار) السم  على احلفاظ بش ن القةاران ويؤكد. كاف غر يةا  ال
 نشــو  منـع يف اجملديـ  ومشـاركتها القةاديـ  ابألدوار املــةأة اضـطم  أمهةـ  علـى( ٧0/2٦2 العامـ  اجلمعةـ 
 صـــنع مســـتوايت مجةـــع علـــى املـــةأة متثةـــ   ايدة بضـــةورة فةهمـــا ويســـل م، الســـم  بنـــا  ويف وحلهـــا النةاعـــات
ـــ ، القـــةارات  النســـا ة  املنظمـــات ذلـــ  يف مبـــا، املـــدي اجملتمـــع مـــع الشـــةاكات تعةيـــة إىل دعـــوة فةهمـــا وتوج 

 مـع التعامـ  تتعـدى أن جيـ ، فعالـ  تكـون أن الوقا ة  للتدابر أريد إذا لك . السم  جما  يف والناشطات
 . املساواة عد  ذل  يف مبا، لأل مات واجل ري  اهلةكلة  األسبا  تعاجل وأن الوقو  الوشةك  األ مات

 بعد إال، اجملتمعات يف وحتوال األفةاد حةاة يف تغةرا حتد ، جمدي  إجنا ات االلتةامات تصبح وال - ٦
 وحقـو ، املستدام  والتنمة ، واألم  السم  حتقة  أج  م  املب ول  اجلهود بن فالةب ، وابلتاي. تنفة ها
 جمــا  يف العــاممت النســا  ومحلــ . أيضــا ابألفعــا  بــ ، فحســ  ابألقــوا  لــة  يكــون أن جيــ  اإلنســان

 غر كوسةطات وعمل ، احلة  إهنا  إىل ودعون، النةاعات نشو  منع رسال   ويل  فرتة من  السم  بنا 
 أجــ  مـ  احلةكـ  أصــبح ، الـةم  مـ  عقــدي  حـواي وقبـ . األولةــ  اإلسـعافات مقـدم  مــ  وكـ  رمسةـات
 التحــدايت ســةا  يف القــةارات صــنع عملةــ  مشولةــ  وحتقةــ  النةاعــات نشــو  منــع علــى أقــوى عــامل  تةكةــة
 تةا  ال، والةو . واألم  والسم  ابملةأة املتعلق  للخط  الدافع  القوة واألم  ابلسم  املتعلق  املعقدة العاملة 
 بشــك  تتوقــ  الســم  اســتدام  أن علــى تــ ه  إذ، اخلطــ  هــ   علةــ  تنطــو  الــ   التبصــة تبــن األدلــ 
 وســةادة، املؤسســات وبنــا ، واحلوكمــ ، والسةاســ ، الســم  عملةــات يف املــةأة مشــارك  انتظــا  علــى مباشــة

__________ 

 ، املةف .S/2010/498لم م  على املؤشةات، انظة  (2) 

https://undocs.org/ar/S/2016/822
https://undocs.org/ar/٢٢٤٢%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/822
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/٧٠/٢٦٢
https://undocs.org/ar/S/2010/498


S/2017/861 
 

 

17-18255 3/36 

 

 مـ  هـ  املـةأة وأمـ  اجلنسـن بـن املسـاواة مسـتوايت وأن، االقتصـاد  واإلنعا ، األمين والقطا ، القانون
 .موثوقة  السم  مؤشةات أكثة بن
 وكلـ  وحمكـم منسـ  هنـ  حنو حتو ي تنظةم  انتقا  إحدا  إىل سعة ، منصيب تولة  أن ومن  - ٧
 هلةكــ  اجلــار  اإلصــم  خــم  مــ ، اجلنســن بــن املســاواة علــى يةتكــة، النةاعــات نشــو  منــع جمــا  يف

 بــن املســاواة تعةيــة إىل تةمــ  الــي اجلهــود عــ  فضــم، واإلدارة التنمةــ  ونظــم واألمــ  للســم  املتحــدة األمــم
 إدمــاج أجــ  مــ  األساســة  االســرتاتةاةات وتشــم . اجلنســةن واالنتهــا  لمســتغم  والتصــد  اجلنســن
 واملشارك  القةادة ضمان النةاعات نشو  مبنع املتعلق  املتحدة األمم أعما  يف اجلنسن بن املساواة وتعةية

 اجلنسـانة  املسا   حتلة  يف واالستثمار، اجلنسن بن املساواة جما  يف الفنة  اخل ة وتعةية، للمةأة اجملديتن
 والسـم  واملـةأة اجلنسـن بـن ابملسـاواة املتعلقـ  الـ ام  أجـ  مـ  التمويـ  مـ  يكفـ  مـا وأتمن ،والنةاعات
 ت ب  قام ، يولة /متو  ويف. مناسب  ك  يف وتشاةعها اخلط  ه   إبةا   ايدة بضمان ملتة  وإنين. واألم 
 ومجهوريـ  نةاـراي إىل األفةيقـ  واالحتـاد املتحـدة األمـم بـن مشـرتك  املسـتوى رفةع  بعث  بقةادة العا  األمن
 جمل  وأبل غ .(3)والتنمة  واألم  والسم  املةأة على تةكة نوعها م  بعث  أو  كان  – الدميقةا ة  الكونغو
 بعثات إيفاد جع  اجملل  أعضا  بطل  وأرح ، البعث  إلةها توصل  الي ابلنتا   التاي الشهة يف األم 
 .انتظاما أكثة ممارس  القبة  ه ا م 
 املســـتوى الةفةعـــ  االستعةاضـــات لنتـــا   تســـتاة  مبـــادرات أخـــ  يف شـــةعنا، املتحـــدة األمـــم ويف - 8

 األمـ  جملـ  ويعقـد .(٤)املةـدان يف الـ ام  اإلنسـاي والعمـ  للسم  املةأة صندو  يدعم إذ. 20١5 لعا 
 يف املشــارك  إىل املــدي اجملتمــع ممثلــ  ويــدعو، واألمــ  والســم  املــةأة بشــ ن منتظمــ  خــ ا  اجتماعــات اآلن

ـــنح. حمـــددة ببلـــدان اخلاصـــ  اإلحا ـــات  تتعلـــ  أخـــةى خطـــ  يف كبـــرة أمهةـــ  اجلنســـن بـــن للمســـاواة ومتم
 والسـم ، وابلشـبا ، ابلبشـة واالجتـار العنةـ  التطـةف مبنـع املتعلقـ  اخلطـ  ذلـ  يف مبـا، واألمـ  ابلسم 
 للقــةار الــو ين والتنفةــ  للامةــع الشــامل  ابلوســا   املتعلقــ  املبــادرات تكــاثة إ ا  ابلتفــا   وأشــعة. واألمــ 
ــــد و  والســــع  (2000) ١325 ــــ  إىل ال ــــ  حتقة ــــاجن ابلنســــب  العدال  املتصــــ  اجلنســــ  العنــــ  مــــ  للن

 الــ ي  أولئــ  أصـوات تةايــد علــى تـد  عممــات كلهــا وهـ  . ودعمهــم كــةامتهم علـى واحلفــاظ ابلنةاعـات
 صـــنع عملةـــ  يف للمـــةأة واملتاـــاو   املتمـــاد  السةاســـ  التهمـــةش إ ا ، الـــدوي اجملتمـــع يف، ابجلـــة  يشـــعةون
 فةهــا تســبب  الــي للمعــاتة حلــو  إجيــاد علــى العــة  عقــدوا والــ ي  واألمــ  الســم  مســا   بشــ ن القــةارات
 . اإلنسانة  واأل مات النةاعات م  األخرة املوج 
 

 إىل الراميذذة اجلهذذ   ويف السذذالم عمليذذا  يف واألمذذن والسذذالم ابملذذرأة املتعلقذذة اخلطذذة تنفيذذ  - ألف 
 إليها والع  ة العنيفة النزاعا  نش ء منع
 ابلوسا   معين املستوى رفةع استشار  جمل  إنشا  ع  أعلن م ، 20١٧ سبتم /أيلو  ١3 يف - ٩

 القـــادة مـــ  ١8 مـــ  اجمللـــ  ويتـــ ل . العـــام أحنـــا  مجةـــع يف الوســـا   مبـــادرات بشـــ ن املشـــورة ي ســـةقد 
 األمـــم أن ومبـــا. نســـا  تســـع بةـــنهم مـــ ، املعـــةوفن واخلـــ ا ، املســـؤولن وكبـــار، والســـابقن احلـــالةن العـــاملةن
 املتعلقــ  مبــادراي ســتعتمد، الســم  حتقةــ  إىل الةامةــ  الدبلوماســة  اجلهــود يف  فــةة إبحــدا  تلتــة  املتحــدة

__________ 

 .S/PV.8022انظة  (3) 

األمـ  والعمـ  اإلنسـاي، وفقـا ملـا جـا  يف قـةارجملل  كان يعةف يف الساب  ابألداة التحفةةي  العاملةـ  يف جمـا  املـةأة والسـم  و  (٤) 
 .www.wphfund.org  انظة املوقع الشبك  التاي: 20١٧متويل  صادر يف أيلو /سبتم  

https://undocs.org/ar/١٣٢٥%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/PV.8022
https://undocs.org/ar/www.wphfund.org
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 بـن املشـرت  الـ تم  بـ  يضـطلع الـ   العمـ  مثـ ، اجلـار  العمـ  علـى النةاعـات نشو  ومنع ابلوسا  
 نشـو  منـع أجـ  مـ  الو نةـ  القـدرات بنـا  بشـ ن السةاسـة  الشؤون وإدارة اإلمنا   املتحدة األمم بةتم 

 املســـاعدة وكــ ل ، الوســا   عملةــات مشولةــ   ايدة إىل ويســعى، النةاعــات حتلةــ  يــدعم الــ  ، النةاعــات
 بـــن، ابلةجـــ  مقارنـــ ، للمـــةأة متســـاو متثةـــ  حتقةـــ  بغةـــ ، االقتضـــا  عنـــد، واملـــوارد القـــدرات وبنـــا ، التقنةـــ 
 أعتـة ، 20١8 عـا  يف سةصـدر الـ   واألمـ  والسـم  املـةأة عـ  تقةيـة  ويف .واحمللةـن الو نةن الوسطا 
 خمتلــ  يف ذلــ  يف مبــا، الســم  عملةــات يف املــةأة ومتثةــ  مشــارك  نوعةــ  تقةــةم علــى خــا  بشــك  الرتكةــة

 والتحلـةمت ابملعلومـات املسـامه  على األعضا  الدو  وأحث. السم  اتفاقات بتنفة  املكلف  املؤسسات
 لتحسن األمهة  ابلغ  فه ، للغاي  صعبا يكون قد البةاتت ه   مجع أن م  الةغم وعلى. الصدد ه ا يف

 . السم  على احلفاظ إىل الةامة  االسرتاتةاةات
 علــى السـم  عملةـات يف املـةأة مشــارك   ايدة إىل الةامةـ  التـدابر دعـم املتحــدة األمـم علـى وجيـ  - ١0
. االســـــتثنا  ولـــــة ، القاعـــــدة   الشـــــامل  العملةـــــات تكــــون أن ينبغـــــ ، الوقـــــ  هـــــ ا ويف. املســـــتوايت مجةــــع
 مـــةور مـــع حتســـنا تبـــن الســـم  عملةـــات يف وأتثرهـــا املـــةأة مبشـــارك  املتعلقـــ  العاملةـــ  البةـــاتت كانـــ  ولـــئ 
 احلــواجة بعــ  وتكشــ  املقلقــ  االجتاهــات بعــ  إىل تشــر 20١٦ لعــا  املتاحــ  البةــاتت فــإن، الوقــ 
 يف عمومـا املـةأة مشـارك  بـن تـرتاو  الـي، الوسا   جما  يف للمةأة اجملدي  املشارك  دون حتو  الي املتواصل 
 اجملتمــع مــع و املشــاورات، العملةــات هــ   يف اخلــ ة هــ   وإدراج اجلنســانة  اخلــ ة علــى والطلبــات الوســا  
 ضـةورة املطـةد غـر التقد  ه ا وي  . السم  اتفاقات يف اجلنسن بن الفوار  تةاع  أحكا  وإدراج املدي
 القةــــا  ضــــمان أجــــ  مــــ  فعالــــ  آلةــــات إنشــــا  وكفالــــ  موحــــدة ممارســــات إىل اجلةــــدة املمارســــات تةمجــــ 
 . للنتا   اجملد 
 يف تشـار  أو تقودهـا الي السم  عملةات يف املشارك  الوفود يف تقصا متثةم ممثل  املةأة تةا  وال - ١١

 اجملدي  املةأة ملشارك  معةار  إ ار وجود م  الةغم على، املفاوضن كبار بن وك ل  املتحدة األمم قةادهتا
. السـم  اتفاقـات واسـتمةاري  املـةأة مشـارك  بـن الـةب  تـدعم أدلـ  قاعـدة و، الةجـ  مـع املسـاواة قد  وعلى
 اضـطلع، 20١٦ عـا  يف أن  م  الةغم على، منخفضا وسطا  ككبرات عمل  اللواي النسا  عدد ويظ 
 .(5)احلمةدة واملساع  ابلوسا   تتعل  مبها  علةا مناص  يف املعةنات النسا  م  العديد
 يف املنخة ــ  الوفــود يف للمــةأة العامــ  املشــارك  يف  فةــ  اخنفــا  هنــا  كــان،  20١٦ عــا  ويف - ١2

 بــن فمــ . الســابق  الســن  مــع ابملقارنــ  قةادهتــا يف تشــار  أو املتحــدة األمــم تقودهــا الــي الســم  عملةــات
 قـد كـان فةمـا، وفـدا ١١ يف ممـثمت العلةـا املناصـ  يف النسـا  كانـ  ،(٦)تتبعهـا مت الـي التسع العملةات
ــــــةله  جــــــةى ــــــات مثــــــاي يف وفــــــدا ١2 يف متث ــــــدا ١٧ و، 20١5 عــــــا  يف عملة  يف عملةــــــات تســــــع يف وف
 منــدوابت يضــم املفاوضــ  األ ــةاف مــ   ــةف كــ  يكــ  م، الســابق  الســنوات غــةار وعلــى. 20١٤ عــا 

 فعلــى. الســم  عملةــات مجةــع يف واضــح اجتــا  وهــو، أقلةــ  كــ ،  ممــث مت النســا  كانــ  وعنــدما. ســامةات
__________ 

يقـدم   (3مستشـاري  خاصـن )( وت بـات ١(، ومنسـق  خاصـ  )5يشـغل  مناصـ  ت بـ  ممثـ  خـا  ) يشـم  ذلـ  نسـا  (5) 
 الدعم للعملةات املتصل  ابلوسا  ، واملساع  احلمةدة، مبا يف ذل  يف ق  ، ولبنان، ولةبةا، وغة  أفةيقةا.

عملةـــ ، اثنـــان منهـــا  ١١، قامـــ  األمـــم املتحـــدة بـــدور الوســـة  الة ةســـ  أو شـــارك  يف قةـــادة الوســـا   يف 20١٦يف عـــا   (٦) 
تعلـــ  ابحلــــدود واألمســـا  وم يـــتم مجـــع بةـــاتت بشــــ هنما، وتســـع عملةـــات كانـــ  جاريـــ . وتتعلــــ  أنشـــئتا لتســـوي  منا عـــات ت

 -العملةـــات اجلاريـــ  مبـــا يلـــ : قـــ    ومباحثـــات جنةـــ  الدولةـــ   وغةنةـــا االســـتوا ة  وغـــابون  وغةـــات وفنـــةويم )مجهوريـــ  
 السوري   والصحةا  الغةبة   والةم .البولةفاري (  ولةبةا  والسودان )دارفور(  واجلمهوري  العةبة  
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 يف املتحــدة األمــم تشــار  م ســم  عملةــ  وهــو، 20١٦ لعــا  مةامنــار احتــاد ســم  مــؤمتة يف، املثــا  ســبة 
 .نسا  سبع سوى عضوا ٧5 م  مكون وفد يضم م، قةادهتا
 ففـ . العملةـات لتلـ  اجلنسـانة  اخلـ ة علـى احلصـو   لبـات عـدد يف اخنفـا    هنـا  كان كما - ١3
ــــــ   ملبــــــ ، 20١٦ عــــــا  ــــــع   يف وقمــــــدم  اخلــــــ ة تل ــــــات مــــــ  فقــــــ  أرب  الســــــبع املنطبقــــــ  الوســــــا   عملة
 املا ـ  يف 8٩ نسـب  عـ  نقصـاتا  ميثـ  ما وهو ،(٧)فةها شارك  أو املتحدة األمم قادهتا الي( املا   يف 5٧)

 بـــن ومـــ . 20١3 عـــا  يف املا ـــ  يف 88 و، 20١٤ عـــا  يف املا ـــ  يف ٦٧ و، 20١5 عـــا  يف املســـال 
 ارتبا ــات تضــمنتا عملةتــان هنــا  كانــ ،  20١٦ عــا  يف حمــددة جنســانة  خــ ةا  تطلــ  م الــي العملةــات
 .(8)السابق  السنوات يف اجلنسانة  ابخل ة املتحدة األمم  ودهتما الل ي  الطةفن نف  مع األج   ويل 

 بةحـ  فمـا، املتفةغـ  اجلنسـانة  اخل ة ع  يغين ال العلةا والقةادة املوظفن قدرات حتسن أن ومع - ١٤
 بوجـــــــ  الـــــــوع   ايدة علـــــــى وتعمـــــــ  القـــــــدرات تلـــــــ  تبـــــــين 20١١ عـــــــا  منـــــــ  السةاســـــــة  الشـــــــؤون إدارة
 الم مـــ  واالســـرتاتةاةات األدوات ابلتـــاي يـــوفة ممـــا، اجلنســـانة  ابملســـا   حتديـــدا املتعلقـــ  اباللتةامـــات عـــا 

 اجلنسـانة  املسـا   بشـ ن توجةهات بنشة مؤخةا قةامها ذل  ومش ، اجلنسانة  لمعتبارات املةاعة  للوسا  
 وضع يف للمساعدة عملة  وأدوات اسرتاتةاةات تتضم  توجةهات وه ، الشامل  الوسا   واسرتاتةاةات

 يف املواضـــةعة  اجملـــاالت يف اجلنســـانة  لمعتبـــارات املةاعةـــ  األحكـــا  وإدمـــاج شـــامل  وســـا   رتاتةاةاتاســـ
 السـم  لعملةـات املسـاندة الوسـا   دعـم أفةقـ  مجةـع يف املةأة شارك ، ذل  إىل وإضاف . السم  اتفاقات
 علةـــ  اثبـــةت إجنـــا ا يشـــك  ممـــا، 20١٦ عـــا  يف قةادهتـــا يف شـــارك  أو املتحـــدة األمـــم قادهتـــا الـــي اجلاريـــ 
 . 20١2 عا  من  املنظم 
 يف مبــا، املصــلح  أصـحا  مــ  متنوعــ  جمموعـ  مــع التشــاور الشـامل  الوســا   عملةــات وتتطلـ  - ١5
 م  املا   يف ١00 يف املدي اجملتمع مع مشاورات أجةي  حن فف ، ذل  ومع. النسا ة  املنظمات ذل 

 فقـــد، 20١5 و 20١٤ عـــام  يف قةادهتـــا يف شـــارك  أو املتحـــدة األمـــم قادهتـــا الـــي الســـم  مفاوضـــات
 عملةـات سـ  يف املشـاورات تلـ  أجةيـ  حـن، 20١٦ عـا  يف املا ـ  يف 8٦ إىل النسـب  ه   اخنفض 

 يف املشـارك  يف املـدي اجملتمـع رغبـ  توضـح منهـا مشـاورات عـدة أن إال .(٩)عملةـات سـبع جممـو  م  فق 
 مكتـ  واصـ ، املثـا  سـبة  فعلـى. للظـةوف البالغـ  الصـعوب  م  الةغم على ذل  على وقدرت  املشاورات
 اجملتمــع لــدعم غةفــ  وأنشــ  للمــةأة االستشــار  اجمللــ  مــع العمــ  ســوري  إىل العــا  لألمــن اخلــا  املبعــو 
 مـــ  أكثـــة مـــع مشـــاورات املستشـــاري  وكبـــار اخلـــا  املبعـــو  أجـــةى، اآللةـــات تلـــ  خـــم  ومـــ . املـــدي
 تلـــ  يف املشـــاركات النســـا  نســـب  وتةاوحـــ . املـــدي اجملتمـــع منظمـــات مـــ  500 مـــ  ألكثـــة ممـــثم ١30

 هـ   كانـ  ولـئ . مطـةدة بصـورة متثةله  وتةايد، املشاركن جممو  م  املا   يف ٤0 و 30 بن املشاورات
 أهنـا إال، جنةـ  يف عقـدها اجلـار  احملـاداثت يف السـور  اجملتمـع منظـورات متثة  لضمان مهم  املشاورات

 علـى، السـم  حمـاداثت يف املتفاوضـ  األ ـةاف وفـود يف للمـةأة جمـداي إدراجـا أو مباشـةة مشـارك  تشك  ال
 املتحـدة األمـم بعثـ  قامـ ، كولومبةـا ويف .(20١5) 22٤2 قـةار  يف األمـ  جملـ  إلةـ  دعـا ال   النحو

 القـــوات وقةـــا  النـــار إ ـــم  وقـــ  مـــ  التحقـــ  يف املتمثلـــ  احلالةـــ  واليتهـــا مبوجـــ ، كولومبةـــا يف للتحقـــ 
__________ 

نظــةا ألن عملةــي تفــاو  جتــةاين علــى املســتوى الو ار /الةائســ  مــ  أجــ  تســوي  منا عــات تتعلــ  ابحلــدود وابألمســا ، فــإن  (٧) 
 توفر اخل ة اجلنسانة  وإجةا  املشاورات مع منظمات اجملتمع املدي ال ينطبقان مباشةة.

 االرتبا ات الطويل  األج  للصحةا  الغةبة  ومباحثات جنة  الدولة .  ملب  خ ة سابقاا يف (8) 

 .20١٦يف عملة  دارفور )السودان(، م جتة مشاورات مع اجملتمع املدي يف عا   (٩) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 النســـا ة  املنظمـــات بـــن احلـــوار بتةســـر، أســـلحتها بوضـــع الشـــعيب اجلـــةش - الكولومبةـــ  الثوريـــ  املســـلح 
 . احمللة  اجملتمعات أوسا  يف العملة  يف الثق  بنا  يةسة مبا، والتحق  الةصد آلة  وأعضا 

 بـــن متســـق   ايدات جنســـانة  أحكامـــاا  تتضـــم  الـــي املوق عـــ  الســـم  اتفاقـــات شـــهدت أن وبعـــد - ١٦
 األحكـا  تلـ  تـةد م حن ،(١0)20١٦ عا  يف االتفاقات ه   نسب  تةاجع ، 20١5 و 20١0 عام 
  اد وقـد. 20١5 عـا  يف املسـال  املا ـ  يف ٧0 بنسـب  مقارنـ ا  ،(١١)السـت  املوق عـ  االتفاقات نص  يف إال

 اتفـا  احتـوا  بسـب  20١٦ عـا  يف املوق عـ  السـم  اتفاقـات يف الـواردة اجلنسـانة  األحكـا  عدد متوس 
 تـــوافة عـــد  مـــ  الـــةغم وعلـــى .(١2)األحكـــا  هـــ   مـــ  ١00 مـــ  أكثـــة علـــى الشـــام  الكولـــوميب الســـم 
 أثة فةها قةاداي دورا وتولةها اجلنسانة  واخل ة الوسا   جهود يف املةأة ملشارك  فإن، ذل  تعل  الي البةاتت
 . الكولوميب املثا  علة  د  كما،  السم  اتفاقات يف اجلنسانة  األحكا  إدراج يف كبر
 الـــو ين الصـــعةدي  علـــى للوســـةطات شـــبكات إنشـــا  يف الشـــةو  اإلجيابةـــ  االجتاهـــات بـــن ومـــ  - ١٧

 نشـــــو  ملنـــــع للنســـــا  األفةيقةـــــ  الشـــــبك  األفةيقـــــ  االحتـــــاد أنشـــــ ، 20١٧ مـــــار /آذار ففـــــ . واإلقلةمــــ 
 شــبك  إيطالةــا وتقــود. “FemWise” ابســم أيضــا املعةوفــ ، الســم  حتقةــ  أجــ  مــ  والوســا  ، النةاعــات
 مبادرة على بنا ، 20١٧ عا  هناي  قب  إ مقها يتوقع الي، املتوس  األبة  البحة منطق  يف الوسةطات
 مثـ  القا مـ  الشـبكات جانـ  إىل، الناشـئ  الشـبكات وتـوفة. املتوسـ  األبـة  البحة منطق  يف الوسا  
 املب ولـ  الوسـا   جهـود مجةـع يف والقـدرات املعـارف لةب  موردا، األورويب الشما  بلدان وسةطات شبك 
 أجــ  مــ  الشــبكات تلــ  بــن والتعــاون التــر ر كفالــ  أمهةــ  علــى وأشــد  د. والعــامل  احمللــ  الصــعةدي  علــى
 إىل ســعةنا مــع توفةهــا الــي واملــوارد اخلــ ات واســتخدا  واالســتدام  املعلومــات وتقاســم املتبــاد  الــتعلم تعةيــة
 املعنةـــ  املستشـــاري  كبـــرة إىل و لبـــ م ، وجمديـــ  متســـاوي  بصـــورة، الوســـا   أدوار يف املـــةأة مشـــارك  حتقةـــ 

 . الصدد ه ا يف املب ول  اجلهود دعم العام  ابلسةاسات
 

 ابلبعثذذا  العمذذ  سذذياق  يف قيا يذذة أ وارا وتذذ ليهن والفتيذذا  النسذذاء حقذذ   وتعزيذذز محايذذة - ابء 
  اإلنساين والعم 

 مـــــ  أكثـــــة هنـــــا  كـــــان،  20١٦ عـــــا  هنايـــــ  ففـــــ . احلمايـــــ  تـــــوفر جمـــــا  يف أ مـــــ  العـــــام يواجـــــ  - ١8
 تعـــاجل دا مـــ  حلـــو  وضـــع وجيـــ  .(١3)العـــامل  الصـــعةد علـــى النـــةو  علـــى أرغمـــوا شخصـــا ملةـــون ٦5.5

 الةامة  املؤسسات جهود وتدعم، للمةأة واملتساوي  اجملدي  املشارك  وتكف ، والنةا  للعن  اجل ري  األسبا 
 م  أكثة إلةهم الوصو  يصع  وم  للمخا ة عةض  أكثة هم م  سةما وال، اجلمةع احتةاجات تلبة  إىل

 التصــد  وجيــ . اجملــاالت مــ  واســع   ا فــ  نطـا  علــى العمــ  تكثةــ  الفعــا  التعــاون ويقتضــ . غـرهم

__________ 

ألغـــةا  مجـــع البةـــاتت، تـــدرج إدارة الشـــؤون السةاســـة  اتفاقـــات وقـــ  األعمـــا  العدا ةـــ  أو اتفاقـــات وقـــ  إ ـــم  النـــار  (١0) 
. وه   االتفاقات يوقعها  ةفـان علـى األقـ  مـ  أ ـةاف “السم اتفاقات ”اقات السم  الشامل  واجلة ة  حت  مسمى واتف

 النةا  بقصد إهنا  نةا  عنة  أو إحدا  حتو  كبر فة  حىت ميك  معاجلت  بشك  أكثة إمثارا.

 أمبةم  يف أفغانستان ومجهوري  الكونغو الدميقةا ة  وكولومبةا. (١١) 

اتفــا   ســم  تضــم  حكمــاا واحــداا علــى  20١٦مجهوريــ  الكونغــو الدميقةا ةــ  هــ  البلــد اآلخــة الوحةــد الــ   وق ــع يف عــا   (١2) 
 األق  بش ن العن  اجلنس  املتص  ابلنةاعات.

 (.20١٧)جنة ،  ”Global trends: forced displacement in 2016“انظة مفوضة  األمم املتحدة لشؤون المجئن،  (١3) 
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 جيـ  كمـا،  والعن  النةا  نشو  على مبكة إن ار مؤشة وابعتبار  فوري  بصورة واجلنساي اجلنس  للعن 
 . اجلنسانة  لمعتبارات مةاعة  للحماي  بةئات هتةئ  ضمان
 تةتكــ  الــي االنتهاكــات ذلــ  يف مبــا، اجلنســ  العنــ  أشــكا  مجةــع بشــ ن غابلــ قلــ  ويســاوري - ١٩
 حقـو  وتعةية حلماي  األمامة  اخلطو  يف يقفون ال ي ، للمةأة الواجب  اإلنسان حقو  ع  املدافعن ضد

 هتديـــدات وقــو  عـــ  ابخلطــة منـــ رة تقــارية تـــةد تــةا  وال. إمجـــاال اجلنســن بـــن واملســاواة والفتةـــات النســا 
 االنتهاكـات علـى علنـا العرتاضـهم اجلماعـات أو األفـةاد يسـتهدف حةث، املنا   مجةع يف عن  وأعما 

 حقـــو  قمـــع ويشـــك . جمتمعـــاهتم يف واملـــةأة الةجـــ  مـــ  كـــ  ولـــدور لألســـةة التقلةديـــ  املفـــاهةم ولتحـــديهم
 إنــ ار عممــ ، األخــةى األساســة  واحلقــو  والتامــع الكــم  حبةيــ  التمتــع يف املــةأة حــ  ســةما ال، اإلنســان
 املةتكــ  العنــ  معــدالت بــن ارتبــا  وجــود جديــدة حبــو  بةنــ ، وابملثــ  .(١٤)وشــة   نــةا  بوقــو  مبكـة
 يف والفتةـات النسـا  أمـ  يف النظـة ضـةورة علـى أكـ  بدرجـ  يشـدد مـا وهـو، النةاعـات ونشـو  املـةأة ضد

 املـدافعن حلمايـ  آلةـات وضـع علـى األعضـا  الـدو  وأحـث .(١5)النةاعـات نشـو  منـع إىل الةامةـ  اجلهود
 والتمةةـة للعنـ  العلنةـ  اإلدانـ  وعلـى، علةهـا املؤسسـ  الطـابع وإضـفا  للمةأة الواجب  اإلنسان حقو  ع 

 . واألم  السم  إحم  يف األمهة  البالغ  مبسامهتهم واإلقةار، ضدهم املةتكبن
 

  ابلنزاعا  املتص  اجلنس  للعنف التصدي  
، هلــا والتصــد  النةاعــات نشــو  منــع صــو  احملــة  التقــد  املاضــ  العقــد يف تضــاع  حــن يف - 20

 القطةيـــ  الســـةاقات مـــ  متنوعـــ  جمموعــ  نطـــا  علـــى ابلنةاعـــات املتصــ  اجلنســـ  العنـــ  ارتكـــا  يتواصــ 
 للعنــ  اجل ريــ  األســبا  ملعاجلــ  دينامةــ  ابســتثمارات القةــا  ويتعــن. بعةنهــا حبــاالت املتعلقــ  والســةاقات
 سـابقا املوجـود واجلنسـاي اجلنس  للعن  واملرتابط  الواسع  األبعاد ذل  يف مبا، ابلنةاعات املتص  اجلنس 
 النـةو  حاالت سةا  يف ابلغ  أمهة  ولكلةهما، وأ فاهل  اجلنس  العن  ضحااي هلا يتعة  الي والوصم 
، هبـــــــ  واالجتـــــــار، والفتةـــــــات النســـــــا  اختطـــــــاف وكـــــــ ل ، النةاعـــــــات عـــــــ  النامجـــــــ  الســـــــكان وتـــــــنقمت
 . وإدماجه  ،وعودهت 

 يف املةتكـ  واجلنساي اجلنس  العن  يف حتقةقاا  اإلنسان حقو  جمل  أجةى، 20١٦ عا  ويف - 2١
 .(١٦)العنــــ  ذلــــ  عــــ  تقــــارية إلةــــ  ووردت الســــودان وجنــــو  ولةبةــــا وإريــــرتاي الســــوري  العةبةــــ  اجلمهوريــــ 
  عملة  الوسطى أفةيقةا مجهوري  يف االستقةار لتحقة  األبعاد املتعددة املتكامل  املتحدة األمم بعث  وأكمل 
 على املةتكب  اإلنسان حقو  انتهاكات م  وغر  واجلنساي اجلنس  العن  توثة  فةها جةى شامل  مسح

__________ 

 ,Martin Smidt and othersلم م  على معلومات بش ن العمق  بن ارتفا  مستوايت القمـع ووقـو  نـةا  وشـة ، انظـة  (١٤) 

The Global Conflict Risk Index (GCRI): Manual for Data Management and Product Output, ver. 5 

(European Union, 2016 و  )Patrick Regan and Daniel Norton, “Greed, grievance, and mobilization in civil 

wars”, Journal of Conflict Resolution, vol. 49, No. 3 (2005.) 

 Jocelyn Kelly, “Intimate partner violence and conflict: understanding the links between politicalانظــــــــــــــــــــــــــــــــــة  (١5) 

violence and personal violence” (forthcoming and cited as a background paper) in “Pathways for Peace: 

Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict—Main Messages and Emerging Policy Directions”, 

World Bank, Washington, D.C., 2017. 

 A/HRC/31/CRP.1و  A/HRC/33/55و  A/HRC/31/68( واجلمهوريـــــــــــــ  العةبةـــــــــــــ  الســـــــــــــوري  )A/HRC/32/47إريـــــــــــــرتاي ) (١٦) 
 (.A/HRC/31/CRP.3( ولةبةا )A/HRC/31/49( وجنو  السودان )A/HRC/32/CRP.2 و

https://undocs.org/ar/A/HRC/32/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/68
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/CRP.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.3
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 مــع حالةــاا  تتعــاون عديــدة أ ةافــا أن التفــا   علــى يبعــث وممــا. (١٧)2003 عــا  منــ  البلــد يف واســع نطــا 
 للتصــد   منةــ  حمــددة التةامــات وضــع أجــ  مــ  النــةا  حــاالت يف اجلنســ  ابلعنــ  املعنةــ  اخلاصــ  ممثلــي
 حـ ف عـ  ديفـوار كـوت اختـ هتا الي اإلصمحة  التدابر أسفةت، املثا  سبة  وعلى. االنتهاكات لتل 
 اجلنســ  العنــ  تةتكــ  أهنــا يف لمشــتبا  معقولــ  أســبا  توجــد الــي األ ــةاف قا مــ  مــ  املســلح  قواهتــا
 (.املةف ، S/2017/249 انظة) ابلنةاعات املتص 
 إىل( S/2017/249) ابلنةاعـات املتصـ  اجلنسـ  العنـ  عـ  األخـر تقةيـة  يف اجملل    نبه م  وقد - 22
 أســبا  توجــد النةاعــات أ ــةاف مــ   ةفــاا  ٤٦ تضــم مســتكمل  قا مــ  لــ  وقــدم  للقلــ  مثــرة حالــ  ١٩

 يف اجلنسـ  العنـ  أشـكا  مـ  وغـر  االغتصا  ارتكا  على حتة  أو تةتك  أهنا يف لمشتبا  معقول 
 يتواص ، السودان وجنو  السوري  العةبة  اجلمهوري  مث ، السةاقات بع  ويف. (١8)املسلح النةا  حاالت
 يظــ ، ونةبــا  النكــا ســة  مثــ ، أخــةى ســةاقات ويف. ابخلطــة منــ رة مســتوايت إىل اجلنســ  العنــ  تةايــد

 جــةا مهم أن مفادهـا اجلنـاة إىل مقبولـ  غـر رسـال  يوجـ  اجلنسـ  العنـ  جـةا م علـى العقـا  مـ  اإلفـمت
 تقــارية  يف الــواردة القــوا م يف إدراجهــا يتكــةر الــي األ ــةاف أن علــى الت كةــد وأكــةر. عقــا  دون ســتمة

 حلفـــ  املتحـــدة األمـــم عملةـــات يف تشـــار  أن ميكـــ  ال ابلنةاعـــات املتصـــ  اجلنســـ  العنـــ  عـــ  الســـنوي 
 علـى والقـدرة الواليـ  اجلـةا ات لـنظم تكـون أن كفالـ  علـى األمـ  وجملـ  األعضا  الدو  وأحث، السم 
 .االنتهاكات لتل  التصد 

، واألساســـــة  القانونةـــــ  اخلـــــدمات نللنـــــاج املخصصـــــ  املـــــوارد يف االســـــتثمار يشـــــم  أن وجيـــــ  - 23
 احلصــو  ابلضــةورة ذلــ  ويشــم . وغــرهم قســةا ملشــةدي اب يتعلــ  فةمــا املتمةــةة الضــع  وجــ أل التصــد و 

ـــــ  الصـــــح  خـــــدمات علـــــى ـــــ  العـــــةش ســـــب  ودعـــــم واملـــــ وى واالجتمـــــاع  النفســـــ  والـــــدعم العقلة  والعدال
 اإليـد /البشـةي  املناعـ  نقـ  فـرو  عمج ذل  يف مبا، واإلجنابة  اجلنسة  الصح  وخدمات والتعويضات

 عـــ  النامجـــ  احلمـــ  حلـــاالت اآلمـــ  واإلهنـــا  اجلنســـ  االتصـــا   ةيـــ  عـــ  املنقولـــ  والعـــدوى منـــ  والوقايـــ 
 هــ   علــى األمثلــ  ومــ . اإلنســاي الــدوي والقــانون الدولةــ  اإلنســان حلقــو  ووفقــا متةةــة دون، االغتصــا 

 اجلــن  نــو  علــى القــا م العنــ  ملنــع القطاعــات املتعــددة املتكاملــ  الــ ام  النــاجن علــى تةكــة الــي الــ ام 
 بــ  تقــو  الــ   والعمـ  مةامنــار يف للســكان املتحــدة األمـم صــندو  هبــا يضــطلع بـةام  وهــ ، لــ  والتصـد 
 تسـع  يف واجلنسـاي اجلنسـ  للعنـ  الطبة  اإلحال  نظم إنشا  يف المجئن لشؤون املتحدة األمم مفوضة 
 االهتمـا  موضـع األشـخا  مـ  وغرهم الجئ ٤85 000 م  ألكثة أات  مما، النظم ه   وتعةية بلدان

 حكومةـ  غـر  ومنظمـ وإقلةمة  دولة  ومنظم  بلدا ٦0 م  أكثة احتد وقد. الصحة  الةعاي  على احلصو 
  أرح  إنينو . الطوارئ حاالت يف اجلنساي العن  م  احلماي  بش ن إجةا ات اختاذ إىل الدعوة خم  م 

 العنـ  منـع مبـادرة مثـ ، ابلنةاعـات املتصـ  اجلنسـ  ابلعنـ  املـةتب  لوصمل التصد  بغة  املب ول  ابجلهود
 للوصم ابلتصد  املتعلق  واملبادئ، الشمالة  وأيةلندا العظمى ل يطانةا املتحدة اململك  اخت هتا الي اجلنس 
 .العا  ه ا هبا العم  بدأ الي

__________ 

انظة التقةية الصادر ع  بعث  األمم املتحدة املتكامل  املتعددة األبعاد لتحقة  االستقةار يف مجهوري  أفةيقةا الوسـطى وآخـةي   (١٧) 
تقةية املشةو  التوثةق  ال   يوث  االنتهاكات اجلسةم  للقانون الدوي حلقو  اإلنسان وانتهاكات القانون الدوي  ”بعنوان 

 “20١5وكـــــانون األو /ديســـــم   2003يف إقلـــــةم مجهوريـــــ  أفةيقةـــــا الوســـــطى بـــــن كـــــانون الثاي/ينـــــاية  اإلنســـــاي املةتكبـــــ 
 (.20١٧)أاير/مايو 

ينبغ  قةا ة ذل  التقةية ابالقـرتان مـع التقـارية الثمانةـ  السـابق  عـ  العنـ  اجلنسـ  املتصـ  ابلنةاعـات، وهـو مـا يـوفة أساسـا  (١8) 
 القا م  الواردة يف املةف .تةاكمةا إلدراج األ ةاف يف 

https://undocs.org/ar/S/2017/249
https://undocs.org/ar/S/2017/249
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  اجلنساين للمنظ ر مراعية محائية لبيئا  الرتويج  

 السـم  بعملةـات يتعلـ  فةمـا اجلن  بنو   اصاخل التوصةات بش ن تقد  م  إحةا   مت ما يسةي - 2٤
 السةاســــة  الشــــؤون اتإدار  وواصــــل . 20١5 لعــــا  واألمــــ  الســــم  استعةاضــــات عــــ   املنبثقــــ وانتقاهلــــا
 مسـتوى علـى واملسـا ل  املـوظفن قـدرات بنـا  إىل الةامةـ  جهودهـا املةـداي والدعم السم  حف  وعملةات

 العمـ  فةقـ  ر ـة  رتبـ  رفـع اإلجـةا ات ومشلـ . واألمـ  والسـم  واملـةأة اجلـن  نـو  بشـ ن املسؤولن كبار
 ألمـنل ةـ وك إىل مـدية مـ  املةـداي الدعم وإدارة السةاسة  الشؤون إلدارة التابع  اجلنسانة  ابلشؤون املعنة 
 عـ  احملـة  التقـد  رصـد يف العلةـا القةـادة لدعم “السم  حف  يف اجلنسانة ” للمةاقب  لوح  وإنشا ، العا 

. واألم  والسم  ملةأةاب املتعلق  لتةاماتاال بش ن العلةا لقةادةل األهداف دداحمل والتدري ، السم  عملةات
 مجةــع يف واألمــ  والســم  ملــةأةاب املتعلقــ  والايتالــ تنفةــ  يف املســا ل  حتســن يف املبــادرات تلــ  وأســهم 
 قـــــةار  يف األمـــــ  جملـــــ  عـــــ  الصـــــادرة للـــــوالايت فقـــــاو ، ذلـــــ  إىل وابإلضـــــاف . الســـــم  حفـــــ  عملةـــــات
 منهـــا اســتفاد اجلنســـاي للمنظــور املةاعةــ  التقـــارية تقــدمب خاصـــ  ةــ تدريب دورة نظمــ ، (20١5) 22٤2
 يف التــدابر تلــ  نتــا   عــ  معلومــات إدراج وأعتــة . املقــة ويف البعثــات مجةــع يف موظــ  200 مــ  أكثــة
 .املقب  السنو  التقةية
 الشـــة   هبــا تقــو  الــي العملةـــات مفــاهةم يف واألمــ  والســم  ابملـــةأة املتعلقــ  األحكــا  درجــ أم و  - 25
 حنـو علـى اجلنسـاي املنظـور دمـ أم و ، (١٩)العسـكةي  القـوات عملةـاتب املتصل  وامةاألو   عسكةيال وحداتوال

 بعملةات املتعلق  التدريبة  والدورات العسكةي  التدريبات ويف، القوات نشة قب  الو ين التدري  يف متةايد
 ة تدريبال همامناها يف اجلنسانة  العناصة املةداي الدعم وإدارة السةاسة  الشؤون إدارة عة ت وقد. السم 

 املســاواة بشـ ن اإلدارة نطــا  علـى والتوجةهــات السةاسـات تنقـةح حالةــا وجيـة ، للنشــة السـابق  األساسـة 
 على املتحدة األمم لشة   اجلنسانة  دواتاأل موع جمل ابلفع  املةدانة  البعثات استخدا  مع، اجلنسن بن

 .واسع نطا 
 يف يسـاهم السـم  حفـ  لعملةـات النظامةـ  العناصـة صـفوف يف املـةأة متثةـ  أن مـ  الـةغم وعلى - 2٦
 /األو  كــــانون 3١ ويف. ملحــــوظ بشــــك  منخفضــــ  مبســــتوايت  و عيــــ النســــا  فــــإن، (20)اتالبعثــــ جنــــا 

 غــــر. األركــــان وضــــبا  العســــكةين املــــةاقبن مــــ  املا ــــ  يف ٧.٤ نســــب  النســــا  شــــكل ، 20١٦ ديســــم 
 نســــب  النســــا  وشــــكل . املا ــــ  يف ٤ بنســــب  ظــــ  العســــكةي  القــــوات صــــفوف يف عمومــــا املــــةأة متثةــــ  أن
 فقـ  املا ـ  يف ٧ و الشـة   أفـةاد صـفوف يف املا ـ  يف ١٧ و، الشـة   ضبا  مجةع م  فق  املا   يف ١0
 عـدد اخنفـا  مـ  الـةغم علـى أنـ  بةـد .(2١)20١5 عا  مستوى غةار على، املشكل  الشة   وحدات بن

 الشـــة   صــفوف يف نســا  اآلن عديــدة بعثـــات ولــدى، للوحــدات اتكقا ــد نشـــةه  جيــة   فإنــ، النســا 
 .اجلنسانة  ابملسا   املعنةن نعسكةيال  يستشار املو  العسكةي  السم  حف  وشبكات

__________ 

األوامـــة املتصـــل  بعملةـــات القــــوات و مفـــاهةم العملةـــات العســـكةي  يف املا ـــ  مـــ   ١00، تضـــمن  20١٧يف منتصـــ  عـــا   (١٩) 
وقــد مت بلــوت هــاتن  - ابملــةأة والســم  واألمــ أحكامــا تتعلــ  العملةــات الــي تقــو  هبــا الشــة   يف املا ــ  مــ   ٩3 العســكةي  و
 . وجية  تعق  ه   البةاتت ابنتظا .20١5عا  النسبتن يف 

 .82، الفقةة A/70/357-S/2015/682انظة على سبة  املثا   (20) 

 .www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtmlآخة البةاتت متاح  يف املوقع التاي:  (2١) 

https://undocs.org/ar/2242 (2015)
https://undocs.org/ar/A/70/357
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 يـــتم ميالـــ النســـا  عـــدد  ايدة يف الو نةـــ  النظامةـــ  اخلـــدمات يف املـــةأة مشـــارك   ايدة تســـهم وقــد - 2٧
 يف ابلفــة  الضــابطات وعــ  إذكــا  إىل املســتهدف  التوعةــ  أدت وقــد. املتحــدة األمــم بعثــات إىل إيفــاده 
، 20١5 عـا  منـ ،  عسـكةي  بطاضـ 2٤0 مـ  أكثـة أكمـ ، املثـا  سبة  فعلى. العسكة  العنصة إ ار
 بن للمساواة املتحدة األمم هةئ  م  بدعم، واهلند وكةنةا الصن استضافتها أسبوعان مدهتا تدريبة  دورات
 ويف. الســـم  عملةـــات يف للنشـــة  اســـتعداده لتعةيـــة( للمـــةأة املتحـــدة األمـــم هةئـــ ) املـــةأة ومتكـــن اجلنســـن

 ويف. املتحــدة لألمــم العســكةين للمــةاقبن جنســانةا متوا نــ  تدريبةــ  دورة أو  فنلنــدا نظمــ ، 20١٧ عــا 
 مـ  شـة    ضـابط ٧50 بتدري  السم  حف  عملةات إلدارة التابع  الشة   شعب  قام ، 20١٦ عا 

 وو  ، البعثــــات يف دمــــ اخل تقةــــةم اختبــــار  مــــنه فــــةدا 358 أجــــةى، شــــة   أبفــــةاد مســــامه  بلــــدان ســــبع 
 يف الشـــة   أفـــةاد نشـــة عملةـــات مـــ  املا ـــ  يف 32 تبلـــغ نســـب  العـــدد هـــ ا وميثـــ . بعـــد فةمـــا  مـــنه 2١8
 .20١٦ عا 
 املتحــدة مــماأل عملةــات بشــ ن الــدفا  ا و ر  اجتمــا  يف هبــا التعهــد مت الــي االلتةامــات مــع ومتشــةا - 28
 ختصـة  السـم  حفـ  عملةـات إلدارة التـابع العسـكةي  الشـؤون مكت  قةر، 20١٦ لعا  السم  حلف 
 العسـكةين للمةاقبـات ابلنسـب  الةتـ  نطـا  أن علـى واعـدة عممـ  ميثـ   اوهـ. فقـ  للنسـا  وظةف  300
 أرحــ  وإنــين. الشــاب  األســة مــ  اتبطاللضــ ابلنســب  أشــهة ســت  إىل  تقلصــ دمــ اخل مــدة وأن توســع قــد

 كمـــا،  نســـا ة  مشـــارك  وفـــة  خمتلطـــ  دورايت بنشـــة الســـم  حفـــ  لعملةـــات العســـكة  املستشـــار ابقـــرتا 
 .احمللة  اجملتمعات الحتةاجات أفض  فهم إىل ستؤد  ألهنا، وكةنةا  امبةا فعل 
 وضـــع بغةـــ  الســـم  حفـــ  عملةـــات إدارة تبـــ هلا الـــي اجلهـــودم  ابلتفـــا   شـــعور  دواعـــ  مـــ  إنو  - 2٩

 .السم  حف  واجبات دا أل استعدادا الشة   اتبطاض لكبار دراس  منهاج
 نشــة يف املتمثــ  العــامل  اهلــدف لبلــوت هــوداجل تكثةــ  إىل حتتــاج الفاعلــ  العناصــة مجةــع أن بةــد - 30
 20١٧ ديســـــــم /األو  كـــــــانون يف األركـــــــان وضـــــــبا  العســـــــكةين املـــــــةاقبن صـــــــفوف يف املا ـــــــ  يف ١5
 يف الـــو ار  املـــؤمتة امـــعلةه اتفـــ  نســـبتان ومهـــا، 2020 عـــا  حبلـــو  الشـــة   صـــفوف يف املا ـــ  يف 20 و

 للمـــةأة املتحـــدة األمـــم وهةئـــ  املةـــداي الـــدعم وإدارة السةاســـة  الشـــؤون إدارة إىل  لبـــ م  وقـــد. 20١٦ عـــا 
 عدد لةايدة  كةسم اسرتاتةاة  وضع، بقوات املسامه  البلدان جان  إىل، العا  لألمن التنفة   واملكت 
 علــى القةاديــ  جممــوعي وأحــث. الســم  حفــ  بعثــات يف كبــرة  ايدة والشــة   الســم  حفظــ  مــ  النســا 
 العنصـــةي  مــ  كــ  يف فعــا  حنــو علــى املــةأة مشــارك  مـــ  حتــد الــي اهلةكلةــ  احلــواجة ملعاجلــ  تــدابر اختــاذ

 األمـ  جملـ   لـ  تنفةـ  سـب  يف النظـة علـى األعضـا  الـدو  حـثم أو ، السم  حف  يف واملدي النظام 
 .حوافة اعتماد (20١5) 22٤2 قةار  يف الوارد
 خم  اجلنسن بن واملساواة واألم  والسم  للمةأة ابلنسب  حتقق  الي املكاس  ضمان وجي  - 3١
 األوضا  تةد  منعو  نةاعاتال تكةار عد  تكف  حتولة  تغةرات ابعتبارها االنتقا  مةحل  أثنا  البعث  حةاة

 اجلنسـ  ابلعنـ  معنةـ  اتصا  جهات وتعةن احلماي  مها  حتسن عة  لئ و . نةاعات تشو  إىل املفض 
 اإلنســان حقــو  انتهاكــات رصــد ،الســم  عملةــات يف اإلنســان حقــو  عناصــة ضــم  ابلنةاعــات املتصــ 
 الــدقة  اجلنسـاي التحلةـ  فـإن، واإلبــمت والتحلةـ  الةصـد تةتةبـات تنســة   وحسـن ،املـةأة تسـتهدف الـي
 إىل الةامةــ  اجلهــود بتســةيع ملتةمــ  املتحــدة واألمــم. النتةاــ  هــ   عناصــة مــ  اأساســة اعنصــة  يشــك  واهلــا 
 وتنفةــ ها تالــوالاي ديــدوحت، البعثــات ختطــة  يف اجلنســاي املنظــور مةاعــاة جمــا  يف واخلــ ة التحلةــ  إدمــاج

 التحلةـــ  إدراج وينبغـــ . ســـحبها وعملةـــات البعثـــات نقـــ  عملةـــات ومجةـــع، مةةانةاهتـــا وحتلةـــ  واستعةاضــها
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 تبـ هلا الـي واجلهـود الصـةاعات نشو  منع أعما  مجةع يف اجلودة عالة  مصنف  بةاتت على يعتمد ال  
 .املدي واجملتمع الو نة  الفاعل  واجلهات الدولة  املنظمات م  وغرها املتحدة األمم
 اجملتمــع مــع شــةاك  إقامــ  يكفــ  أن القطةيــ  املتحــدة األمــم أفةقــ  مــ  اجلديــد اجلةــ  علــى ويتعــن - 32

 لمســـا  ل عنايـــ  بكـــ  أولويـــ  إيـــم  يكفـــ  وأن، اجلـــن  بنـــو  املتعلقـــ  للخـــ ات الكامـــ  واإلدمـــاج املـــدي
 االسـتئماي الصـندو ف. القطةيـ  واألفةقـ  احلكومـات لدى اسرتاتةاةا وضعها وإعادة البعثات يف اجلنسانة 
 بعثــ  انســحا  مـع التمويــ  يف الفاـوة ســد إىل يهـدف، املثــا  ســبة  علـى، للةــ اي املقـرت  الشــةكا  املتعـدد
 قــــدر  أدىن حــــد ختصــــة  إىل البدايــــ  منــــ  يســــعى أن وينبغــــ ، القــــاد  العــــا  يف لةــــ اي يف املتحــــدة األمــــم
 مـ  اجهود لع و . املةأة ومتكن اجلنسن بن املساواة لتحقة  املخصص  تالتمويم مجةع م  املا   يف ١5
 .املستقب  يف البعثات سح  عملةات على مثاال تشك  القبة  ه ا
 

  اجلنسيني واالنتهاك لالستغالل التصدي  
 مـوظف  ضـد اجلنسـةن واالنتهـا  ابالسـتغم  تعلـ ي اجديـد دعا ا ١٤5 قد ، 20١٦ عا  ويف - 33
 مــ  موظفــون فــةهم مبــ ، املــدنةن ضــد ادعــا  ٦5 و، النظــامةن األفــةاد ضــد ادعــا  80 و، املتحــدة األمــم
 االدعــــا ات هـــ   وتضـــمن .  ام الــــو  صـــنادي الو  كـــاالتالو و  العامــــ  ألمانـــ ل التابعـــ  كاتـــ املو  داراتاإل
، عنهــا املبلــغ احلــاالت بــن ومــ . والفتةــات النســا  مــ  معظمهــم، ضــحة  3١١ عــ  يقــ  ال مــا ١٤5 ـالــ

 الةمســ  الــة  يةتــدون أفــةاد ضــد ادعــا  80 مــ  ٧3 و، الســم  عملةــات ســةا  يف حــاالت ١03 وقعــ 
 بعث  م  املا   يف ٦٩ وردت، املةدانة  ابلبعثات املتعلق  االدعا ات جمم  وم . اجلةش م  أفةاد فةها ضلع
 املتحـدة األمم وبعث  الوسطى أفةيقةا مجهوري  يف االستقةار لتحقة  األبعاد املتعددة املتكامل  املتحدة األمم

 جنسـ  اعتـدا  علـى امنهـ املا ـ  يف 5٧ نسـب  انطوتو . الدميقةا ة  الكونغو مجهوري  يف االستقةار لتحقة 
 .القصة مع  اجلنسة مارس امل أشكا  م  شك  أ  أو نابلغ مع رضا ة  غر جنسة  ممارسات شك  يف
ـــدابر عـــ  تقةيـــة  يف وتـــةد - 3٤  معلومـــات اجلنســـةن واالنتهـــا  االســـتغم  مـــ  للحمايـــ  اخلاصـــ  الت

 تعمــ  املتحــدة لألمــم اتبعــ  غــر قــوات ضــد ذلــ  يف مبــا، 20١٦ عــا  يف الــواردة االدعــا ات عــ  مفصــل 
 إنـــينو (. A/71/818) اإلجـــةا ات تكثةـــ  بشـــ ن توصـــةات جانـــ  إىل، األمـــ  جملـــ  مـــ  واليـــ  مبوجـــ 
 االســـتغم  بشـــ ن (20١٦) 22٧2 القـــةار يف األمـــ  جملـــ  اختـــ ها الـــي املســـبوق  غـــر ابلتـــدابر أرحـــ 

 جسةم  أضةار إحلا  إىل، الضحااي حةاة تدمر جان  إىل، االنتهاكات ه   وتؤد . اجلنسةن واالنتها 
 .للخطة وتعةض  ملنظم او  السم  بعثات ب  تقو    ال ةداجل ابلعم 
 م  وكاة . بةتجم  تعلةمات وأوىل  أولوي ميثمن اجلنسةن واالنتها  االستغم  على القضا  إن - 35

 األمـــم جهـــود  لةعـــ  يف الضـــحااي حقـــو  بوضـــع التةمـــ (، A/71/818 انظـــة) جديـــدة شـــامل  اســـرتاتةاة 
 أو  مـؤخةا عةنـ  وقـد. اجلـةا م ه   على العقا  م  لإلفمت حد لوضع كل  بم أعم  إنينو ، املتحدة
 املقدمـــ  اخلـــدمات لـــدعم 20١٦ عـــا  يف اســـتئماي صــندو  وأنشـــئ، الضـــحااي حقـــو  عـــ  للـــدفا  جهــ 

 بتحســـن املعـــين اخلـــا  املنســـ  إشـــةاف حتـــ ، املتحـــدة األمـــم قامـــ ، املاضـــ  العـــا  وخـــم . للضـــحااي
، املنظوم  نطا  على وموا متها أدواهتا ابستكما ، اجلنسةن واالنتها  لمستغم  املتحدة األمم استااب 

 طبة وت الشكاوى وآلةات التحقة  معاير وموا م ،  وتنفة  الضحااي ملساعدة بةوتوكو  وضع ذل  يف مبا
 .املتحدة األمم منظوم  نطا  على لإلبمت موحد منوذج
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 الـدو  مـع شةاك  يف إال يتحق  أن ميك  ال اجلنسةن واالنتها  االستغم  على القضا  أن ومبا - 3٦
 عقـد   الـ اجلنسـةن واالنتهـا  االسـتغم  مبنـع املعين املستوى الةفةع اجتماع  يف أ لق  فقد، األعضا 

 تعهــد الــي القــادة مــ  يدا ـة   م قــدمو . الشــةاك  هــ   تثبـ  مبــادرات عــدة، 20١٧ ســبتم /أيلـو  ١8 يف
 وتعةيـــة، العقـــا  مـــ  لإلفـــمت حـــد وضـــع بغةـــ  جـــانيب إىل يصـــطفوا أبن واحلكومـــات الـــدو  ر ســـا  فةهــا

 وتلبةـ  وثوقـ امل لتقـاريةل وحسـم بسـةع  واالسـتااب ، اجلنسـةن واالنتهـا  االسـتغم  منع إىل الةامة  التدابر
 لتعةيـــة األعضـــا  الـــدو  مـــع  وعةـــا اتفاقـــا أيضـــا  بةمـــوأ. مناســـ  وبشـــك  بســـةع  الضـــحااي احتةاجـــات
 ا لو ر  املتحدة األمم مؤمتة بنتا   أرح  إنينو . اجلنسةن واالنتها  لمستغم  لتصد ا هبدف االلتةامات

 أكثـة فةـ  وتعهـد، 20١٦ سـبتم /أيلـو  يف املتحـدة اململكـ  استضـافت  الـ   السـم  حفـ  بش ن لدفا ا
 السـم  حفظـ  يةتكبهمـا اللـ ي  اجلنسـةن واالنتهـا  لمسـتغم  لتصـد ا بغةـ  تـدابر ابختاذ بلدا ٦0 م 

 .املتحدة لألمم التابعن
 

سذاين  اذا يشذم  نذما  تعزيذز املسذاواة  ذني اجلنسذني والذني النسذاء والفتيذا  يف إمذار العمذ  اإلن  
 حص هلن على اخلدما  األساسية 

، بلـــغ عـــدد األشـــخا  الـــ ي  هـــم حباجـــ  إىل مســـاعدات إنســـانة  20١٧حةيةان/يونةـــ   30يف  - 3٧
ملةـون شـخ ،  ١25.3والبـالغ  20١5ملةون شخ  وهـو عـدد يفـو  العـدد املسـا   يف عـا   ١٤١.١

دورات النةاعــات والكــوار  الطبةعةــ  والكــوار  املةتبطــ  بتغــر نظــةا إىل اســتمةار اآلاثر املــدمةة النامجــ  عــ  
. ويتسب  عد  (22)املنا  غر املسبوق ، وقد مشل  ه   اآلاثر التشةيد القسة  ألعداد غفرة م  السكان

املساواة بن اجلنسن يف تفاقم العقبات املتصل  ابلنةاعات وحباالت الطوارئ املنتشةة على نطا  واسع الي 
دون احلصو  أبمان على الغ ا  واملا  والصةف الصح  والنظافـ  الصـحة  والةعايـ  الصـحة  والتعلـةم حتو  

والعمالـــ  واإلســـكان واهلويـــ  القانونةـــ  واملـــوارد وغـــر ذلـــ . وقـــد تتســـب  عوامـــ  مثـــ  نـــو  اجلـــن  والســـ  
 واهلويـ  الدينةـ  والسةاسـة  يف واإلعاق  واحلال  املدنة  واملة  اجلنس  واهلوي  اجلنسانة  والعة  واألص  اإلثـين

التعة   للمةيد م  التمةةة. وال تةا  االسـتفادة مـ  معـارف املـةأة ومـ  شـبكاهتا اجملتمعةـ  وقـدراهتا القةاديـ  
 دون املستوى املطلو ، مما يقل  م  فعالة  الكثر م  اجلهود اإلنسانة . 

يف ذلـــ  خــدمات الصـــح  اجلنســـة  وخيل ــ  عـــد  احلصـــو  علــى خـــدمات الةعايـــ  الصــحة ، مبـــا  - 38
واإلجنابة  واخلدمات املتصل  بفرو  نق  املناعـ  البشـةي ، أثـةا ابلغـا علـى النسـا  والفتةـات، وال سـةما يف 
البةئات املتضةرة م  الطـوارئ. وال تـةا  البةـاتت تكشـ  عـ  فاـوات ضـخم ، مبـا يف ذلـ  يف معـدالت 

. وجيـ  (23)لعامل  يف البلدان يف مةحل  النةا  وما بعد النـةا الوفةات النفاسة ، الي تعاد  ضع  املعد  ا
تةويد النسا  والفتةات خبدمات صـحة  شـامل  ودون متةةـة وخـدمات أخـةى، مبـا يف ذلـ  الةعايـ  الصـحة  
اجلنســة  واإلجنابةــ  وخــدمات الصــح  العقلةــ  والــدعم النفســ  واالجتمــاع ، مبــا يتــوا   مــع القــانون الــدوي 

 انون الدوي حلقو  اإلنسان. اإلنساي والق
وتتضــم  األمثلــ  علــى بــ   مثــ  هــ   اجلهــود يف أكثــة البةئــات صــعوب  شــبك م عةــادات الصــح   - 3٩

 - النفاســة  يف جنــو  الســودان الــي تــدعمها املنظمــ  الدولةــ  للهاــةة، وكــ ل  املســاعدة الطبةــ  والنفســة 
منظمـ  األمـم املتحـدة للطفولـ  )الةونةسـة ( يف  االجتماعة  لضحااي أعمـا  العنـ  اجلنسـاي الـي تقـدمها

__________ 
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الصــوما . وقــا  االحتــاد الــدوي لتنظــةم األســةة، مــ  خــم  مســامهات أســرتالةا، بتقــدم خــدمات يف إ ــار 
شـــخ  خبـــدمات يف غايـــ  األمهةـــ   8٩0 000أ مـــ  مـــ  األ مـــات اإلنســـانة ، حةـــث  و د أكثـــة مـــ   ٧١

. إال أنــ  كثــرا مــا تقــو  املــوارد غــر الكافةــ  وت بــ م   20١٦متصــل  ابلصــح  اجلنســة  واإلجنابةــ  يف عــا  
الــدعم السةاســ  فعالةــ   خــدمات الةعايــ  الصــحة  الشــامل  يف هــ   الســةاقات اإلنســانة . وأت أنــو    هــود 

 . “ه  صاحب  القةار”الدو  األعضا  الةامة  إىل سد النق  يف التموي ، مبا يف ذل  م  خم  مبادرة 
النةاعــات وحــاالت الطــوارئ أيضــا مــ  الفــة  املتاحــ  أمــا  الفتةــات للــتعل م، وقــد جتــ ه  وتقلــ   - ٤0

لـــ   علـــى االنقطـــا  عـــ  الدراســـ . وتت ســـع الفاـــوة بـــن اجلنســـن فةمـــا يتعلـــ  ابلنســـب  الصـــافة  العاملةـــ  املعد 
بعــــد النــــةا ، كمــــا لملتحــــا  ابلتعلــــةم االبتــــدا   والثــــانو  بدرجــــ  كبــــرة يف البلــــدان يف مةحلــــ  النــــةا  ومــــا 

احتمـــا  انقطـــا  الفتةـــات عـــ  التعلـــةم يف البلـــدان يف مةحلـــ  النـــةا  يعـــاد  مـــةتن ونصـــ  تقةيبـــا هـــ ا  أن
. فــالتعلةم، وهــو حــ  أساســ  مــ  حقــو  اإلنســان، (2٤)االحتمــا  يف البةئــات الــي لةســ  يف حالــ  نــةا 

التعـة   لمجتــار ابلبشـة والــةواج يسـاعد علـى محايــ  الفتةـات والشـاابت مــ  االنتهاكـات، مبـا يف ذلــ  مـ  
ص   للتعلةم إال أق  م   يف املا   م  املبـالغ املالةـ  املةصـودة  2.٧املبكة و واج األ فا . ومع ذل ، ال خيم

. وأت أشاع اجلهود الةامة  إىل سد ه   الفاـوات، مبـا يف ذلـ  شـةاكات القطـا  (25)للعملةات اإلنسانة 
، وهو أو  صندو  عامل  يعط  “التعلةم ال ينتظة”الفوري ، وصندو  اخلا  مث  بةتم  شبك  املدار  

مــ   2020بميــن دوالر حبلــو  ســن   3.85األولويــ  للتعلــةم يف الســةاقات اإلنســانة ، ويهــدف إىل مجــع 
 ملةون  ف  يعةشون يف البلدان املتضةرة م  األ مات.  ٧5أج  تعلةم 

ن اجلنسـة  يغـ اين النةاعـات وعـد  االسـتقةار كمـا خيلفـان وانعدا  اجلنسة  وعد  املساواة يف قـوان - ٤١
، ال حي  للنسا  (2٦)بلدا، مثانة  منها بلدان متضةرة م  النةاعات 2٦أثةا أك  على النسا  والفتةات. ويف 

ـــة  مســـلمو  مـــنح جنســـةته  إىل أ فـــاهل . وأت أشـــعة ببـــالغ القلـــ  مـــ  خطـــورة احلالـــ  يف مةامنـــار، حةـــث حيم
ورة منهاةــ  مــ  حقهــم يف احلصــو  علــى اجلنســة  ويتعة ضــون للعنــ ، مبــا يف ذلــ  العنــ  الةوهةنغةــا بصــ

. ويف العديد م  البلدان الي تستضة  المجئن السورين، يظ  تسـاة  األ فـا  (2٧)اجلنس  واجلنساي
كونـوا ال ي  فقدوا آاب هم، مب  فةهم األ فا  املولودون لضحااي االغتصا ، عامم يةيـد مـ  احتمـا  أن ي

. وأرحـــ  ابملبــــادرات مـــ  قبةــــ  تلـــ  الــــي أ لقتهـــا مفوضــــة  األمـــم املتحــــدة لشــــؤون (28)عـــدمي  اجلنســــة 
شــخ  مــ  العا ــدي   ٦ 000المجئـن يف تشــاد، والــي مسحــ  بتســاة  البةــاتت البةومرتيــ  ألكثــة مــ  

ـــ  االحتـــاد ا ـــا الوســـطى وابلتحقـــ  مـــ  جنســـةتهم مـــ  خـــم  بـــةتم  ميول ألورويب لـــدعم مـــ  مجهوريـــ  أفةيقة
العا ــدي  واملســاعدة علــى تفــاد  حــاالت انعــدا  اجلنســة . وقــد ســع  العملةــ  املختلطــ  لمحتــاد األفةيقــ  
تم  أن تتعة  هلا النسا  املشةدات داخلةـا نتةاـ   واألمم املتحدة يف دارفور إىل التصد  للمخا ة الي حيم

 ات ينتقل  إلة . ملصادرة واث   هويته  الي كان  شة ا مسبقا ملنحنه  مك
__________ 

 ./http://gem-report-2016.unesco.org/en/gender-reviewانظة  (2٤) 

 Aid to education is stagnating and not going to countries“ ،الثقاف  )الةونسكو(منظم  األمم املتحدة للرتبة  والعلم و  (25) 

most in need”, policy paper No. 31, May 2017. 

 .ولةبةا ،ولة اي ،ولبنان ،والعةا  ،والصوما  ،والسودان ،واجلمهوري  العةبة  السوري  ،بوروند  (2٦) 

 Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October“ ،اإلنســـــانمفوضـــــة  األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــو   (2٧) 

2016”, flash report, February 2017. 

 (28) S/2017/249   ٧0/2٩١وقةار اجلمعة  العام. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/291
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ونظةا لتدهور األوضا  اإلنسانة  وا دايد الشواغ  املتصل  ابحلماي  على الصعةد العامل ، سةكون  - ٤2
(، ٧١/١)القـــةار  20١٦مـــ  األمهةـــ  مبكـــان تنفةـــ  إعـــمن نةويـــور  مـــ  أجـــ  المجئـــن واملهـــاجةي  لعـــا  

(، كمــا هــو ٦٩/283)املةفــ  الثــاي للقــةار  2030-20١5ســةندا  للحــد مــ  خمــا ة الكــوار   وإ ــار
الش ن ابلنسب  ملضاعف  اجلهود الةامة  إىل الوفا  اباللتةامات الـي مت التعهـد هبـا خـم  مـؤمتة القمـ  العـامل  

(، بســـب  منهـــا تةســـر الـــدور القةـــاد  للمـــةأة A/71/353)انظـــة  20١٦للعمـــ  اإلنســـاي املعقـــود يف عـــا  
تها يف العمـــ  اإلنســـاي، وتفـــاد  تعةضـــها للعنـــ  اجلنســـاي والتصـــد  لـــ  يف حـــاالت األ مـــات، ومشـــارك

 وضمان حصو  اجلمةع على احلقو  اجلنسة  واإلجنابة .
 

تنفيذذذ   طذذذة العمذذذ  املتعلقذذذة ابملذذذرأة والسذذذالم واألمذذذن يف إمذذذار اجلهذذذ   الراميذذذة إىل منذذذع وملا  ذذذة   
 اإلرهاب والتطرف العنيف

ماعـــات اإلرهابةـــ  واجلماعـــات املتطةفـــ  العنةفـــ  شـــ  هامـــات ضـــد املـــدنةن، وكـــان واصـــل  اجل - ٤3
اســـتعباد النســـا  والفتةـــات واســـتغمهل  عنصـــةا مشـــرتكا بـــن مجةـــع خطـــ  خمتلـــ  تلـــ  اجلماعـــات. وهلـــ ا 
الســب ، ميثــ  النهــو  ابملســاواة بــن اجلنســن نقطــ  أساســة  لوضــع حــد النتهاكــات اجلماعــات اإلرهابةــ  

ت املتطةف  العنةف  وألشكا  االستغم  والتانةد الي تقو  هبا. وجي  أال  حيةد اجملتمع الدوي ع  واجلماعا
ضـــمان أن تكـــون اســـتاابت  متوا مـــ  مـــع القـــانون الـــدوي، وجيـــ  أن يكـــون التنفةـــ  الكامـــ  خلطـــ  العمـــ  

  اهلادفـــ  للمـــةأة، جـــة ا املتعلقـــ  ابملـــةأة والســـم  واألمـــ ، برتكةةهـــا علـــى تفـــاد  نشـــو  النةاعـــات واملشـــارك
 يتاةأ م  استاابت .  ال
فـــاملةأة تضـــطلع أبدوار حامســـ  يف تفـــاد  نشـــو  األ مـــات، والعمـــ  مـــع احلكومـــات واجملتمعـــات  - ٤٤

احمللة  م  أج  بنا  القـدرة علـى الصـمود. وجيـ  علـى الـدو  األعضـا  وكةـاتت األمـم املتحـدة أن حتسـ  
العنةـ  واإلرهـا  وتعة  تعاوهنا مع اجملتمع املدي ومتويلها للمشاريع الي تعـاجل األسـبا  اجل ريـ  للتطـةف 

والبعــد اجلنســاي الســرتاتةاةات التانةــد الــي تتبعهــا اجلماعــات املتطةفــ  واجلماعــات اإلرهابةــ . ومــ  بــن 
األمثل  على ه   املساع  املشاورات الي أجةهتا وحدة حقو  اإلنسان التابع  لبعثـ  األمـم املتحـدة لتقـدم 

خمتلـ  وجهـات النظـة بشـ ن التطـةف العنةـ ، ولتحديـد  املساعدة إىل أفغانسـتان مـع اجملتمـع املـدي لفهـم
اجلهود القا م  الةامة  ملقاوم  النظا  األبـو ، والعنـ ، واخلطـاابت املتطةفـ ، واالسـتغم  مـ  قبـ  اجلهـات 
الفاعل  احلكومة ، مما يتةح رسم خمط  لتنفة  مةيد م  اإلجةا ات وال ام  يف جمـا  املـةأة والسـم  واألمـ  

 مباشةة مبنع التطةف العنة .ولوضع صل  
ــــ ، علــــى الصــــعةدي   - ٤5 ويف الوقــــ  نفســــ ، يقــــد   بعــــ  النســــا  دعمــــا فعلة ــــا للاماعــــات اإلرهابة

األيـــديولوج  والعملةـــاي ويســـتخدم  أصـــواهت  إلضـــفا   ـــابع شـــةع  علـــى اخلطـــاابت املتطةفـــ  والعنةفـــ . 
علـــى األقـــ  مـــ  املقـــاتلن   املا ـــ يف 30و  20وحســـ  أحـــد  األرقـــا ، متث ـــ  النســـا  نســـب  تـــرتاو  بـــن 

. ومـع أن مشـارك  (2٩)اإلرهابةن األجان ، وقد تةايدت مشارك  النسا  لتص  إىل مسـتوايت غـر مسـبوق 
املــــةأة يف األنشــــط  اإلرهابةــــ  لةســــ  ظــــاهةة جديــــدة، فقــــد أصــــبح اإل ــــار العــــامل  ملنــــع التطــــةف العنةــــ  

__________ 

تنفةــ  الــدو  املتضــةرة مــ  مشــكل  املقــاتلن اإلرهــابةن األجانــ  لقــةار ” ،انظــة املديةيــ  التنفة يــ  للانــ  مكافحــ  اإلرهــا  (2٩) 
ــــــــــــــــــــــــع ثمثــــــــــــــــــــــــ  تقــــــــــــــــــــــــارية ) ،“(20١٤) 2١٧8جملــــــــــــــــــــــــ  األمــــــــــــــــــــــــ     S/2015/683  و S/2015/338مؤلــــــــــــــــــــــــ  جيم 

 .(20١٦) (S/2015/975 و

https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/71/353
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/338
https://undocs.org/ar/S/2015/683
https://undocs.org/ar/S/2015/975
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ســــتااابت املةاعةــــ  لمعتبــــارات اجلنســــانة  ضــــةوري  اآلن أبن التحلــــةمت واال ومكافحــــ  اإلرهــــا  يعــــرتف
 لتحقة  ه ي  اهلدفن بشك  فعا .

وتقو  اجلماعات اإلرهابة  واجلماعات املتطةف  العنةف  ابلتمع  أيضا ابملعاير والقوال  النمطة   - ٤٦
اع  بوكـو حـةا  اجلنسانة  للقةا  ابلتانةد وتنفة  اهلامات. فعلى سبة  املثا ، أشارت بمغات إىل أن مج

. ونتةاـــــ  لـــــ ل ، يف تشـــــاد، (30) ادت مـــــ  اســـــتعانتها ابلنســـــا  والفتةـــــات لتنفةـــــ  اهلامـــــات االنتحاريـــــ 
والكامرون، والنةاة، ونةاراي، كان واحد م  ك  مخس  انتحارين م  األ فا ، وكان ثمث  أراب  مجةـع 

اجلماعــــات املتطةفــــ  العنةفــــ  أيضــــا . وتقــــو  اجلماعــــات اإلرهابةــــ  و (3١)االنتحــــارين مــــ  األ فــــا  فتةــــات
ابســتخدا  العنــ  اجلنســ  واجلنســاي، مبــا يف ذلــ  االجتــار ابلبشــة واالســرتقا  اجلنســ  والــةواج القســة  

 .(20١٦) 233١واحلم  القسة ، لرتويع اجملتمعات احمللة  وجين اإليةادات كما أشار إىل ذل  القةار 
، وخطــ  العمــ  ملنــع (20١5) 22٤2وأت أعــرتف ابلتقــد  احملــة  منــ  اعتمــاد قــةار جملــ  األمــ   - ٤٧

السـرتاتةاة  األمـم املتحـدة العاملةـ   20١٦(، واالستعةا  ال   أمجة  سـن  A/70/674التطةف العنة  )
(. والدو  األعضا  مدعوة بشك  متةايـد إىل إشـةا  A/70/826/Corr.1و  A/70/826ملكافح  اإلرها  )

اج االعتبـــــارات اجلنســـــانة  يف السةاســـــات واالســـــرتاتةاةات الةامةـــــ  إىل منـــــع القةـــــادات النســـــا ة  وإىل إدمـــــ
ومكافح  التطةف العنة  واإلرها . وأود الرتحة  ابجلهود الي ب لتها الدو  األعضا  التبا  هنم  قا م  
علــــى حقــــو  اإلنســــان ومةاعةــــ  لمعتبــــارات اجلنســــانة  مــــ  أجــــ  إعــــادة أتهةــــ  وإعــــادة إدمــــاج العا ــــدي  

ااي والســـانا  الـــ ي  أم لــــ  ســـةاحهم واملشـــتب  فـــةهم املــــؤهلن لمســـتفادة مـــ  بـــدا   للممحقــــات والضـــح
القضــا ة . وأشــعة ابلتفــا   بفضــ  اجلهــود الــي يبــ هلا مكتــ  مكافحــ  اإلرهــا  واملديةيــ  التنفة يــ  للانــ  

بـ هلا االحتـاد مـ  أجـ  مكافح  اإلرها  الةامة  إىل دعم الدور القةـاد  للمـةأة ومشـاركتها، واجلهـود الـي ي
املتوس ، ابلتعاون مع هةئ  األمـم املتحـدة للمـةأة وبـةتم  األمـم املتحـدة اإلمنـا  ، لتقـدم املةيـد مـ  األدلـ  
الــي تبــن  دور التهمــةش السةاســ  وانتهاكــات حقــو  اإلنســان يف حتفةــة النســا  والةجــا  علــى االلتحــا  

 ابجلماعات املتطةف  العنةف .
شـــادة ابجلهـــود الةامةـــ  لتعةيـــة شـــبكات منظمـــات اجملتمـــع املـــدي النســـا ة  الـــي تنشـــ  يف وأود اإل - ٤8

بةئـات التطــةف العنةـ  واإلرهــا ، ولضـمان أن تسرتشــد األنشــط  املتعلقـ  ابلوقايــ  منهمـا والتصــد  هلمــا 
أجـ  بشك  أعم بوجهات نظة تل  املنظمات، مبا يف ذل  أنشط  التحال  النسا   للقةادة األمنة  مـ  

تبـــاد  احللـــو  ”. وتعتـــ  آلةـــ  (32)دعـــم اجلهـــود املبتكـــةة الـــي يقودهـــا اجملتمـــع املـــدي ملنـــع التطـــةف العنةـــ 
، م  األمثل  اجلةدة نظةا للدعم الـ   تقدمـ  للحـوار الةفةـع املسـتوى 20١٦الي أم لق  يف عا   “العاملة 

عــدة بلــدان ومنظمــات بتنظــةم بــةام  بــن اجملتمــع املــدي واحلكومــات بشــ ن منــع التطــةف العنةــ . وتقــو  
تدري  وتثقة  موج ه  للنسـا  بوصـفه  أمهـات، واملدر سـن، والعـاملن يف جمـا  إنفـاذ القـانون، والةعمـا  

__________ 

 Jason Warner and Hilary Matfess, “Exploding stereotypes: theو  S/2017/764و  S/2017/563 انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (30) 

unexpected operational and demographic characteristics of Boko Haram’s suicide bombers”, (Combating 

Terrorism Center at West Point, 2017). 

 .Beyond Chibok”, April 2016“ ،منظم  األمم املتحدة للطفول  (3١) 

 (32) Sanam Naraghi Anderlini, “Uncomfortable truths, unconventional wisdoms: women’s perspectives on 

violent extremism and security interventions”, Women’s Alliance for Security Leadership, brief No. 1, 

March 2016. 

https://undocs.org/ar/٢٣٣١%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/A/70/674
https://undocs.org/ar/A/70/826
https://undocs.org/ar/A/70/826/Corr.1
https://undocs.org/ar/S/2017/563
https://undocs.org/ar/S/2017/764
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الدينةن، تفادايا للوقـو  يف شـة  التطـةف والتانةـد
. إال أنـ  وكمـا ذكـة مفـو  األمـم املتحـدة السـام  (33)

(، ال جي  أن تؤد  ه   التدخمت إىل إضفا   ابع أمين على حقو  A/HRC/31/65حلقو  اإلنسان )
املةأة، أو تعة  القوال  النمطة  اجلنسانة  الي حتد م  قدرات املةأة، أو تتسب  يف تفاقم عد  املساواة بن 

وتةيــد مــ  خطــورة التهديــدات الــي تواجههــا اجلنســن، الــي ميكــ  بــدورها أن تــدفع حنــو التطــةف والعنــ  
 النسا  والفتةات.

 
   إقامة جمتمعا  شاملة ومساملة -جيم  

تتصدر الناشطات يف جما  السم  م  خمتلـ  األعمـار واخللفةـات جهـود احلفـاظ علـى السـم ،  - ٤٩
ا  السم . وقد وه  حباج  إىل الدعم وللتواص  معه  م  أج  تعظةم الفا دة م  إسهامه  احلةو  يف بن

توصل  الدراس  املةحلة  املقبل  بشـ ن الشـبا  والسـم  واألمـ  الـي أصـدر جملـ  األمـ  تكلةفـا إبجةا هـا 
 ابلفع  إىل أدل  مستمدة م  األحبا  واملشاورات الي أجةي  مـع الشـبا  يف (20١5) 2250يف قةار  

مجةــع أحنــا  العــام، عــ  الــدور غــر املعــرتف بــ  للنســا  الشــاابت بوصــفه  مــ  بنــاة الســم  وعــ  خمتلـــ  
أشــكا  التمةةــة الــي يتعةضــ  هلــا. وقــد شــددت دراســ  اشــرت  يف إعــدادها كــ  مــ  األمــم املتحــدة والبنــ  

تمــع يقــرتن بــةايدة يف الــدوي علــى أن ارتفــا  معــدالت عــد  املســاواة بــن اجلنســن والعنــ  اجلنســاي يف جم
 “الةجولـــ ”. وتقـــد  األحبـــا  املتعلقـــ  أبشـــكا  (3٤)احتمـــا  انـــدال  حـــةو  أهلةـــ  وحـــةو  بـــن الـــدو 

توصةات أيضا هتدف إلحدا  حتوالت م  أج  إقام  جمتمعات مسامل  أكثة وتضـم  املةيـد مـ  املسـاواة 
ظ علـى السـم ، وإىل ضـةورة أن تضـم  . وأود اإلشارة إىل دور جلن  بنا  السم  يف احلفا(35)بن اجلنسن

بقــــوة وإدراج االعتبــــارات  20١٦الــــدو  األعضــــا  تنفةــــ  االســــرتاتةاة  اجلنســــانة  الــــي اعتممــــدت يف عــــا  
 اجلنسانة  يف أعما  اللان . 

 
 االنتعاش االقتصا ي واحلص ل على امل ار    

  مـا بعـد النـةا  والنمـو االقتصـاد  للتمكن االقتصاد  للمةأة أثة إجيايب على االنتعا  يف مةحلـ - 50
إمجــاال. بةــد أن االســتثمارات الضــخم  يف اقتصـــادات مــا بعــد انتهــا  النةاعــات كثـــرا مــا تةكــة علــى البنةـــ  
التحتةـــ  والصـــناعات االســـتخةاجة  والةراعـــ  التااريـــ  الـــي تكـــون فةهـــا املـــةأة غـــر ممثلـــ  ابلقـــدر الكـــايف أو 

ــ   للنســا  كثــرا مــا يةكــة علــى املبــادرات الصــغرة واحمللةــ ، مبــا يف ذلــ  مســتبعدة. يف حــن أن اإلنعــا  املوج 
القةو  اجملتمعة ، والتموي  اال تماي املتادد، والتعاونةات املدر ة للدخ . ومـع أنـ  ميكـ  هلـ   اجلهـود أن 
ا، تكــون مفةــدة، فــم ينبغــ  أن حتــو  دون اســتفادة املــةأة مــ  جهــود االنتعــا  االقتصــاد  األوســع نطاقـــ

وجي  أن تتصدى بشدة للعودة إىل ممارسات التمةةة ضد املةأة كما كانـ  علةـ  مـ  حةـث احلصـو  علـى 

__________ 

 (33) Naureen Chowdhury Fink, Sara Zeiger and Rafia Bhulai, eds., “A man’s world?: Exploring the roles of 

women in countering terrorism and violent extremism” (Hedayah and the Global Center on Cooperative 

Security, 2016). 

 (3٤) International Bank for Reconstruction and Development, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to 

Preventing Violent Conflict (Washington, D.C., World Bank Group, 2017). 

 (35) Shereen El Feki, Brian Heilman and Gary Barker, eds., Understanding Masculinities: Results from the 

International Men and Gender Equality Survey — Middle East and North Africa (Cairo and Washington, 

D.C., UN-Women and Promundo-US, 2017). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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املوارد االقتصادي ، وامللكةـ ، واإلر ، وحةـا ة األراضـ  وامتمكهـا، واحلصـو  علـى املـوارد الطبةعةـ . وجيـ  
بةـ  جهـود اإلنعـا  االقتصـاد  على األمم املتحدة والدو  األعضـا  واجلهـات املعنةـ  األخـةى أن تكفـ  تل

بعد انتهـا  النـةا  الحتةاجـات مجةـع فئـات اجملتمـع، وأن تشـغ  النسـا  مناصـ  قةاديـ  علـى صـل  بتصـمةم 
 وتنفة  خط  اإلنعا  بعد انتها  النةاعات.

اجملتمع  الـدوي ابتبـا  أ ـة إمنا ةـ   (3٧)وخط  عم  أدي  أاباب (3٦)وتملة   أهداف التنمة  املستدام  - 5١
ومتويلة  تتضم  املبادئ األساسة  للمساواة بن اجلنسن وعد  التمةةة. وت ه  كلتا اخلطتن إىل أبعد م  
الدفا  ع  ح  املةأة يف املشارك  على قد  املساواة مع الةج  يف االقتصاد، وتتطةقـان أيضـا إىل االسـتثمار 

ات غــر املشــةوع  لألمــوا  واألســلح ، ومجــع البةــاتت وتصــنةفها لــتعك  خمتلــ  األجنــيب املباشــة والتــدفق
األبعـــاد، وتســـل  خطـــ  عمـــ  أديـــ  أاباب الضـــو  أيضـــا علـــى ضـــةورة إعـــداد مةةانةـــات مةاعةـــ  لمعتبـــارات 
اجلنســانة . وأشــةد مبــا تب لــ  املــةأة مــ  جهــود لضــمان املســا ل  عــ  جــةا م الشــةكات عــ  الو نةــ  وابجلهــود 

تباقة  الي تب هلا األمم املتحدة، إىل جان  الدو  األعضا  واجملتمع املدي، م  أج  احلد م  أشكا  االس
، علـى سـبة  املثـا ، 20١٦عد  املساواة بن اجلنسن م  خم  حتقة  االنتعـا  االقتصـاد . ففـ  عـا  

ا  والفتةات مقاب  العم  املؤق  االستحقاقات النقدي  الي تتلقاها النس  اد بةتم  األمم املتحدة اإلمنا  
، وقد حصل  النسا  على 20١5ملةون دوالر مقارن  بعا   ١٦يف إ ار بةام  اإلنعا  املبكة أبكثة م  

يف املا   مـ  هـ   االسـتحقاقات يف البلـدان الـي تتـوافة فةهـا بةـاتت مصـنف ، وهـ   النسـب  أعلـى مـ   ٤٧
 . (38)20١٤يف املا   املسال  يف عا   38و  20١5يف املا   املسال  يف عا   ٤٦نسب  

 
 احللم ومشاركة النساء يف اهليئا  املنتخبة وغري املنتخبة  

ال تــةا  مشولةــ  العملةــ  االنتخابةــ  تواجــ  كثــرا مــ  التحــدايت، وال ســةما يف الســةاقات الــي متــة  - 52
رك  املةأة يف العملةات السةاسة  بنةاعات وبعد انتها  النةاعات. وال تةا  هنا  عقبات هةكلة  تعرت  مشا

علــــى مجةــــع املســــتوايت، تقــــرتن ابســــتمةار التحـــــدايت الــــي تواجههــــا التحقةقــــات يف تعــــة  املســـــؤوالت 
املنتخبــات واملةشــحات للمناصــ  السةاســة  للعنــ  أو االعتــدا  أو التحــة  واملمحقــات القضــا ة  علــى 

يف احلكـــم وصـــنع القــةار، مبـــا يف ذلـــ  داخـــ  اهلةئـــات هــ   اجلـــةا م. وال تنـــدرج  ايدة مشـــارك  ومتثةــ  املـــةأة 
التشةيعة  الو نة  واجملال  احمللة ، ضم  ندا ات خط  العم  املتعلق  ابملةأة والسم  واألم  فحسـ ، بـ  
إهنا تسهم مباشةة يف احلفاظ على السم . ويـتم الـةب  بشـك  منهاـ  وإجيـايب بـن متثةـ  املـةأة واسـتمةاري  

 . (3٩)ود حكم رشةدالسم  وتصور وج

__________ 

 .٧0/١القةار  (3٦) 

 .املةف  ،٦٩/3١3القةار  (3٧) 

ومجهوريـــــ  الكونغـــــو  ،واجلمهوريـــــ  العةبةـــــ  الســـــوري  ،ومجهوريـــــ  أفةيقةـــــا الوســـــطى ،وبورونـــــد  ،وأوكةانةـــــا ،تشـــــم  أفغانســـــتان (38) 
 .والـةم  ،وموريتانةـا ،ومـاي ،ولبنـان ،وكولومبةـا ،وغةنةـا ،والعـةا  ،والسـودان ،ودولـ  فلسـطن ،وجنو  السـودان ،الدميقةا ة 

 .يقة  املؤشة املعاد  النقد  لمستحقاقات

 Sarah Shair-Rosenfield and Reed Wood, “Governing well after war: how improving ،علــى ســبة  املثــا  ،انظــة (3٩) 

female representation prolongs post-conflict peace”, in Journal of Politics, vol. 79, No. 3 (July 2017);and 

Thomas Carothers, “Democracy support strategies: leading with women’s political empowerment” 

(Washington, D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 2016). 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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بلـدا فقـ  امـةأة لةائسـ  الدولـ  أو رائسـ  احلكومـ ، مـ   ١٧، انتخ  20١٧متو /يولة   ١وحىت  - 53
. ويف السن  املاضة ، سا ل  النسب  العاملة  للمقاعد (٤0)بةنها بلد يف مةحل  ما بعد انتها  النةا ، هو لة اي
ما ـــ  يف  23.٦إىل  20١٦يف املا ـــ  يف متو /يولةــ   22.٩ال ملانةــ  الـــي تشــغلها نســـا  ارتفاعــا  فةفـــا مــ  

. بةــد أن هــ   النســب  يف البلــدان يف مةحلــ  النــةا  ومــا بعــد النــةا  ظلــ  علــى حاهلــا يف 20١٧متو /يولةــ  
يف املا ــ . وقــد ســاعد ختصــة  حصــ  مــ  املقاعــد للمــةأة يف اجملــال   ١٦الســنتن األخرتــن يف حــدود 
املــةأة، وال ســةما عنــدما يمطب ــ  نظــا  احلصــ  فعــم. ففــ  البلــدان الــي مت فةهــا  التشــةيعة  علــى  ايدة متثةــ 

يف املا ـــ  يف  ١0.٧يف املا ـــ  مــ  املقاعـــد ال ملانةــ  مقابـــ   22.5، شـــغل  املــةأة (٤١)تطبةــ  نظـــا  احلصــ 
اجلة ـ  ، عق  التطبة  20١٦البلدان الي ال تعم  هب ا النظا . وعلى سبة  املثا ، يف الصوما  يف عا  

يف املا ــ  مــ  النــوا  يف جملــ   30ألحــد التــدابر اخلاصــ  املؤقتــ  الــ   نــ  علــى أن متثــ  النســا  نســب  
. 20١2يف املا   عق  انتخاابت سن   ١٤يف املا   مقارن  بنسب   2٤.٤الشع ، قفةت ه   النسب  إىل 

سـتوى التكـافؤ بـن اجلنسـن  وقـد  وال يةا  متثة  املةأة يف املناصـ  الـي ال تتطلـ  انتخـاابت أيضـا دون م
بلـــدا مـــ  البلـــدان يف مةحلـــ  النـــةا  ومـــا بعـــد النـــةا  أن النســـا   ١3كشـــ  اســـتعةا  لـــإلدارات العامـــ  يف 

 .(٤2)يف املا   م  مناص  صنع القةار 2١.3يشغل  يف املتوس  نسب  
مــةأة وبــةتم  ، بــ ل  كــ  مــ  إدارة الشــؤون السةاســة  وهةئــ  األمــم املتحــدة لل20١٦ويف ســن   - 5٤

األمم املتحدة اإلمنـا   جهـودا مـ  أجـ  حتسـن االجتاهـات املـ كورة أعـم ، وقـد م  مسـاعدات تقنةـ  مـ  
أج  تنظةم عملةات انتخابة  مةاعة  لمعتبارات اجلنسانة  وواصل  ب   جهود منهاة  مـ  أجـ  ضـمان 

ألمــم املتحـــدة مةاعةــ  لمعتبـــارات أن تكــون مجةــع سةاســـات وأنشــط  املســـاعدة االنتخابةــ  الـــي تقــو  هبـــا ا
اجلنسـانة . وبقةـادة إدارة عملةــات حفـ  السـم ، اســتمةت عملةـات السـم  يف دعــم املبـادرات الةامةــ  إىل 
ـــا الوســـطى وهـــايي.  ـــة املشـــارك  السةاســـة  للمـــةأة يف ســـةاقات خمتلفـــ ، مبـــا يف ذلـــ  يف مجهوريـــ  أفةيقة تعةي

بع  إلدارة الشؤون السةاسـة ، بـدعم مـ  شـةكا  األمـم املتحـدة، يف  واستمةت شعب  املساعدة االنتخابة  التا
كفالــ  أن جيــة  تعمــةم مةاعــاة املنظــور اجلنســاي يف مجةــع واث ــ  السةاســات االنتخابةــ  الــي تعــدها األمــم 
 املتحدة وأن تتضم  مجةع تقارية تقةةم االحتةاجات حتلةمت  وتوصةات مةاعة  لمعتبارات اجلنسانة . 

ضاف  إىل حتسن اجلهود الةامة  إىل عك  مسـار االجتاهـات السـلبة  املـ كورة أعـم ، جيـ  أن وإ - 55
يظ  اجملتمـع الـدوي مت هبـا لتقةـةم التقـد  احملـة  بفعالةـ . وميكـ  للـنظم اإلحصـا ة  الو نةـ  أن تصـبح أكثـة 

التنمةـــ  املســـتدام  فعالةـــ  بـــةايدة وحتســـن مجـــع البةـــاتت الم مـــ  ملـــ   خطـــو  األســـا  ملؤشـــةات أهـــداف 
) ((، ١-5-5املتصـــل  بنســـب  املقاعـــد الـــي تشـــغلها النســـا  يف ال ملـــاتت الو نةـــ  واحلكومـــات احمللةـــ  )

(. ويف الوقـ  احلاضـة، ال توجـد خطـو  أسـا  شـامل  ١-٧-١٦والتمثة  النسيب يف املؤسسات العام  )
__________ 

  فةهـا إمـا بعثـ  سةاسـة  أو بعثـ  تشم  البلدان يف مةحل  النةا  وما بعد النـةا  البلـدان أو األقـالةم الـي عملـ ،يف ه ا التقةية (٤0) 
أو عمةضــ  مســا   متعلقــ  هبــا علــى جملــ  األمــ  ونظــة فةهــا اجمللــ   20١٦لبنــا  الســم  أو بعثــ  حلفــ  الســم  أثنــا  عــا  

أو الي تلق  أمواال  بةتجمة   ،20١٦ديسم  /كانون األو   3١يناية إىل /كانون الثاي  ١أثنا  جلس  رمسة  خم  الفرتة م  
 .20١٦ندو  بنا  السم  يف عا  م  ص

 ،والســودان ،وجنــو  الســودان ،ومجهوريــ  الكونغــو الدميقةا ةــ  ،وجــةر ســلةمان ،والبوســن  واهلةســ  ،وبورونــد  ،أفغانســتان (٤١) 
 .ولةبةا ،وكولومبةا ،وقرغةةستان ،وغةنةا ،والعةا  ،والصوما 

املبـــادرة العاملةـــ  بشـــ ن املســـاواة بـــن اجلنســـن يف اإلدارة ”املعنـــون  ،حســـ  مـــا ورد يف تقةيـــة بـــةتم  األمـــم املتحـــدة اإلمنـــا   (٤2) 
وسـة   ،وبورونـد  ،وأوغنـدا ،بلدا أتةحـ  بةـاتت بشـ هنا وهـ : أفغانسـتان ١3وذل  بش ن  ،(20١٤ ،)نةويور  “العام 
 .وكوسوفو ،ودول  فلسطن ،ونةاراي ،ونةبا  ،وماي ،ولبنان ،وكولومبةا ،وكوت ديفوار ،و اجةكستان ،النكا



S/2017/861 
 

 

17-18255 19/36 

 

البحـــو  املتعلقــــ  مبســــامهات القةــــادات  هلـــ   املؤشــــةات، األمــــة الــــ   يعةقـــ  اإلمكانةــــات املتاحــــ  ملتابعــــ 
 النسا ة  على الصعةد احملل ، مبا يف ذل  يف البةئات املتضةرة م  النةاعات، ولمعرتاف هب   املسامهات. 

 
 تشجيع  ور املرأة يف نزع السالح ومنع االنتشار وحتديد األسل ة  

شهد العا  املاض  اسـتمةارا يف اسـتخدا  األسـلح  الثقةلـ  واألسـلح  غـر التقلةديـ ، مبـا يف ذلـ   - 5٦
األسلح  الكةمةا ة  واألسلح  املتفاةة، يف املنا   املدنة  وقد خل ف  آاثرا خطرة على السكان املدنةن، 

الرتكةة على اآلاثر اجلنسانة  للعنـ  وال سةما يف اجلمهوري  العةبة  السوري . وأود الت كةد جمددا على أمهة  
املسلح وعلى تشاةع دور املةأة يف نة  السم  وعـد  االنتشـار وحتديـد األسـلح  مـ  أجـ  فهـم كةـ  أن 
تــدف  األســلح  غــر املشــةوع  وانتشــار األســلح  الصــغرة واألســلح  اخلفةفــ  يغــ اين حلقــ  العنــ . وحــىت 

غ   األسبا  اجل ري  للنةاعات الي ظل  دون ح  والتدفقات بعد إبةا  اتفاقات سم  رمسة ، كثرا ما ت
غر املشةوع  لألموا  واألسلح  أنشط  العصـاابت وكثـرا مـا تتسـب  يف ارتفـا  مفـة  يف معـدالت أعمـا  

 العن  املةتكب  يومةًّا، مبا يف ذل  قت  اإلت . 
يدة العتماد معاهدة حظة دول  م  الدو  األعضا  مؤ  ١22، صوت  20١٧متو /يولة   ٧ويف  - 5٧

(، ويشـــك  هـــ ا احلـــد  إجنـــا ا اترخيةـــا ومثـــةة محـــمت مناهضـــ  A/CONF.229/2017/8األســـلح  النوويـــ  )
لألســـلح  النـــوو  اســـتمةت ملـــدة عقـــود مـــ  الـــةم ، وقـــد أشـــةك  هـــ   احلمـــمت العديـــد مـــ  املنظمـــات 
والشــبكات الــي تقودهــا نســا . وأثنــا  االجتمــا  الســاد  مــ  االجتماعــات الــي تعقــدها الــدو  مــةة كــ  

م  املتعل  مبنع االجتار غر املشةو  ابألسلح  الصغرة واألسلح  اخلفةف  سنتن للنظة يف تنفة  بةتم  الع
، أشارت الدو  إىل أثة االجتـار 20١٦م  مجةع جوانب  ومكافحت  والقضا  علة  املعقود يف حةيةان/يونة  

مــ  أهــداف التنمةــ  املســتدام   5غــر املشــةو  ابألســلح  الصــغرة واألســلح  اخلفةفــ  علــى حتقةــ  اهلــدف 
 املتعل  ابملساواة بن اجلنسن. 

ويـدعو كـ  مـ  املعاهـدة وبــةتم  العمـ  إىل مشـارك  املـةأة مشـارك  فعالــ  وعلـى قـد  املسـاواة مــع  - 58
الةجــ . ومبوجــ  املعاهــدة، تلتــة  الــدو  بــدعم مشــارك  املــةأة يف نــة  الســم  وبتقــدم مســاعدات مم مــ  

مؤمتة األمم املتحدة الثالـث السـتعةا  التقـد  احملـة  يف تنفةـ   لمعتبارات اجلنسانة  إىل الضحااي. وسةتةح
فةصــ  إلحــةا  مةيــد مــ  التقــد  وللتشــديد علــى أمهةــ  مةاعــاة  20١8بــةتم  العمــ  املةمــع عقــد  يف عــا  

االعتبارات اجلنسانة  يف مةاقب  انتشـار األسـلح  الصـغرة واألسـلح  اخلفةفـ  واإلبـمت عنهـا، وعلـى ضـةورة 
رك  املةأة يف مساع  نة  السم  وعلى الطابع اإللةام  إلدراج االعتبارات اجلنسانة  يف مجةـع تكثة  مشا

 الطلبات التموي  املقد م  إىل صندو  األمم املتحدة االستئماي لدعم التعاون يف جما  تنظةم التسلح. 
جتـــار غـــر املشـــةو  ويف أغلـــ  األحةـــان، ال تعكـــ  البةـــاتت والتحلـــةمت املتعلقـــ  مبكافحـــ  اال - 5٩

ابألســلح  الصــغرة واألســلح  اخلفةفــ  التقــد  احملــة  مــ  حةــث االلتةامــات اخلاصــ  ابالعتبــارات اجلنســانة . 
غر أن النموذج املنق ح لتقدم التقارية يف إ ار بةتم  العم  سةساهم يف تعةيـة املسـا ل  مـ  خـم  تقـدم 

 البةاتت. 
، إىل مشارك  املةأة بصورة كامل  يف بةام  نـة  (20١3) 2١22 وقد دعا جمل  األم ، يف قةار  - ٦0

الســـم  والتســـةيح وإعـــادة اإلدمـــاج املةاعةـــ  لمعتبـــارات اجلنســـانة  ويف إصـــم  القطـــا  األمـــين. وأرحـــ  
 القـةارات املتعلقـ  ببلـدان معةنـ  الـي اختـ ها مـؤخةا، ابجلهود الي ب هلا اجملل  للتطـة  إىل هـ   الشـةو  يف

وأدعو مجةع عملةات السم  الي لديها عناصـة مـ  هـ ا القبةـ  أن تكفـ  وجـود دينامةـات جنسـانة  قويـ  

https://undocs.org/ar/A/CONF.229/2017/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2122%20(2013)
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. وقد كشف  البةاتت املستمدة م  مبادرات نة  السم  واحلد م  (٤3)خم  مةحلي التخطة  والتنفة 
يف املا ــ   2٦أن  20١٦يف عــا   (٤٤) هتا األمــم املتحــدة يف مخــ  بعثــات مةدانةــ العنــ  اجملتمعــ  الــي نفــ

م  املشـاركن يف بـةام  إعـادة إدمـاج املقـاتلن السـابقن والشـبا  املعةضـن للخطـة هـم مـ  النسـا ، وهـ  
يف املا ــــ . وأود اإلشــــادة  ١2الــــي بلغــــ   20١٤ و 20١5نســـب  أعلــــى مــــ  النســــب  املســــا ل  يف عــــام  

ادرات الةامة  إىل تعةيـة مشـارك  املـةأة يف جمـا  اإلجـةا ات املتعلقـ  ابأللغـا . فعلـى سـبة  املثـا ، قامـ  ابملب
بعثـــ  األمـــم املتحـــدة املتكاملـــ  املتعـــددة األبعـــاد لتحقةـــ  االســـتقةار يف مـــاي بتـــدري  ضـــحااي االنفاـــارات 

 لة  ابملخا ة الي تواجهها.واألشخا  ذو  اإلعاق ، ونصفهم م  النسا ، على توعة  جمتمعاهتم احمل
 

 سيا ة القان   وإملانية اللج ء إىل القضاء   
تعةق  التفاواتت اهلةكلة  والفقة والتمةةة السب  املتاح  أما  النسـا  والفتةـات للاـو  إىل القضـا   - ٦١

ةا   واألجهــــةة األمنةــــ  وكــــ ل  إىل عملةــــات العدالــــ  االنتقالةــــ . ويشــــك  وجــــود نظــــا  قــــانوي وقضــــا   مــــ
لمعتبـــارات اجلنســـانة  أحـــد مقومـــات جمتمـــع قـــادر علـــى الصـــمود. وهلـــ ا ينبغـــ  مســـاعدة آلةـــات العدالـــ  
االنتقالةــــ  واملؤسســــات املعنةــــ  بســــةادة القــــانون يف الســــةاقات االنتقالةــــ  وســــةاقات النــــةا  علــــى التصــــد  

  النـةا ، وينبغـ  أن تكفـ  ألشكا  عد  املساواة وتلبة  االحتةاجات األكثـة إحلاحـا للنسـا  املتضـةرات مـ
املسا ل  ع  أعما  العن  اجلنس  واجلنساي، وينبغ  أن تكف  إدارة عملةات العدال  الةمسة  وغر الةمسة  
بنةاه ، وينبغـ  أن تنفـ  خطـوات حمـددة لتعةيـة مكانـ  املـةأة يف املناصـ  القةاديـ . وال بـد مـ  تعةيـة الـنظم 

 جــةا م العنــ  اجلنســ  واجلنســاي ومقاضــاة مةتكبةهــا مبــا يتــوا   مــع القضــا ة  الو نةــ  للتةســر التحقةــ  يف
املعـــاير الدولةـــ ، ومـــع احـــرتا  مبـــادئ عـــد  التمةةـــة. وعـــموة علـــى ذلـــ ، عنـــد مقاضـــاة أفـــةاد اجلماعـــات 
اإلرهابةـــ  واجلماعـــات املتطةفـــ  العنةفـــ  علـــى اجلـــةا م اإلرهابةـــ ، جيـــ  النظـــة يف الطـــابع اجلنســـاي للاـــةا م 

  ويف كامـــ  نصـــو  القـــانون اجلنـــا   الـــدوي، مبـــا يف ذلـــ  اجلـــةا م املةتكبـــ  ضـــد اإلنســـانة  وجـــةا م املةتكبـــ
 اإلابدة اجلماعة ، وجي  أال تقتصة مقاضاهتم على اجلةا م اإلرهابة  فحس . 

وال يـــةا  متثةـــ  املـــةأة أقـــ  مـــ  متثةـــ  الةجـــ  يف مناصـــ  القضـــاة واحملققـــن يف مؤسســـات العدالـــ   - ٦2
يف  2٧.٧، مث لـــ  نســـب  النســـا  20١٧متو /يولةـــ   ١لةـــ  واملؤسســـات املعنةـــ  بســـةادة القـــانون. ويف االنتقا

حمققن م  أص   5املا   م  أعضا  جلان تقص  احلقا   الي تدعمها األمم املتحدة  ويف تون ، جند أن 
ثةـ  املـةأة تقـ  حمققـا مـ  النسـا . ومت 25حمققـن مـ  أصـ   5حمققا م  النسا   ويف مـاي، جنـد أن  ١١

أيضا يف احملاكم اجلنا ة  الو نةـ  املنشـ ة يف اآلونـ  األخـرة ملقاضـاة مـةتكيب اجلـةا م املتصـل  ابلنةاعـات، مثـ  
ــــالغ عــــددهم  ــــدوا ة الب ــــ  مــــ  أصــــ  القضــــاة املعةنــــن يف ال احملكمــــ  املتخصصــــ  مــــ  أجــــ  كوســــوفو، إذ أن

م  اجلنا ة  اخلاص  يف مجهوري  أفةيقةـا الوسـطى قاضةا يبلغ عدد القاضةات مخس  فق . وأشاع احملك 25

__________ 

، )مجهوريـــــــ  أفةيقةـــــــا الوســــــــطى( (20١٦) 230١و  ،)مـــــــاي( (20١٦) 22٩5القــــــــةارات  ،علـــــــى ســـــــبة  املثـــــــا  ،انظـــــــة (٤3) 
 .)أفغانستان( (20١٧) 23٤٤ و

 ،وبعثـ  األمـم املتحـدة املتكاملـ  املتعـددة األبعـاد لتحقةـ  االسـتقةار يف مـاي ،بعث  األمم املتحدة لتحقةـ  االسـتقةار يف هـايي (٤٤) 
وبعثــ  األمــم املتحــدة لتقــدم  ،طىوبعثــ  األمــم املتحــدة املتكاملــ  املتعــددة األبعــاد لتحقةــ  االســتقةار يف مجهوريــ  أفةيقةــا الوســ

 .والعملة  املختلط  لمحتاد األفةيق  واألمم املتحدة يف دارفور ،املساعدة إىل الصوما 

https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/2344 (2017)
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علـــى العمـــ  ابســـرتاتةاةات توظةـــ  اســـتباقة  مـــ  أجـــ  ضـــمان التكـــافؤ بـــن اجلنســـن يف التوظةـــ  علـــى 
 . (٤5)املستوايت مجةع
وقد مسح تةتة  مةكة التنسة  العامل  للشة   والعدال  واإلصـمحةات وهـو مثـةة شـةاك  بـن إدارة  - ٦3

سم ، وبةتم  األمم املتحدة اإلمنا  ، ومفوضة  األمم املتحدة السامة  حلقو  اإلنسان، عملةات حف  ال
واملفوضة  السامة  لشؤون المجئن، وهةئ  األمم املتحدة للمةأة، ومكت  األمم املتحـدة املعـين ابملخـدرات 

ار املسـاعدة املتعلقـ  بسـةادة واجلةمي ، بتقدم مسامه  كبرة يف حتسن تعمةم مةاعـاة املنظـور اجلنسـاي يف إ ـ
القانون الي تقدمها األمم املتحدة إىل الدو  األعضـا ، وقـد عمـ  الرتتةـ  علـى ضـمان إدراج االعتبـارات 
اجلنسانة  يف عملةات التقةةم والتخطة  وال جم  املشرتك ، وحشـد املـوارد، والنشـة السـةيع للخـ ات، ودعـم 

هن  متكام  إلاتح  استفادة املةأة م  بةام  العدال . وخم  الفرتة  الرتتة  ثقاف  شامل  تساعد على اتبا 
املشمول  ابلتقةية، ساعد الرتتة  على وضع وتنفة  بةام  مشرتك  لسةادة القانون تتضم  عناصة مكة سـ  
ــــ ،  ــــ  الكونغــــو الدميقةا ة ــــا الوســــطى، ومجهوري ــــ  أفةيقة ــــ  احتةاجاهتــــا يف مجهوري لتطــــوية قــــدرات املــــةأة وتلبة

. (٤٦)بةساو، ولة اي، وماي، وهـايي، ودولـ  فلسـطن، وكوسـوفو -لسودان )دارفور(، والصوما ، وغةنةا وا
ومت ختصة  نسب  مئوي  هام  م  مةةانة  تل  الـ ام  املشـرتك  املتعـددة السـنوات املتعلقـ  بسـةادة القـانون 

نسـ  واجلنسـاي يف مجهوريـ  أفةيقةـا م  أج  تعةية إمكانة  جلو  املـةأة إىل العدالـ  ودعـم ضـحااي العنـ  اجل
ـــــــــ (، ومـــــــــاي ) ١٦الوســـــــــطى ) ـــــــــ (، والصـــــــــوما  ) 20يف املا  ـــــــــ  فلســـــــــطن  2٧يف املا  ـــــــــ (، ودول يف املا 

املا ـــ (، وذلـــ  متشـــةا مـــع خطـــ  العمـــ  ذات النقـــا  الســـبع بشـــ ن بنـــا  الســـم  علـــى حنـــو مـــةا    يف 20)
 (. A/65/354-S/2010/466للمنظور اجلنساي )

، بــ ل  عــدة دو  أعضــا  جهــودا جــديةة ابلــ كة مــ  أجــ  إهنــا  20١٧و  20١٦ام  ويف عــ - ٦٤
، ألقـى املسـؤولون السـنغالةون القـب  علـى املـم   الغةـين أبـو بكـة 20١٧اإلفمت م  العقا . فف  عا  

دايكةــي بســب  الــدور الــ   اضــطلع بــ  يف جــةا م العنــ  اجلنســ  املةتكبــ  يف غةنةــا، وألقــى املســؤولون يف 
وري  الكونغو الدميقةا ة  القب  على نتـابو نتـابر  شـةكا، وهـو أحـد  عمـا  املتمـةدي ، بسـب  جـةا م مجه

االغتصا  اجلماع  للمدنةن املةتكبـ  يف البلـد. وعمـ  بـةتم  األمـم املتحـدة اإلمنـا   يف أفغانسـتان علـى 
لةشــي، مــ  أجــ  دعــم -إنشــا  حمــاكم متخصصــ  للنظــة يف جــةا م العنــ  اجلنســ  واجلنســاي، ويف تةمــور

مبــادرة هتــدف إلنشــا  حمــاكم متنقلــ  إليصــا  العدالــ  لألشــخا  الــ   يصــع  الوصــو  إلــةهم أكثــة مــ  
غـــرهم. وعـــموة علـــى ذلـــ ، ســـع  بعثـــ  منظمـــ  األمـــم املتحـــدة لتحقةـــ  االســـتقةار يف مجهوريـــ  الكونغـــو 

نـ  اجلنسـ ، إىل العدالـ  عـ   ةيـ  خـماي الدميقةا ة  إىل تقدم مةتكيب اجلةا م اخلطرة، مبا فةها جةا م الع
، واصــ  فةيــ  اخلــ ا  املعــين بســةادة القــانون والعنــ  اجلنســ  يف حــاالت 20١٦دعــم االدعــا . ويف عــا  

النةا  تعةية  قدرات الفاعلن الو نةن يف قطاع  سةادة القانون والعدال ، وقام  هةئ  األمم املتحدة للمةأة 
خبــرا يف جــةا م العنــ  اجلنســ  واجلنســاي للمشــارك  يف  ١٩العدالــ  إبيفــاد  واالســتااب  الســةيع  يف جمــا 

عملةات التحقة  واملسا ل ، مبا يف ذل  إىل مجةع جلان تقص  احلقا   التابع  لألمم املتحدة. وهل ا أشاع 
ةا م الدو  األعضا  على مواصل  املسـامه  خبـ ا  الشـؤون اجلنسـانة  إلجـةا  حتقةقـات ذات مصـداقة  يف جـ
 االغتصا  والعن  اجلنس  وأشكا  العن  األخةى مبا يتماشى مع املعاير الدولة  حلقو  اإلنسان.

__________ 

انظة بعث  األمم املتحدة املتكامل  املتعددة األبعاد لتحقة  االستقةار يف مجهوري  أفةيقةـا الوسـطى وغرهـا يف التقةيـة املعنـون :  (٤5) 
“Report of the mapping project”. 

 .(١٩٩٩) ١2٤٤ينبغ  فهم اإلشارات إىل كوسوفو يف سةا  القةار  (٤٦) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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وتسهم املبـادرات الشـامل  الـي تةكـة علـى الضـحااي كـ ل  يف تعةيـة إمكانةـ  اللاـو  إىل العدالـ .  - ٦5
ويف ماي، على سبة  املثا ، قد  صندو  بنا  السم  الدعم م  أج  اعتماد هن  متعدد القطاعات يةكة 

نســ  املعةوضــ  علــى علــى الضــحااي لتةســر اللاــو  إىل القضــا ، ممــا أســفة عــ  ارتفــا  يف قضــااي العنــ  اجل
يف املا ــ . ويف صـــومالةمند، قــا  مكتـــ   ١٤يف املا ــ  إىل حـــواي  ١احملــاكم يف منطقــي غـــاو ومتبكتــو مـــ  

األمـــم املتحـــدة املعـــين ابملخـــدرات واجلةميـــ ، ابلتعـــاون مـــع منظمـــ  الصـــح  العاملةـــ  وصـــندو  األمـــم املتحـــدة 
ا ة اخلدمات الطبةـ  والعملةـات القضـا ة  املعنةـ  للسكان، ابختبار أداة شامل  م  أج  مد اجلسور بن دو 

بضــحااي العنــ  اجلنســ  واجلنســاي، ممــا مســح بتعةيــة التنســة  بــن النظــامن القــانوي والطــيب. ويف األردن، 
دعم  مفوضة  األمم املتحدة لشؤون المجئن إيفاد حمامن متخصصن إىل املساحات اآلمن  املخص ص  

ات المجئــن، ممــا أدى إىل حتســن الفــة  املتاحــ  أمــا  ضــحااي العنــ  للاــو  للنســا  والفتةــات يف خمةمــ
 العدال .  إىل
وتتعاون السلطات الو نة  واجملتمع املدي أيضا مع األمم املتحـدة مـ  أجـ  منـع ومواجهـ  جـةا م  - ٦٦

و الدميقةا ةــ ، العنــ  اجلنســ  واجلنســاي والعنــ  اجلنســ  املــةتب  ابلنــةا  يف أفغانســتان، ومجهوريــ  الكونغــ
والسودان، وسرالةون، والعةا ، وغواتةماال، وكوت ديفوار، ولة اي، وماي ويف بلدان أخةى. وتشـم  هـ   
اجلهـــود إصـــم  القـــوانن وبـــةام  املســـاعدة القانونةـــ  وبـــةام  األمـــ  اجملتمعـــ  وتقـــدم خـــدمات متخصصـــ  

ادة الت هةـــ . ويف دارفـــور، قمـــد    الـــدعم للضـــحااي والنـــاجن مـــ  العنـــ  وتنظـــةم محـــمت توعةـــ  وبـــةام  إلعـــ
الفتتــا  جنــا  لــةايرات األســة مم ــم لأل فــا  يف ســا  للنســا ، ويف قرغةةســتان، أدت مشــارك  املــةأة يف 
االجتماعات احمللة  املتعلق  ابلسمم  العام  إىل إعطا  األولوي  ملس ل  العن  اجلنس  واجلنساي يف خط  

 منع اجلةمي . 
  هةئ  األمم املتحدة للمةأة واالحتاد األورويب يف املساعدة على إقام  نظم عدالـ  انتقالةـ  واشرتك - ٦٧

مةاعةـــ  لمعتبـــارات اجلنســـانة  يف كـــ  مـــ  الفلبـــن، وكولومبةـــا، ومـــاي، ونةبـــا ، وكوســـوفو للتشـــاةع علـــى 
ــــ  مشــــارك  النســــا  املتضــــةرات مــــ  النةاعــــات وإيفــــاد مستشــــاري  يف الشــــؤون اجلنســــانة  إىل آ لةــــات العدال

االنتقالةـ . ويف لةـ اي، أقـا  بـةتم  األمـم املتحـدة اإلمنــا   ومفوضـة  األمـم املتحـدة حلقـو  اإلنسـان شــةاك  
مع اللان  الو نة  املستقل  املعنة  حبقو  اإلنسان م  أج  تعةية عملة  العدال  االنتقالةـ ، املعةوفـ  عمومـا 

ا  املشـاركات فةهــا. وقـد تعاونــ  أملانةـا وكمبــوداي أيضــا يف ، و ايدة عـدد النســ“بمفـا هــات”ابسـم أكــوا  
إ ار مشةو  للمصاحل  مش  العم  مع الناجةات م  الةواج القسة  أثنا  فـرتة حكـم اخلمـر احلمـة لـروي  

 حكاايهت  ع  املشارك  يف أنشط  ثقافة ، ومسح بتقدم خدمات دعم نفس . 
 

 النتائج وحتسينها املبا را  الرامية إىل رصد تنفي  - ال  
 املساءلة ال منية عن االلتزاما  املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن   

خطــ  عمــ  و نةــ  بشــ ن املــةأة  (٤٧)بلــدا أو منطقــ  ٦8، اعتمــد 20١٧آ /أغســط   3١يف  - ٦8
والســـم  واألمـــ ، ويعمـــ  عـــدد آخـــة علـــى وضـــع خطـــ  مـــ  هـــ ا القبةـــ . إال أن حتلـــةم أعمـــ  يكشـــ  

__________ 

 ،وإيطالةـا ،داوآيسلن ،وأيةلندا ،وأوكةانةا ،وأوغندا ،وإندونةسةا ،وأملانةا ،وأفغانستان ،وإستونةا ،وأسرتالةا ،وإسبانةا ،األرجنتن (٤٧) 
 -وتةمـــور  ،وتوغـــو ،وتشـــةكةا ،والبوســـن  واهلةســـ  ،وبورونـــد  ،وبوركةنـــا فاســـو ،وبلاةكـــا ،وال تغـــا  ،وال ا يـــ  ،وابراغـــوا 

ومجهوريـ   ،ومجهوريـ  الكونغـو الدميقةا ةـ  ،ومجهوريـ  كـوراي ،ومجهوري  أفةيقةا الوسطى ،وجةر سلةمان ،واجلب  األسود ،لةشي
 ،والسـويد ،والسـنغا  ،وسلوفةنةا ،والسلفادور ،ورواندا ،والدامنة  ،وجورجةا ،وجنو  السودان ،مقدونةا الةوغوسمفة  سابقا
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خط  م  خط  العم  الو نة  قد انقضى ابلفع ، أو أن  سةنقض  قةيبـا. وعـموة  20م  أج  أكثة  أن
خطـــ  فقـــ ،  ١2 علـــى ذلـــ ، مـــ  جممـــو  خطـــ  العمـــ  الو نةـــ  املعتمـــدة حـــىت اآلن، رمصـــدت مةةانةـــ  لــــ

وحتتو  خط  أخةى على ثغةات على مستوى التنفة  وإشةا  اجملتمع املدي بصـورة هادفـ ، ومنـع نشـو  
ت، وال ســةما فةمــا يتعلــ  بنــة  الســم . وأشــةد ابجلهــود الــي بــ هلا األردن ونةبــا  للنظــة يف رصــد النةاعــا

مةةانةـات خلطـي عملهمـا الو نةـ ، وأحـث الـدو  األعضـا  علـى إدمـاج االلتةامـات املتعلقـ  ابملـةأة والســم  
وأ ـة  نةـ  شـامل واألم  يف مجةع أدوات وصكو  التخطة  الو نةـ  وعلـى اعتمـاد وتنفةـ  خطـ  عمـ  و 

أخــةى بشــ ن املــةأة والســم  واألمــ  إىل جانــ  وضــع مؤشــةات لةصــد التقــد  احملــة  يف هــ ا الصــدد ولتتبــع 
االعتمادات املةصودة. وأشاع البلدان الي انقضى أج  خط  عملها الو نة  أو الي يوش  أجلها على 

 ولتعةية سةاساهتا وقوانةنها وبةاجمها. االنقضا  على أن تغتنم ه   الفةص  لتقةةم التقد  ال   أحة ت  
بلــدان علــى تنفةــ   ٧بلــدا علــى تنفةــ  خطــ  عملهــا الو نةــ  الثانةــ ، ويعمــ   ١3وحالةــا، يعمــ   - ٦٩

يف املا ــ ( أ ــةا للةصــد  ٧2خطــ  ) ٤8اخلطــ  الثالثــ . ومــ  مجةــع خطــ  العمــ  الو نةــ  احلالةــ ، تتضــم  
ا  ( مةةانةـات تنفةـ  حمـددة، ممـا يعكـ   ايدة  فةفـ  يف امل 2٧خط  ) ١8تشم  مؤشةات ع  التقد ، و 

. وتتضـــم  هـــ   اخلطـــ  مـــ  اجلةـــ  الثـــاي والثالـــث 20١٦يف املا ـــ  املســـال  يف عـــا   25مقارنـــ  بنســـب  
األولوايت الناشئ  مث  اهلاةة وتغر املنا  والتطةف العنة . فف  نةاراي، على سبة  املثا ، قام  خط  

بتوســةع مفهــو  األمــ  لةشــم  مســا   التطــةف العنةــ ، والصــدمات والتعــايف، ونــة  العمــ  الو نةــ  الثانةــ  
السم  والتسةيح، واإلجةا ات احمللة  أو على مستوى املنا   لتعةية الطابع احمللـ . وقـد سـل   مـا ال يقـ  
عــ  ســبع خطــ  عمــ  و نةــ  الضــو  حتديــدا علــى أدوار املــةأة يف منــع نشــو  النةاعــات ابعتبارهــا عنصــةا 

 . (٤8)حامسا م  عناصة اخلط  املتعلق  ابملةأة والسم  واألم 
دولـ   ٦3وقد عقدت شبك  جهات التنسة  الو نة  املعنة  ابملةأة والسم  واألمـ ، الـي أ لقهـا  - ٧0

يف  20١٧مـــ  الـــدو  األعضـــا  يف العـــا  املاضـــ  مببـــادرة مـــ  إســـبانةا، أو  اجتمـــا  هلـــا يف نةســـان/أبةي  
م  ممثل  جهات التنسة  الو نة   ١00(. وضم االجتما  أكثة م  S/2017/485ةا )انظة ألةكاني إبسبان

بلدا ملناقش  االستخدامات املبتكةة خلط  العم   ٦١واجلهات الفاعل  احلكومة  وممثل  اجملتمع املدي م  
ة اهلةكلةــ  الــي حتــو  دون حتقةــ  املســاواة بــن اجلنســن ومنــع التطــةف الو نةــ ، مبــا يف ذلــ  إلغــا  احلــواج

 العنة ، وإشةا  اجملتمع املدي يف تصمةم ه   اخلط  وتنفة ها ورصدها وتقةةمها. 
وميك  لتحوي  االلتةامات الدولة  واإلقلةمة  والو نة  احملـددة يف القـةارات املتعلقـ  ابملـةأة والسـم   - ٧١

مةاعـاة االحتةاجــات واألولــوايت احمللةـ  عنــد وضـع السةاســات علــى  ا ات حملةـ  أن يضــم واألمـ  إىل إجــة 
بلـدا بتنفةـ  بـةتم  إضـفا   ١5الصعةد الو ين واإلقلةم  والعامل  بشـك  أكـ . ويف الوقـ  الـةاه ، يقـو  

. وعـــموة علـــى ذلـــ ، (٤٩)الطـــابع احمللـــ  الـــ   تةســـة  الشـــبك  العاملةـــ  للعـــاممت يف جمـــا  بنـــا  الســـم 
__________ 

 ،وفةنســــا ،بةســــاو -وغةنةــــا  ،وغةنةــــا ،وغــــات ،وغامبةــــا ،والعــــةا  ،و اجةكســــتان ،وصــــةبةا ،وشــــةل  ،وســــرالةون ،وسويســــةا
واململكـ  املتحـدة ل يطانةـا  ،ومـاي ،ولةتوانةـا ،ولةـ اي ،وكةنةـا ،وكوت ديفـوار ،وكندا ،وكةواتةا ،انوقرغةةست ،وفنلندا ،والفلبن

 ،والةاابن ،والوالايت املتحدة األمةيكة  ،وهولندا ،ونةو يلندا ،ونةاراي ،ونةبا  ،والنمسا ،والنةوي  ،العظمى وأيةلندا الشمالة 
 .ودول  فلسطن وكوسوفو

 .وهولندا ،ونةاراي ،واململك  املتحدة ،وكةنةا ،و اجةكستان ،والسويد ،إيطالةاخط   (٤8) 

 ،وجورجةـــا ،وجنـــو  الســـودان ،ومجهوريـــ  مولـــدوفا ،ومجهوريـــ  الكونغـــو الدميقةا ةـــ  ،وبورونـــد  ،وأوكةانةـــا ،وأوغنـــدا ،أرمةنةـــا (٤٩) 
 .ونةبا  ،ولة اي ،وكةنةا ،وكولومبةا ،والفلبن ،وصةبةا ،وسرالةون

https://undocs.org/ar/S/2017/485
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السةاسات الو نة  اهلادف  إىل تعةية املساواة بن اجلنسـن يف السةاسـ  اخلارجةـ  والتعـاون الـدوي، كمـا  فإن
هو الش ن ابلنسب  للسويد وكندا اللـ ي  اعتمـدات تباعـا سةاسـ  خارجةـ  نسـا ة  وسةاسـ  مسـاعدة خارجةـ  

ـــــى اال ـــــةو  القةاديـــــ  وعل ـــــة علـــــى ال ـــــ  لعـــــد  املســـــاواة نســـــا ة ، تـــــ ه  أكث لتـــــةا  مبعاجلـــــ  األســـــبا  اجل ري
 اجلنسن. بن
وأرحــ  ابســتخدا  آلةــات رصــد حقــو  اإلنســان واإلبــمت عنهــا، ملســا ل  الــدو  األعضــا  عــ   - ٧2

انتهاكــــات حقــــو  اإلنســــان اخلاصــــ  ابملــــةأة، مبــــا يف ذلــــ  يف ســــةا  مةحلــــ  النــــةا  ومــــا بعــــد النــــةا . ويف 
رســال . ومــ   52٦جــةا ات اخلاصــ  جمللــ  حقــو  اإلنســان مــا جمموعــ  ، أرســل  آلةــات اإل20١٦ عــا 

منهــا بشــ ن  5، وكانــ  (50)رســال  إىل بلــدان يف مةحلــ  النــةا  ومــا بعــد النــةا  ٧٩هــ   الةســا  ، ومج هــ  
انتهاكـــات حلقـــو  املـــةأة. وقـــد تضـــمن  الةســـا   املتعلقـــ  ابنتهاكـــات احلقـــو  ادعـــا ات ابلتعـــة  للقتـــ  

تحــــة  وهتديــــدات موجهــــ  إىل املــــدافعات عــــ  حقــــو  اإلنســــان اخلاصــــ  ابملــــةأة وإىل والعنــــ  اجلنســــ  وال
القاضـــةات، واحلةمـــان مـــ  الغـــ ا ، واحملاكمـــات بـــدوافع سةاســـة ، وعملةـــات اختطـــاف للنســـا  والفتةـــات 

 ألغةا  االستغم  اجلنس . 
فاعـــ  مـــع الـــدو  ، واصـــل  اللانـــ  املعنةـــ  ابلقضـــا  علـــى التمةةـــة ضـــد املـــةأة الت20١٦ويف عـــا   - ٧3

املتعلقـ  بوضـع املـةأة يف سـةا   30بش ن تنفة  اخلط  املتعلق  ابملةأة والسم  واألم ، والتوصـة  العامـ  رقـم 
أيضا، أشـارت ثـم  مـ   20١٦منع نشو  النةاعات ويف حاالت النةا  وما بعد انتها  النةا . ويف عا  

النةا  وما بعد النـةا  إىل اخلطـ  والتوصـة  العامـ  أص  أربع ممحظات ختامة  موجه  إىل بلدان يف مةحل  
. وأشـارت املمحظـات اخلتامةـ  (5١)20١5على حد السوا ، وه  نف  النسب  املسـال  يف عـا   30رقم 

إىل اخلطــــ  املتعلقــــ  ابملــــةأة والســــم   20١٦للانــــ  املوجهــــ  لعشــــةة بلــــدان لةســــ  يف حالــــ  نــــةا  يف عــــا  
 بشـ ن العنـ  اجلنسـاي ضـد املـةأة 35ت اللان  التوصة  العام  رقم ، اعتمد20١٧. ويف عا  (52)واألم 

(CEDAW/C/GC/35 الصــادرة حتــديثا للتوصــة  العامــ  رقــم )الــي أكــدت وجــود صــل  واضــح  بــن ١٩ ،
وأرحـــ  ابالجتمـــا  بصـــةغ  آراي الـــ    البعـــد اجلنســـاي، والتمةةـــة، والعنـــ  ضـــد املـــةأة املتصـــ  ابلنةاعـــات.

، وال   شار  فةـ  أعضـا  مـ  اللانـ  ومـ  20١٦كانون األو /ديسم    5عقدت  أوروغوا  وإسبانةا يف 
جمل  األم  ملناقش  الصمت بن حقو  اإلنسان واخلط  املتعلق  ابملةأة والسم  واألمـ ، والـ   مت حـث 

ابختـاذ إجـةا ات ملموسـ  مـ  أجـ  إعمـا  حقـو  اإلنسـان  اللان  أثنا   علـى أن توصـ  الـدو  األعضـا 
اخلاصـــ  ابملـــةأة يف إ ـــار منـــع نشـــو  النةاعـــات ويف حـــاالت النـــةا  ومـــا بعـــد انتهـــا  النـــةا ، مبـــا يف ذلـــ  

__________ 

هـ  رسـا   إىل  .ملعةفـ  القصـد مـ  البلـدان يف مةحلـ  النـةا  ومـا بعـد النـةا  الـي مشلهـا هـ ا التقةيـة ٤0انظة احلاشة  رقـم  (50)  ومج  
ومجهوريــــ  الكونغــــو  ،ومجهوريــــ  كــــوراي الشــــعبة  الدميقةا ةــــ  ،واجلمهوريــــ  العةبةــــ  الســــوري  ،وبورونــــد  ،وأوكةانةــــا ،أفغانســــتان
 ،وكولومبةـا ،وقرغةةسـتان ،وغةنةـا ،وغواتةمـاال ،والعـةا  ،والصـوما  ،والسودان ،وسة  النكا ،سودانوجنو  ال ،الدميقةا ة 

 .ودول  فلسطن ،والةم  ،وهايي ،ومةامنار ،وماي ،ولة اي ،ولبنان

 .(CEDAW/C/MMR/CO/4-5)ومةامنــار  ،(CEDAW/C/MLI/CO/6-7)ومــاي  ،(CEDAW/C/BDI/CO/5-6)بورونــد   (5١) 
ــــــــ  ولكــــــــ  دون اإلشــــــــارة إىل املــــــــةأة والســــــــم  واأل ــــــــي نظــــــــةت فةهــــــــا اللان مــــــــ  وكانــــــــ  هــــــــايي أيضــــــــا ضــــــــم  البلــــــــدان ال

(CEDAW/C/HTI/CO/8-9).  ملعةفـ  القصـد مـ  البلـدان يف مةحلـ  النـةا  ومـا بعـد النـةا  الـي مشلهـا  ٤0وانظة احلاشة  رقم
 .ه ا التقةية

 ،(CEDAW/C/EST/CO/5-6وإســـتونةا ) ،(CEDAW/C/CAN/CO/8-9وكنـــدا ) ،(CEDAW/C/ARM/CO/5-6أرمةنةـــا ) (52) 
ـــــــــــــا ) ـــــــــــــدا ) ،(CEDAW/C/DEU/CO/7-8وأملانة  ،(CEDAW/C/JOR/CO/6واألردن ) ،(CEDAW/C/IRL/CO/6-7وأيةلن
 ،(CEDAW/C/RWA/CO/7-9وروانــــدا ) ،(CEDAW/C/PHL/CO/7-8والفلبــــن ) ،(CEDAW/C/NLD/CO/6وهولنــــدا )
 .(CEDAW/C/TUR/CO/7وتةكةا )

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/35
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BDI/CO/5-6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MLI/CO/6-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MMR/CO/4-5
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/HTI/CO/8-9
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/ARM/CO/5-6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CAN/CO/8-9
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/EST/CO/5-6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/DEU/CO/7-8
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/IRL/CO/6-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/JOR/CO/6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NLD/CO/6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PHL/CO/7-8
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/RWA/CO/7-9
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/TUR/CO/7
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توصةات تقد   إىل البلدان الي لةس  يف حال  نةا  بش ن التةاماهتا خارج حدودها الو نة  مبوج  اتفاقة  
أشكا  التمةةة ضد املةأة. وأشاع الـدو  األعضـا  علـى اسـتغم  االسـتعةا  الـدور  القضا  على مجةع 

الشــام  ابعتبــار  فةصــ  لتعةيــة املســا ل  عــ  الواجبــات املتعلقــ  حبقــو  اإلنســان للمــةأة وااللتةامــات الــي مت 
 التعهد هبا يف إ ار اخلط  املتعلق  ابملةأة والسم  واألم .

ربعـــ  بلـــدان يف مةحلـــ  النـــةا  ومـــا بعـــد النـــةا  لمســـتعةا  الـــدور  ، خضـــع  أ20١٦ويف عـــا   - ٧٤
، ومت التفاع  معها بش ن املسا   املتعلق  ابملـةأة والسـم  واألمـ ، مبـا يف ذلـ  العنـ  اجلنسـ  (53)الشام 

بلدا  ١٤بلدان م  أص   ١0واملشارك  السةاسة  للمةأة واعتماد خط  العم  الو نة . ويف اجملمو ، تلقى 
أسئل  وتعلةقات وتوصـةات ملعاجلـ  تةكـ  النـةا  أو العنـ  مـ  خـم   20١٦لمستعةا  يف عا   خضع 

 .(5٤)خط  العم  املتعلق  ابملةأة والسم  واألم 
ومتثــ  املؤسســات الو نةــ  حلقــو  اإلنســان أيضــا حلقــ  وصــ  حامســ  األمهةــ  يف سلســل  املســا ل   - ٧5

م يف منـع حــدو  انتهاكــات حقـو  اإلنســان والنةاعــات عـ  انتهاكــات حقـو  اإلنســان للمــةأة وهـ  تســه
الي جةى استعةاضـها هلـ ا  3١م  البلدان واألقالةم الـ  ١٧، كان لدى 20١٧متو /يولة   3١معا. وحىت 

ويوجـد يف اثنـن منهـا مؤسسـ   “اب ” أو “أل ”التقةية مؤسسات و نة  حلقو  اإلنسان مصنف  ابملةكة 
أمن مظام. وميث  ذل   ايدة مبقدار مؤسس  واحدة وأمن مظام واحد ع  السن  املاضة . ولدى تسع م  
تل  اهلةئات وحدات أو إدارات أو جلان حمددة معنة  ابلتعام  مع املسـا   املتصـل  حبقـو  املـةأة واملسـاواة 

 بن اجلنسن.
 

 التنفي  تعزيز إىل اميةالر  اإلقليمية اجله    
 أجـ  مـ  اإلقلةمةـ  اجلهـود فـإن، منتظم بشك  احلدود ع  النةا  وآاثر أسبا  فة  متتد وق  يف - ٧٦

 تتــا  الــي ابلفــة  وأرحــ  متةايــدة أبمهةــ  تتســم واألمــ  والســم  ابملــةأة املتعلقــ  لملتةامــات املنســ  التنفةــ 
 أم ــةاا  إقلةمةــ  منظمــات ١0 اعتمــدت، 20١٧ أغســط /آ  3١ وحــىت. الصــدد هــ ا يف التعــاون لتعةيــة
 اجلماعــ  اعتمــاد مــع، واألمــ  والســم  املــةأة بشــ ن، اإلقلةمةــ  العمــ  خطــ  فةهــا مبــا، (55)للتنفةــ  مكةســ 
 لــةايدة هامــ  منــابة اإلقلةمةــ  املنظمــات وتــوفة. 20١٧ عــا  يف جديــدة خطــ  األفةيقــ  للانــو  اإلمنا ةــ 
 املتحـــدة األمـــم وهةئـــ  األفةيقـــ  االحتـــاد مفوضـــة  أ لقـــ ، 20١٧ عـــا  يف، املثـــا  ســـبة  فعلـــى. التعـــاون
 أحنـا  خمتلـ  مـ  مشـارك  80 حنـو تضـم الـي ،األفةيقةـ  النسـا ة  القةادات شبك ، أملانةا م  بدعم، للمةأة
 . والسم  والشمولة  ابالستدام  أكثة تتسم القارة جع  إىل سعةا للمةأة القةاد  الدور لتعةية أفةيقةا
 وجـود علـى عممات اإلقلةمة  املنظمات يف وقةادهتا املةأة بتمثة  املتعلق  املتاح  البةاتت ظهةوت - ٧٧
 وظــا  ال مجةــع مــ  املا ــ  يف 2٧ نســب  تشــغ  املــةأة كانــ ،  20١٦ ديســم /األو  كــانون وحــىت. ركــود
 نسـب  علـى فقـ   فةفـ   ايدة ميثـ  فةمـا، تقـارية قدم  الي املنظمات يف، معا املةدان ويف املقة يف، العلةا

__________ 

 .وهايي ،والصوما  ،وجنو  السودان ،اجلمهوري  العةبة  السوري  (53) 

 ،وجنــــو  الســـــودان ،ومجهوريــــ  مولـــــدوفا ،واجلمهوريــــ  العةبةـــــ  الســــوري  ،لةشـــــي -وتةمــــور  ،واببــــوا غةنةـــــا اجلديــــدة ،أوغنــــدا (5٤) 
 .وهايي ،والنةاة ،ومو امبة  ،و اجةكستان ،والصوما  ،وسرالةون ،والسودان ،وسوا يلند

 واملؤمتة ،ابلتنمة  املعنة  الدولة  احلكومة  واهلةئ  ،األورويب واالحتاد ،أفةيقةا غة  لدو  االقتصادي  واجلماع  ،األفةيق  االحتاد (55) 
 يف والتعـاون األمـ  ومنظمـ  ،األ لسـ  مشـا  حلـ  ومنظمـ  ،العةبةـ  الـدو  وجامعـ  ،الكـ ى البحرات مبنطق  املعين الدوي
 .األفةيق  للانو  اإلمنا ة  واجلماع  ،اهلادئ احملة  جةر ومنتدى ،أورواب
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 اإلقلةمةـ  املنظمـات مجةـع وأشاع. املنظمات بن النتا   تباي  مع، 20١5 لعا  عنها املبلغ املا   يف 25
 .وخارجها املنظمات داخ  القةادي  املناص  يف املةأة متثة   ايدة إىل الةامة  اجلهود تعةية على
 

  املت دة األمم اخت هتا اليت اإلجراءا   
 مـ  الـداخل  الصـعةد علـى املتحـدة األمـم جانـ  مـ  اجلهـود مـ  املةيـد ب   جي  أن  أدر  إنين - ٧8
 االلتـــةا  وجتديـــد، واملســـا ل  الكفـــا ة حتقةـــ  يف قـــدما املضـــ  مـــع، واألمـــ  والســـم  ابملـــةأة النهـــو  أجـــ 

 مــ  عـدد يف متفـاوت تقـد  حـدو  التقـارية تبـن، الــةاه  الوقـ  ويف. املـةأة ومتثةـ  اجلنسـن بـن ابملسـاواة
 بـــن للمســـاواة وختصةصـــها املـــوارد وتتبـــع، اجلنســـاي واهلةكـــ  اجلنســـن بـــن التكـــافؤ ذلـــ  يف مبـــا، اجملـــاالت
 غرهـا على قا م  وقوي  حمددة جنسانة  وخط  سةاسات لديها الي الكةاتت تتفو  ما ودا ما. اجلنسن
ــــــى ،)انظــــــة الكةــــــاتت مــــــ   ويســــــةي. (E/2017/57/Corr.1 و E/2017/57 الــــــوثةقتن ،املثــــــا  ســــــبة  عل
 جهـود يف البـد  وأعتة . تقد  إحةا  مواصل  على عممات ابلفع  تظهة اجلديدة املبادرات م  العديد أن

 بغةــ  البةــاتت وتصــنة  اجلنســانة  اإلحصــا ات وحتلةــ  مجــع عملةــات وتعةيــة ملوا مــ  املنظومــ  نطــا  علــى
 . وإبمت وبةجم  ختطة  أنشط  إىل وتةمجتها، السةاسات وضع عملة  إثةا  يف املساعدة

 
 التمثة   

 حبةـث املتحـدة األمـم حتويـ  أجـ  مـ  احلةويـ  اخلطـوات إحـدى اجلنسـن بـن التكـافؤ حتقة  ميث  - ٧٩
 معـايرت نصـوت وحةـث، التشـغةلة  الفعالةـ  تعةية يتم وحةث، عملنا أس  م  اجلنسن بن املساواة تصبح
 علـى اسـرتاتةاةي يف بةنـ امل امللموسـ  التـدابر بتنفة  ملتة  شخصةا إنينو . اجلنسن بن التوا ن أسا  على
 بقةمـ  االعـرتاف ذلـ  يف مبـا، اجلنسـن بـن فـالتوا ن. اجلنسن بن التكافؤ حتقة  أج  م  املنظوم  نطا 

 مــ  وغرهــا التقةــةم بعثــات أو احلقــا   تقصــ  بعثــات أو األفةقــ  تشــكة  يوجــ  أن جيــ ، املتنوعــ  اخلــ ات
 . منةا احملددة األنشط 

 يف املــوظفن مجةــع مــ  املا ــ  يف 23 النســا  شــكل ، 20١٦ ديســم /األو  كــانون 3١ وحــىت - 80
 إدارة تقودهـا الـي السـم  عملةات يف العاملن العا ( األمن وكة  رتب  إىل 5-ف الةتب  )م  العلةا الةت 

 مــ  املا ــ  يف ١3 ســوى النســا  تشــك  ال، ذلــ  ومــع. الســم  حفــ  عملةــات وإدارة السةاســة  الشــؤون
 مجةـع بـن ومـ . اخلاصـن املبعـوثن بـن ذلـ  مـ  أقـ  متثـةله  أن بـ ، العا  األمن وكة  رتب  يف املوظفن
 عـام  يف املا ـ  يف 25 بنسـب  مقارن ، نسا  تةأسها منها املا   يف 23 نسب  فإن، النشط  السم  عملةات
 نســــب  فــــإن، الة ســــا  نــــوا  مناصــــ  حةــــث ومــــ . 20١0 عــــا  يف املا ــــ  يف ١8 و، 20١٤ و 20١5

 يف املا   يف 2٤ و، 20١5 عا  يف املا   يف ١8 نسب  ع  ارتفاعا يشك  فةما، املا   يف 35 تبلغ لنسا ا
 الـي البلـدان يف يعملـون الـ ي  املقةمن لمنسقنل ابلنسب و . 20١0 عا  يف املا   يف ١5 و، 20١٤ عا 

 مــنهم ٩ فــإن، 20١٦ عــا  هنايــ  يف منســقا 2٧ عــددمها بلــغ والــ ي  النــةا  بعــد ومــا نــةا  حــاالت تشــهد
 غر ويف. 20١5 عا  يف املا   يف 2٩ نسب  ع   فةف   ايدة يشك  فةما، النسا  م  هم املا  ( يف 33)

 الــي البلـدان يف العمـ  مةاكــة يف املـةأة تشـغلها الـي الفنةــ  الفئـ  مـ  الوظـا   نســب  فـإن، السـم  عملةـات
 قـــدم  الـــي الكةـــاتت مجةـــع يف املا ـــ  يف 50 أقـــ  تـــةا  ال النـــةا  حـــاالت بعـــد ومـــا نـــةا  حـــاالت تشـــهد
 مجةــع مــ  املا ــ  يف ٦٤ فةهــا املــةأة تشــغ  الــي، للمــةأة املتحــدة األمــم هةئــ  ابســتثنا  20١٦ لعــا  بةــاتت
 حتقةـــ  اهلـــدف يكـــون أن وينبغـــ  .العلةـــا الةتـــ  وظـــا   يف املا ـــ  يف ٧5 و الوظـــا   تلـــ  يف املـــوظفن
 .مكان ك  يف التمثة  مستوايت يف املساواة

https://undocs.org/ar/E/2017/57
https://undocs.org/ar/E/2017/57/Corr.1
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 الفنة  اخل ة  

 أمهةــ  عــ  فضــم، املتحــدة لألمــم اجلنســاي للهةكــ  احلــا   التنفةــ  إىل املســتمةة ابحلاجــ  أقــة إنــين - 8١
 التةامـــات إىل املكةســـ  الفنةـــ  اخلـــ ات وتـــرتجم. املـــةأة محايـــ  شـــؤون ويف اجلنســـانة  الشـــؤون يف املستشـــاري 

، وتنفةـ ها الـ ام  وختطـة  واملةةنـ  والتحلةـ  االسـرتاتةا  التخطـة   ةي  ع  ملموس  وإجةا ات معةاري 
 للامعةــ  اخلامســ  اللانــ  يف جتــة  الــي املةةانةــ  بشــ ن للمفاوضــات األمهةــ  حامســ  اعتبــارات مجةعهــا وهــ 
 قـةار  يف املطلو  النحو على ،شامل  مس ل  بوصفها واألم  والسم  املةأة مس ل  إدماج أج  م  العام 
 الفعالةـ  حتقةـ  إىل السـع  أن إ ا  القلـ  ويسـاوري. (20١5) 22٤2 و (20١3) 2١22 األم  جمل 
 املسـاواة حتقةـ  أجـ  مـ  املـاي الـدعم اخنفـا  إىل يـؤد  مـا كثـرا السـم  عملةـات يف التكلفـ  حةـث م 
 الوظـــا   يف التخفةضـــات ذلـــ  يف مبـــا، واألمـــ  والســـم  املـــةأة مبســـ ل  املتعلقـــ  والقـــدرات اجلنســـن بـــن

 املتعــددة املتكاملــ  املتحــدة األمــم بعثــ  يف شــوهد كمــا ،هلــا األقدمةــ  مســتوايت وخفــ  املكةســ  اجلنســانة 
 املتحـدة األمـم وبعثـ ، لةـ اي يف املتحـدة األمم وبعث ، الوسطى أفةيقةا مجهوري  يف االستقةار لتحقة  األبعاد
 اتإدار  فةهــا مبــا، الصـل  ذات العامــ  األمانـ  إدارات مجةــع إىل  لبــ  ولـ ل . هــايي يف العدالـ  نظــا  لـدعم

 املنظـور مةاعـاة تعمـةم علـى املؤسسـة  قـدراهتا بتحلةـ  تقـو  أن، السةاسـة  والشـؤون السـم  حف  عملةات
 .تعةية ل خط  قد ت وأن اجلنساي

 مـــــ  تتـــــ ل  خمصصـــــ  عاملـــــ  قـــــوة املةـــــداي الـــــدعم وإدارة الســـــم  حفـــــ  عملةـــــات إدارة ولـــــدى - 82
. واملقـة السـم  حفـ  عملةـات يف اجلنسـانة  الشـؤون ملنسـق  وآلة  اجلنسانة  الشؤون خ ا  م  خبرا ٧0

 لــــديها ١٦ الـــــ الســــم  حفــــ  بعثــــات مــــ  بعثــــات 8 كانــــ ،  20١٦ ديســــم /األو  كــــانون 3١ وحــــىت
 ر ـة  أو اخلـا  ملمثلـ  تتبـعو  (5٦)اجلنسانة  للشؤون مستشاري  بةائس  اجلنسانة  ابلشؤون معنة  وحدات
 للشــؤون األقــد  املستشــار وظةفــ  أن بةــد. (5٧)ســانة ناجل ؤونللشــ منســقون منهــا اثنتــن لــدى وكــان، البعثــ 

 . شاغةة تةا  ال ماي يف االستقةار لتحقة  األبعاد املتعددة املتكامل  املتحدة األمم بعث  يف اجلنسانة 
 مــــ  بعثـــ  ١2 أصـــ  مـــ  8 إىل (58)امتفةغــــ اجنســـانة امستشـــار  23 نشـــة مت، 20١٦ عـــا  ويف - 83

 يف بعثــ  ١3 مــ  بعثــات ٦ مــ   ايدة ميثــ  مــا وهــو، السةاســة  الشــؤون إدارة تقودهــا الــي املةدانةــ  البعثـات
 كاـة  اجلنسـانة  الشـؤون مستشـار  مـ  اثنـان عمـ ، 20١٦ عا  يف، ذل  إىل وابإلضاف . 20١5 عا 

__________ 

 يف املتحــدة األمــم وبعثــ  ،لبنــان يف املؤقتــ  املتحــدة األمــم وقــوة ،دارفــور يف املتحــدة واألمــم األفةيقــ  لمحتــاد املختلطــ  العملةــ  (5٦) 
 مجهوريـ  يف االسـتقةار لتحقة  األبعاد املتعددة املتكامل  املتحدة األمم وبعث  ،السودان جنو  يف املتحدة األمم وبعث  ،لة اي
 املتحــدة األمــم منظمــ  وبعثــ  ،مــاي يف االســتقةار لتحقةــ  األبعــاد املتعــددة املتكاملــ  املتحــدة األمــم وبعثــ  ،الوســطى أفةيقةــا
 .هايي يف االستقةار لتحقة  املتحدة األمم وبعث  ،الدميقةا ة  الكونغو مجهوري  يف االستقةار لتحقة 

 .ق   يف السم  حلف  املتحدة األمم وقوة ،كوسوفو يف املؤقت  لإلدارة املتحدة األمم بعث  (5٧) 

 املتحـــدة األمـــم منظمـــ  ومكتـــ  ،الصـــوما  إىل املســـاعدة لتقـــدم املتحـــدة األمـــم وبعثـــ  ،لةبةـــا يف للـــدعم املتحـــدة األمـــم بعثـــ  (58) 
 املتحـــدة األمـــم ومكتـــ ، الســاح  ومنطقـــ  أفةيقةـــا لغـــة  املتحــدة األمـــم ومكتـــ  ،بةســـاو-غةنةــا يف الســـم  لبنـــا  املتكامــ 
 ،العــةا  إىل املســاعدة لتقــدم املتحــدة األمــم وبعثــ  ،أفغانســتان يف للمســاعدة املتحــدة األمــم وبعثــ  ،أفةيقةــا لوســ  اإلقلةمــ 
 .لبنان لشؤون اخلا  املتحدة األمم منس  ومكت 
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 ملنســـق  اإلمجـــاي العـــدد يف كبـــرة  ايدة هنـــا  وكانـــ  .(5٩)العـــا  لألمـــن اخلاصـــن املبعـــوثن مكاتـــ  مـــ 
 . 20١٦ عا  يف 50 إىل 20١5 عا  يف 3٩ م ، اخلاص  السةاسة  البعثات مجةع يف اجلنسانة  الشؤون
 اجلنسـانة  الشـؤون مستشـار  ومسـؤولة  مكانـ  لـةايدة اإلدارتـن كلتـا تب هلا الي ابجلهود وأرح  - 8٤

 الشـؤون مستشـار  كبـار وضـع منهـا بسـب ، املقة ويف السم  عملةات داخ  اجلنسانة  الشؤون ووحدات
 يف البعثات يف واألم  والسم  املةأة بةتم  تنفة  ع  املسؤولة  وتقع. اخلاصن ممثل  مكات  يف اجلنسانة 

 تعمـةم يـدعم أن ينبغـ  اجلنسـانة  الشـؤون مستشـار  وجود ولك  ،البعثات ر سا  عات  على األو  املقا 
 سـم  حفـ  عملةـات نشـة مـ  الـتمك  أجـ  مـ  البعثـات موظف  مجةع عم  يف اجلنساي املنظور مةاعاة
 نواصـ  أن وعلةنـا. اجلنسـانة  لمعتبـارات مةاعـاة أكثـة تكـون املتحـدة ألمـمل اتبعـ  خاص  سةاسة  وبعثات
 الســم  حفــ  عملةــات إدارة بــن فةمــا التعــاون لــةايدة (20١5) 22٤2 القــةار تنفةــ  إىل الةامةــ  جهــودت
 علـى اجلنسـانة  للشـؤون مستشـاري  تـوفر منهـا بسب ، للمةأة املتحدة األمم وهةئ  السةاسة  الشؤون وإدارة

 اتالسةاســـ إىل الكامـــ  الوصـــو  مكانةـــ إب وتةويـــدهم ،بعثـــاتال يف أخـــةى قطاعـــات يفو  املةـــداي الصـــعةد
، ل  التالة  والقةارات (2000) ١325 القةار تنفة  بش ن الكةاتت ه   م  والتقين الفين الدعمو ، العام 
 . منها لك  النسبة  املةااي م  الكامل  االستفادة مع
 شـؤون يف الـو نةن املستشـاري  م  5 و الدولةن املستشاري  م  20 نشة مت، 20١٦ عا  ويف - 85
، والعـــةا ، الدميقةا ةـــ  الكونغـــو ومجهوريـــ ، الوســـطى أفةيقةـــا مجهوريـــ  يف الســـم  عملةـــات يف املـــةأة محايـــ 
 كانــ ،  ســبتم /أيلــو  30 حــىت ،أنــ  إال. (٦0)الســودان وجنــو ، )دارفــور( والســودان، والصــوما ، ومــاي
 يف املوجــودة تلـ  ذلـ  يف مبـا، شــاغةة تـةا  ال املـةأة محايـ  شــؤون ملستشـار  وظةفـ  2٧ مـ  وظـا   ١0

 الوظةفــــــ  ألغةــــــ  وقــــــد  الســــــودان وجنــــــو  الدميقةا ةــــــ  الكونغــــــو ومجهوريــــــ ، الوســــــطى أفةيقةــــــا مجهوريــــــ 
 .لدارفور املخصص 

 كةــاتت مــ  العديــد فــإن، الســم  حفــ  عملةــات وإدارة السةاســة  الشــؤون إدارة إىل وابإلضــاف  - 8٦
 والسم  املةأة بش ن الفنة  اخل ة توفة النةا  بعد وما النةا  حاالت يف وجود هلا الي األخةى املتحدة األمم
 األمـم هلةئـ  قطـة  وجـود هنا  كان،  20١٦ ديسم /األو  كانون 3١ حىت، املثا  سبة  علىو . واألم 
 تنفـ  وكان  النةا  بعد ما مبةحل  متة والي نةا  حاالت تشهد الي البلدان م  بلداا  25 يف للمةأة املتحدة
 املتحـدة األمـم لـ تم  التابعـ  املكاتـ  ومـ . بلـدا 58 يف إنسـانة  وأنشـط  واألمـ  ابلسـم  تتعلـ  أنشـط 
 أحد بقةادة اجلنسانة  للشؤون تنسة  أفةق  لديها منها املا   يف ٧٧ نسب  فإن، السةاقات ه   يف اإلمنا  
 كان،  20١٦ عا  ويف. اجلنسانة  ونالشؤ  منسق  م  ١٧٧ العامل  األغ ي  بةتم  ولدى، املديةي  كبار
 عاملـ  أفةق  املا  ( يف 5٤) فةيقا ١3١ عددها يبلغ الي املتحدة لألمم القطةي  األفةق  م  فةيقا ٧١ لدى
 تلـــ  ومـــ . اجلنســـانة  شـــؤونال علـــى الرتكةـــة مهامهـــا تتضـــم  الوكـــاالت بـــن مشـــرتك  مواضـــةعة  أفةقـــ  أو

 كانـ  النـةا  بعـد ومـا النـةا  حاالت يف عامم املا  ( يف ٧5) قطةاي فةيقا 28 م  فةيقا 2١ فإن،  األفةق
 تلــ  وبوســع. 20١5 عــا  يف املا ــ  يف ٦٤ نســب  عــ   ايدة ميثــ  مــا وهــو، القبةــ  ذلــ  مــ  أفةقــ  لــديها

__________ 

 أيضــا قــا  ،20١٧ ســبتم /أيلــو  30 حــىت. وســوري  الكــ ى البحــرات ملنطقــ  اخلاص ــن املبعوثـ ــ ن مكتــيب إىل هنــا اإلشــارة (5٩) 
 الـ ي  اجلنسانة  الشؤون مستشار  م  .اجلنسانة  الشؤون مستشار  م  اثنن بتعةن ابلةم  املعين اخلا  املبعو  مكت 
 .٤-ف الةتب  م  منهم ٦ و 5-ف أو ١-مد الةتب  م  هم منهم 3 ،مستشارا 25 عددهم يبلغ

 والتحلةــ  الةصــد تةتةبــات وتنســة  وضــع ذلــ  يف مبــا ،مبســؤولةاهتم يضــطلعون فــإهنم ،A/70/357 الوثةقــ  يف ورد مــا حســ  (٦0) 
 .معها ابلتعاون أو ،اإلنسان حقو  عناصة داخ  م  ،ابلنةاعات املتص  اجلنس  العن  بش ن واإلبمت

https://undocs.org/ar/A/70/357


S/2017/861 
 

 

17-18255 29/36 

 

، واضــح  ووالايت، القطـة  الفةيــ  كةـاتت مجةـع مــ  القةـادة جمــا  يف مناسـ  دعـم هلــا تـوفة إذا، األفةقـ 
 لتعةية هام  وسةل  مبثاب  تكون أن، أعضا ها جان  م  نشط  ومشارك  وموارد، للتنسة  مكةس  وقدرات
 . املضةف  احلكومات إىل التقين والدعم القطةي  األفةق  إىل االسرتاتةاة  املشورة وتقدم االتسا 

 
 األمن جملس عم   

 والسم  املةأة جما  يف األم  جمل  عم  يف اهلام  االبتكارات م  عدد حد ، 20١٦ عا  يف - 8٧
 يف املــدي للماتمــع ممثلـ  وإشــةا ، رمسـ  غــر خـ ا  فةيــ  تشــكة  إىل الـدعوة التــاي: النحـو علــى، واألمـ 
 لمســــتغم  للتصــــد  حصــــةا يكةســــان قــــةاري  أو  واعتمــــاد، (٦١)بعةنــــ  لــــدبل خمصصــــ  إعممةــــ   إحا ــــ

 العنةـ  التطـةف مع وتداخلهما اجلنس  والعن  ابلبشة واالجتار ((20١٦) 22٧2) اجلنسةن واالعتدا 
(233١ (20١٦)) . 

 خل ا  اجتماعات عقد لىع عةم  ع  اجملل  أعة ، األم  جملل  (20١5) 22٤2 القةار ويف - 88
 عملـ  يف األخـ  تةسر أج  م  واألم  والسم  ابملةأة معين رمس  غر خ ا  فةي  إ ار يف املعنةن اجملل 

 وتنســةقها التنفةــ  جهــود علــى اإلشــةاف تكثةــ  أمــا  اجملــا  وإفســا ، انتظامــا أكثــة بــنه  اجملــا  ذلــ  يف
 بةائسـ ، عملـ  لبـد  األوىل السـن  يف اجتماعـات تسـع  اخلـ ا  فةيـ  وعقـد. (S/2016/1106 الوثةقـ  )انظـة
 مـــــ  بكـــــ  تعلقـــــ ، لـــــ  أمانـــــ  بوصـــــفها للمـــــةأة املتحـــــدة األمـــــم هةئـــــ  وعمـــــ  املتحـــــدة واململكـــــ  إســـــبانةا

 العن  بش ن مواضةعةا حتديثا وأجةى، (٦5)وماي (٦٤)والعةا  (٦3)الوسطى أفةيقةا ومجهوري  (٦2)أفغانستان
 كــ  ويف. (٦٦)البعثــات مــ  عــدد مــ  املــةأة محايــ  شــؤون مستشــار  خــم  مــ  النــةا  حــاالت يف اجلنســ 
 الشـواغ  بشـ ن اجمللـ  خـ ا  إبحا ـ  القطةيـ  واألفةقـ  السـم  عملةـات مـ  علةـا قةادات قام ، اجتما 
. واجمللـ  املتحـدة األمـم جانـ  مـ  احملتملـ  املتابعـ  إجةا ات مبناقش  وقاموا واألم  والسم  ابملةأة املتعلق 
 يف، املثــا  ســبة  فعلــى. ابلفعــ  أثــةا والتحلةــ  للمعلومــات املناســ  والتوقةــ  األكــ  الرتكةــة أحــد  وقــد

 مـ  توصـة  يتضم  رائسةا بةات اجملل  أصدر، ابلةم  املعين اخل ا  لفةي  رمسة  غر إحا   جلس  أعقا 
، الســـم  مفاوضـــات يف للمـــةأة األقـــ  علـــى املا ـــ  يف 30 بنســـب  متثـــةم تكفـــ  أن ابأل ـــةاف هتةـــ  الفةيـــ 

 النسـا ة  واملنظمـات النسـا ة  القةـادات مـع املشـاورات عـ  منتظمـ  تقـارية تقـدم إىل املتحـدة األمـم دعويو 
 املشــاركن للة ةســن امتنــاي عــ  أعــة  أن وأود. (S/PRST/2017/7) (20١3) 2١22 القــةار مــع متشــةا

 .مس الة  غر اخل ا  فةي  عم  بةتم  وتوسةع تعةية على، وأوروغوا  السويد، احلالةن
 املا ــــ ( يف ٤٩.٤) األمــــ  جملــــ  اختــــ ها قــــةارا ٧٧ مجلــــ  مــــ  قــــةارا 38 فــــإن، 20١٦ عــــا  ويف - 8٩

 ،بةــات ١٩ عــددها يبلــغ الــي الصــادرة الةائســة  البةــاتت ومــ ، واألمــ  والســم  املــةأة إىل إشــارة تضــمن 
 تتضم  الي للقةارات املئوي  النسب  اخنفض و . القبة  ه ا م  إشارات املا  ( يف 5٧.٩) بةات ١١ تضم 
، 20١٤ عـا  يف املا ـ  يف ٦0.3 و، 20١5 عـا  يف املا ـ  يف ٦٤ مـ ، واألم  والسم  املةأة إىل إشارات

__________ 

 .S/PV.7824 الوثةق  انظة (٦١) 

 .S/2016/1059 و S/2016/673 الوثةقتن انظة (٦2) 

 .S/2016/1105 و S/2016/672 الوثةقتن انظة (٦3) 

 .S/2016/1104 و S/2016/683 الوثةقتن انظة (٦٤) 

 .S/2016/1103 و S/2016/682 الوثةقتن انظة (٦5) 

 .S/2016/1107 الوثةق  انظة (٦٦) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/1106
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https://undocs.org/ar/S/2016/682
https://undocs.org/ar/S/2016/1103
https://undocs.org/ar/S/2016/1107
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 جتديــد علــى ضــة  بشــك  تةكــة الــي للقــةارات أجةيــ  دراســ  أن بةــد. 20١3 عــا  يف املا ــ  يف ٧٦,5 و
 م  املا   يف ٧٤ أن إىل خلص  اإلرها  ومكافح  مواضةعة  مسا   ١0 و قطةي  حال  25 لـ الوالايت

 حتسن  قد اإلشارات تل  ودق  نوعة  وأن، اجلنسانة  ابلشؤون صل  ذات صةاغ  تضمن  القةارات تل 
 .(٦٧)احلاالت مجةع يف عا  بشك 
 جلمةـع واألمـ  والسـم  املـةأة بـةتم  علـى تةكةـة  علـى حياف  أن األم  جملل  مبكان األمهة  وم  - ٩0

 مسا   أن وأالح ، اتسا  عد  أوج  هنا  تةا  ال، ذل  ومع. بعةنها ببلدان املتعلق  واملواضةع احلاالت
مـــ  تـــةا  ال واألمـــ  والســـم  واملـــةأة اجلنســـن بـــن املســـاواة  التـــدهور يف اآلخـــ ة أو الناشـــئ  األ مـــات يف هتم

 القــةارات مجةــع مــ  املا ــ  يف 20 مــ  أقــ  يتضــم و . القــوات نشــة أو اإلرهــا  مكافحــ  مناقشــ  عنــد أو
 عـــ  واملـــدافعات النســا ة  واجلماعـــات املـــدي للماتمــع احلةيـــ  ضـــمان وضــةورة أمهةـــ  إىل إشـــارات املتخــ ة
 . (٦8)اإلنسان حقو 
 مجةــــع وتضــــم . األمــــ  جملــــ  إىل تقةيــــةا ١5٤ العــــا  األمــــن أحــــا  أو قــــد ، 20١٦ عــــا  ويف - ٩١

 السةاســة  البعثــات عــ  2٦ الـــ الدوريــ  التقــارية ومجةــع الســم  حفــ  عملةــات عــ  38 الـــ الدوريــ  التقــارية
 ممثلـــ  أدعـــو، (٦٩)التحســـ  بعـــ  التحلةـــ  يظهـــة حـــن ويف. واألمـــ  والســـم  املـــةأة إىل إشـــارات اخلاصـــ 
 الشـــؤون حتلةـــ  نوعةـــ  تعةيـــة إىل الةامةـــ  جهـــودهم مواصـــل  إىل املتحـــدة األمـــم كةـــاتت ر ســـا و  اخلاصـــن
 السةاســة  ابلتطــورات املتعلقــ  الفــةو  يف ذلــ  يف مبــا، اجمللــ  إىل املقدمــ  تقــاريةهم يف والنةاعــات اجلنسـانة 
 النسـا  نظـة وجهـات لـ جل املسـتهدف  واجلهـود البةـاتت تصـنة  حتسـن ذلـ  ويشم . النةا  ودينامةات
 .السم  بنا  جما  يف العاممت

 التابعــ  الفةعةـ  اهلةئـات عمـ  يف واألمــ  والسـم  ابملـةأة املتةايـد االهتمــا  يتضـح أن أيضـا وينبغـ  - ٩2
 الـي املا ـ ( يف 53) (٧0)اجلةا ات أنظم  م  ٧ تضمن ، 20١٧ سبتم /أيلو  30 وحىت. األم  جملل 
 ويف. اجلــةا ات وا مقــ يف إلدراجلــ هــامعاير  مــ  كاــة  واجلنســاي اجلنســ  العنــ  نظامــا ١3 عــددها يبلــغ
 يلـة  مبـا اجلـةا ات للاـان التابعـ  اخلـ ا  أفةقـ  تةويـد بضمان التةام  ل اجمل أعل ، (20١5) 22٤2 القةار
 أنظمـ  مـ  سـت  يف الـدوي القـانون يف خـ ا  الفنةـ  اخلـ ة تلـ  ثـ ميو . اجلنسـانة  الشـؤون يف فنةـ  خ ة م 

 العــةا  يف اإلســممة  الدولــ  تنظــةم وبشــ ن لةبةــا بشــ ن، اجلــةا ات أنظمــ  مــ  اثنــن أن حــن يف، اجلــةا ات
 لـديهما تتـوفة ال، وكةـاتت ومؤسسـات ومجاعـات أفـةاد مـ  ب  يةتب  وما القاعدة وتنظةم )داعش( والشا 
 والسـم  املـةأة شـؤون إىل قلةل  إشارات اجلةا ات رصد ع  للامهور املتاح  التقارية وتتضم . اخل ة تل 

 املهــم ومــ . املســا   هــ   بشــ ن اخلــ ا  لتــدري  بــةتم  وضــع علــى حالةــا األمانــ  وتعكــ . (٧١)واألمــ 
__________ 

 Working Group on Women, Peace and Security, “Mapping women, peace and security in the UN Security انظـــــــــــــة (٦٧) 

Council: 2016”, 13 June 2017. Available from 
 www.womenpeacesecurity.org/resource/mapping-women-peace-and-security-in-the-un-security-council-2016/. 

 .نفس  املةجع (٦8) 

 .نفس  املةجع (٦٩) 

 ،والســودان ،الســودان وجنــو  ،الدميقةا ةــ  الكونغــو ومجهوريــ  ،الوســطى أفةيقةـا مجهوريــ  مــ  بكــ  تتعلــ  الــي األنظمــ  وهـ  (٧0) 
 .القاعدة وتنظةم (داعش) اإلسممة  الدول  بتنظةم املتعل  اجلةا ات ونظا  ،وماي ،والصوما 

 مجهوريــــ ) S/2017/639 و ،(الــــةم ) S/2016/73 الواث ــــ  يف اإلشــــارات بعـــ  أدرجــــ  كمــــا. S/2017/326 الوثةقــــ  انظـــة (٧١) 
 .(السودان) S/2017/22 و ،(السودان) S/2016/805 و ،(الوسطى أفةيقةا
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، وقةاراهتـا وتقاريةهـا حتلةلهـا يف واألمـ  والسـم  ابملـةأة املتعلقـ  االعتبارات بدم  الفةعة  اهلةئات تكل  أن
 وإبةا هـا املةأة حلقو  األولوي  يم إ على اجملل  أعضا  وأحث. ب ل  القةا  على القدرة لديها تتوافة وأن
 للتصــد  مواضــةعة  جــةا ات أنظمــ  اعتمــاد يف والنظــة، اجلــةا ات أنظمــ  يف القــوا م يف دراجاإل معــاير يف
 اخلط  وأعما ، ابلبشة االجتارو ، النةا  حاالت يف واجلنساي اجلنس  العن  قبة  م  العاملة  لتهديداتل

 .املةأة حلقو  اجلسةم  واالنتهاكات، والفتةات النسا  تستهدف الي والقت 
 وفـدةامل الـةايرات بعثـات مجةـع يف واألمـ  والسـم  املـةأة مبكانـ  االرتقـا  أمهة  على الت كةد وأكةر - ٩3
 كــانون يف وإثةوبةــا بورونـد  إىل مةدانةــ : بعثـات مخــ  اجمللــ  أوفـد، 20١٦ عــا  ويف. األمـ  جملــ  مـ 

 يف ومصـــــة وكةنةـــــا الصـــــوما  وإىل  مـــــار /آذار يف الســـــنغا و  بةســـــاو - وغةنةـــــا مـــــاي وإىل  ايةينـــــ/الثـــــاي
 يف وأنغــوال الدميقةا ةــ  الكونغــو مجهوريــ  وإىل  ســبتم /أيلــو  يف وإثةوبةــا الســودان جنــو  وإىل  مــايو/أاير

 مـ  أربـع مـ  (٧3)وثـم  لـةايراتا اختصاصـات مـ  مخسـ  مـ  (٧2)أربعـ  وتضـمن  .نوفم /الثاي تشةي 
 .واألم  والسم  املةأة إىل إشارات الةايرات عق  حا  اإل جلسات

 األمـــ  جملـــ  إىل إحا ـــ  النســـا ة  املـــدي اجملتمـــع منظمـــات ممـــثمت قـــدم ، 20١٦ عـــا  ويف - ٩٤
 منـــع يف املـــةأة دور بشـــ ن مـــار /آذار يف واألمـــ : والســـم  املـــةأة عـــ  الـــثم  املفتوحـــ  املناقشـــات خـــم 
 املتصــ  اجلنســ  والعنــ  ابلبشــة االجتــار بشــ ن يونةــ /حةيــةان يفو   (٧٤)وحلهــا أفةيقةــا يف نةاعــاتال نشــو 

 ابلــدور وأرحــ . (٧٦)واألمــ  والســم  املــةأة بــةتم  تنفةــ  بشــ ن أكتــوبة/األو  تشــةي  ويف  (٧5)ابلنةاعــات
 هـ   يف واألمـ  والسـم  ابملـةأة املعنةـ  احلكومةـ  غـر للمنظمـات العامـ  الفةي  ب  يضطلع ال   التةسر 
 ممثل ، األوىل للمةة، اجملل  دعا، 20١٦ عا  ويف.  ابمس املتحدثن املدي اجملتمع خيتار أن لضمان العملة 

 ذلــ  تلــ  الــي الشــهور ويف. (٧٧)لةــ اي بشــ ن بعةنــ  لبلــد خمصــ  اجتمــا  يف ملخا بتــ  املــدي للماتمــع
 بتقـدم اإلنسـان حلقو  مستقل  و نة  مؤسس  وممث  املدي اجملتمع تممثم م  أخةايت نسا  س  قام 

 املمارسـ  ه   م  ستفادةاال على اجملل  أعضا  وأحث. (٧8)القطةي  احلاالت بش ن اجملل  إىل إحا ات
 بعةنهـا انلبلـد املخصصـ  االجتماعـات إىل املـدي اجملتمـع منظمـات مـ  النسا  دعوة يف واالستمةار اجلةدة
 . واحللو  واألولوايت االحتةاجات وحتلة  ملتنوع ا املنظورات م  املةيد جلل 
 هلةئـ  التنفة يـ  املـديةة/العـا  األمـن وكةـ  مـ  منتظمـ  إحا ـات  ل  على األم  جمل  وأشاع - ٩5
 عـ  إحا ـات ذلـ  يف مبـا، النـةا  حـاالت يف اجلنسـ  ابلعنـ  املعنةـ  اخلاصـ  ممثلـيو  للمةأة املتحدة األمم
 لشـؤوناب املتصـل  النتـا   مـ  االسـتفادة  ايدة لـىعو ، الصـل  ذات املةدانة  البعثات م  املستخلص  النتا  

 ومـــ  اإلنســـان حلقـــو  املتحـــدة األمـــم مفوضـــة  مـــ  دعومـــ امل التحقةـــ  جلـــان إلةهـــا تتوصـــ  الـــي اجلنســـانة 
__________ 

 .S/2016/55 لة  ولك  ،S/2016/948و  S/2016/757 و ،S/2016/456 و ،S/2016/215 الواث   انظة (٧2) 

 بشـ ن األمـ  جمللـ  جلسـ  تعقـد وم. S/PV.7615 لـة  ولكـ  ،S/PV.7819 و ،S/PV.7696 و، S/PV.7647 الواث   انظة (٧3) 
 .وإثةوبةا السودان جنو  إىل املوفدة البعث 

 .S/PV.7658 الوثةق  انظة (٧٤) 

 .S/PV.7704 الوثةق  انظة (٧5) 

 .S/PV.7793 الوثةق  انظة (٧٦) 

 .(S/PV.7824) لة اي (٧٧) 

 والصـــوما  ،(S/PV.7861) تشـــاد حبـــرة وحــو  ،(S/PV.7903) الدميقةا ةـــ  الكونغـــو ومجهوريـــ  ،(S/PV.7896) أفغانســتان (٧8) 
(S/PV.7873)،  السودان وجنو (S/PV.7906)،  والةم (S/PV.7954). 
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 وجـ مب املنشـ ة واهلةئـات الةمسـ  غـر اخلـ ا  فةيـ  اتاجتماع ع  إعدادها يتم الي والتحلةمت املعلومات
 . املةأة ضد التمةةة على ابلقضا  املعنة  اللان  ذل  يف مبا، اإلنسان حقو  معاهدات

 واألمــ  والسـم  ابملــةأة املتعلقـ  للمعلومـات املنهاــ  االسـتخدا  إىل األمـ  جملــ  أعضـا  وأدعـو - ٩٦
 اجمللـ  وأحـث. املشـاورات خـم  املةدانةـ  القةـادة إىل حمـددة أسـئل  وجـ ت وأن، واملفاوضـات املـداوالت يف

 مـ  يكفـ  مـا وتـوفر واألمـ  والسـم  املـةأة علـى أشـد ةكةـةات البعثـات والايت مجةع تعك  أن كفال  على
 .احملة  التقد  ورصد املتس  األدا  لتةسر الفنة  واخل ة املوارد
 

 واألمن والسالم املرأة  رانمج ا ي   
 يـؤثة ممـا، اإلمنـا   التقـد  مـ  سـنوات تقـوي  إىل هبـا املتصـل  الطـوارئ وحـاالت النةاعات تؤد  - ٩٧

ـــ فـــإن، ذلـــ  علـــى عـــموة. القا مـــ  املســـاواة عـــد  أوجـــ  ويفـــاقم املـــةأة علـــى متناســـ  غـــر بشـــك    ام ال
 الـــي األوىل اجملـــاالت ضـــم  األحةـــان مـــ  كثـــر يف تكـــون اجلنســـن بـــن ابملســـاواة املتعلقـــ  الفنةـــ  واخلــ ات
 املكـــة  التمويـــ  لقةـــا  املخصصـــ  الـــنظم إىل الكةـــاتت مـــ  العديـــد ويفتقـــة، ةةانةـــاتامل خلفـــ  تتعـــة 
 الفعــا  والتنســة  اإلنفــا  أولــوايت حتديــد إعــادة إىل ماســ  حاجــ  هنــا  تــةا  وال. اجلنســن بــن للمســاواة
 . املةن للتموي  املبتكةة األشكا  واستكشاف، التموي  ألدوات
 يف العاملــ  املتحــدة األمــم لكةــاتت ال تجمــ  للعمـ  اجلنســانة  املؤشــةات اســتخدا  فــإن، وعمومـا - ٩8

 احملـددة املا ـ  يف ١5 نسـب  السـم  بنـا  صندو  جتاو  أخةى ومةة. ارتفع قد النةا  بعد وما النةا  حاالت
 املــةأة ومتكــن اجلنســن بــن للمســاواة األمــوا  مــ  املا ــ  يف ١٩.2 وخصــ  20١٦ عــا  يف أدىن كهــدف
 املبتكــةة واملبــادرة اجلنســاي املنظــور مةاعــاة تعمــةم حتســ  إىل جة ةــا ذلــ  يعــةى حةــث، لــ  ر ةســ  كهــدف
، األوىل للمــةة، السـم  بنــا  صـندو  وقـد . الشــبابة  املواهـ  وتعةيــة اجلنسـن بـن املســاواة علـى للتشـاةع
ـــدوا ةا ويةيـــد الشـــةاكات يعـــة  ممـــا، املـــدي اجملتمـــع ملنظمـــات مباشـــةا دعمـــا  املنظـــور تةاعـــ  الـــي اجملتمعةـــ  ل

 هــــ   إىل (20١٩-20١٧) الســــم  بنــــا  صــــندو  عمــــ  خطــــ  وتســــتند. املســــتدا  والســــم  اجلنســــاي
 ابملســـاواة املتعلقـــ  للمخصصـــات ابلنســـب  املا ـــ  يف 30 إىل ١5 مـــ  الصـــندو  هـــدف وتةفـــع النااحـــات

 . اجلنسن بن
 املساواة تتخ  الي للمشاريع املةصودة املخصصات فإن، اإلمنا   املتحدة األمم بةتم  حال  ويف - ٩٩
 20١٤ و 20١5 األعــــوا  يف احلـــا  هــــو كمـــا،  املا ـــ  يف ٤.5 تتاــــاو  م هلـــا ر ةســـةا هــــدفا اجلنســـن بـــن
 مةاعـــاة عنـــد، ذلـــ  ومـــع. 20١2 عـــا  يف احملققـــ  املا ـــ  يف ٦ نســـب  مـــ  أقـــ  يظـــ  مـــا وهـــو، 20١3 و

، املا ـ  يف ٤٦ الـةقم يصـبح، أساسـ  شام  كبعد اجلنسانة  الشؤون تتضم  الي اإلمنا   ال تم  مشاريع
 نظـا  حالةـا تنفـ  ال املفوضـة  أن ورغـم. السـابق  السـن  يف لوحظ  الي املا   يف 3١ نسب  م  أعلى وهو
 م  يقة  ما أن إىل النتا   على القا م  إلدارةل هانظام خم  م  املتاح  للمعلومات حتلة  يشر، التتبع
 هــدفا اجلنســانة  الشــؤون تتخــ  ألنشــط  خصــ  20١٦ لعــا  التشــغةلة  املةةانةــ  إمجــاي مــ  املا ــ  يف ١١
 األمـم نظمـ مل اإلنسانة  النفقات م  املا   يف 83 إىل تص  نسب  سامه  ،20١٦ عا  ويف. (٧٩)هلا هاما

 املتحــدة األمـم هةئـ  خمصصـات وواصــل . اجلنسـن بـن املسـاواة حتســن يف (لةونةسـة )ا للطفولـ  املتحـدة
 اسـتااب  االرتفـا  يف اإلنسـاي والعمـ  واألمـ  السـم  حتقة  أنشط  يف اجلنسن بن املساواة لتعةية للمةأة

__________ 

 ومـــا النـــةا  حـــاالت يف النشـــط  تلـــ  فقـــ  ولـــة  ،اإلنســـان حلقـــو  املتحـــدة األمـــم مفوضـــة  عملةـــات مجةـــع ذلـــ  يغطـــ  (٧٩) 
 .النةا  بعد
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 مبلــــــــغ منهــــــــا ذهــــــــ ، 20١٦ عــــــــا  يف دوالر ملةــــــــون ٧١.٤2 بلغــــــــ  حةــــــــث، املتةايــــــــدة لمحتةاجــــــــات
ـــــــــــــــــون 58.85  إىل دوالر ملةـــــــــــــــــون ١2.5٧ و واألمـــــــــــــــــ  ابلســـــــــــــــــم  املتعلقـــــــــــــــــ  ال جمـــــــــــــــــ  إىل دوالر ملة

 .اإلنسانة  التدخمت
 لـدعم الةمسةـ  اإلمنا ةـ  املسـاعدة مـ  واملقدمـ  القطا  حس  املخصص  احلص   ايدة أيضا جي و  - ١00

 اإلمنا ةــ  املســاعدة جممــو  مــ  املا ــ  يف ١٩.٤ نســب  خصصــ ، 20١5 عــا  ويف. اجلنســن بــن املســاواة
 نسـب  اسـتهدف  حةث، النةا  انتها  بعد وما نةا  حاالت يف بلدان إىل القطا  حس  املخصص  الةمسة 
 الةمسةــ  اإلمنا ةــ  املســاعدة مــ  فقــ  املا ــ  يف 5 نســب  وصــنف . اجلنســن بــن املســاواة منهــا املا ــ  يف ٤0

 كنــدا ابلتـةا  وأرحـ . ر ةسـ  تةكةــة جمـا  هلـا أبن البلـدان لتلـ  خصصــ  الـي القطـا  حسـ  املخصصـ 
 بـن للمسـاواة خصةصـا ستوج  الدولة  الثنا ة  اإلمنا ة  املساعدة جممو  م  املا   يف ١5 نسب  أن بضمان
 علـــى األعضـــا  الـــدو  مجةـــع وأشـــاع، 2022-202١ الفـــرتة حبلـــو  والفتةـــات النســـا  ومتكـــن اجلنســـن
 جهـد وه ، اجلديدة “الضو  تسلة ” مببادرة وأرح . اجلنسن بن املساواة لتموي  مماثل  أهداف حتديد
 أجــ  مــ  دوالر ملةــون يــورو 500 اســتثمار إ ــار  يف متةســ املتحــدة واألمــم األورويب االحتــاد بــن مشــرت 
 . اجلهد ذل  دعم على األخةى اجلهات وأشاع، والفتةات النسا  ضد العن  على القضا 
، املشـرت  التمويـ  آلةـات م  التموي  خمصصات  ايدة إىل ترتجم أن السةاسة  لملتةامات وميك  - ١0١
 املـــةأة صـــندو  ميثـــ و . واألمـــ  والســـم  ابملـــةأة املتعلقـــ  للـــ ام  املخصصـــ  املـــوارد  ايدة، ذلـــ  مـــ  واألهـــم
 ملعاجلـ  هامـ  آلةـ ، 20١5 لعـا  املسـتوى الةفةـع االسـتعةا  عقـ  أنشـئ ال  ، اإلنساي والعم  للسم 
 الـدعم لتقـدم املكةسـ  الوحةـدة واآللةـ  السـم  بنـا  جمـا  يف العـاممت للنسا  ابلنسب  التموي  يف الثغةات

 يف نســـا ة  منظمـــات بـــدعم الصـــندو  قـــا ، اآلن وحـــىت. واألمـــ  الســـم و  املـــةأة جمـــا  يف املب ولـــ  لاهـــودل
، ملحوظـ  نتـا   إحـةا  مـ  الـةغم وعلى. اهلادئ احملة  منطق و  كولومبةاو  سلةمان وجةر بوروند و  األردن
 بلــدا 23 مــ  بلــدا ١٩ هنــا  أن حةــث، الصــندو  إىل البلــدان وصــو  حمدوديــ  إىل أدت املــوارد قلــ  فــإن

 .التموي  على بعد حتص  م الدعم لتلق  مؤهم
 دم بـــ تقـــو  الـــي النةاعـــات مـــ  املتضــةرة الســـةاقات يف األخـــةى االســـتئمانة  ابلصـــنادي  وأرحــ  - ١02

 إنشا  مت، التقةية ه ا يف النظة قةد البلدان ويف. اجلنساي املنظور مةاعاة بتعمةم املتعلق  اجلةدة املمارسات
 مـــــ  23) تقةيبـــــا مجةعهـــــا وتـــــورد. 20١0 عـــــا  منـــــ  الشـــــةكا  املتعـــــددة االســـــتئمانة  الصـــــنادي  مـــــ  25
 ،صـنادي  ثمثـ  سـوى يوجـد ال، ذل  ومع. األساسة  واث قها يف اجلنسانة  الشؤون إىل إشارة (25 أص 
 والصــندو . جنسـاي مؤشــة اسـتخدا  إىل تشـر، وكولومبةــا والصـوما  أبفغانسـتان املتعلقــ  الصـنادي  هـ و 

 والصـــندو ، الدميقةا ةـــ  الكونغـــو مجهوريـــ  يف واالســـتقةار األمـــ  لـــدعم الدولةـــ  لمســـرتاتةاة  االســـتئماي
 اجلنســـانة  لشـــؤونا مؤشـــةات وضـــع كفالـــ  أجـــ  مـــ  النامةـــ  األنظمـــ  مـــ  مهـــا مةامنـــار يف للســـم  املشـــرت 
 .اجلنسن بن املساواة ل ام  كافة  موارد وختصة 

 االعتمــادات منهــا بســب ، واألمــ  والســم  املــةأة لــ ام  متويلهــا  ايدة إىل األعضــا  الــدو  وأدعــو - ١03
 بعـد ومـا النـةا  حـاالت يف اجلنسـانة  الشـؤون علـى تةكـة الـي املعونـ  و ايدة، احمللة  املةةانةات يف املخصص 

 الصــنادي  يف املســامهات و ايدة ،املتحــدة األمــم ومنظومــ  املــدي اجملتمــع إىل املباشــة الــدعم وتقــدم، النــةا 
 لـــدعم االســـتئماي املتحـــدة األمـــم وصـــندو  ،للمـــةأة اإلنســـانة  واملســـاعدة الســـم  صـــندو  مثـــ ، اخلاصـــ 

 ،اجلنســن بــن للمســاواة املتحــدة األمــم صــندو و ، املــةأة ضــد العنــ  علــى القضــا  إىل الةامةــ  اإلجــةا ات
 النــةا  حــاالت يف اجلنســ  العنــ  ملكافحــ  املتحــدة األمــم بــادرةمل الشــةكا  املتعــدد االســتئماي  و والصــند
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 يتعلـ  فةمـا االبتكـار وحتفةـة متويـ  يف السـم  بنـا  صـندو  سا  إىل وابلنظة. “الضو  تسلة ” ملبادرةو 
 إىل املاحنـ  اجلهـات  مةـع أهةـ  فـإنين، السـم  على واحلفاظ السم  بنا  يف اجلنسانة  االعتبارات مبةاعاة

 . مسامهاهتا و ايدة مواصل  الصندو 
، اتالنةاعــ مــ  واملتضــةرة اهلشــ  البةئــات يف الشــةكا  املتعــددة االســتئمانة  الصــنادي  مجةــع وأدعــو - ١0٤
 يقـ  ال مـا ختصـة  يف املتمثـ  اهلـدف وتنفـ  تعتمـد أن ،أعـم  إلةها املشار اجلةدة املمارسات إىل استنادا
. هلـا ر ةسـةا هـدفا بوصـف  املـةأة ومتكـن اجلنسـن بـن املسـاواة أجـ  مـ  التموي  مجةع م  املا   يف ١5 ع 

 ال تجمةـ  لألنشـط  املخصـ  التمويـ   ايدة تةمجـ  مـ  للت كـد الةصد بتحسن املوارد تتبع يقرتن أن وحي 
 اســـتخدا  علـــى اإلمنا ةـــ  واملصـــارف املاحنـــ  البلـــدان وأشـــاع. والفتةـــات للنســـا  ابلنســـب  أفضـــ  نتـــا   إىل

، اجلنسـن بـن املساواة حتقة  إىل الكايف التموي  لتوجة ، املا   يف ١5 نسب  ختصة  قبة  م ، األهداف
 . واألم  والسم  املةأة  تم ب يتعل  فةما األهداف احملدد التموي  ذل  يف مبا
  

 والت صيا  اخلتامية املالحظا  -اثلثا  
 املعـاتة مضـاعف  إىل يـؤد  ووقفهـا النةاعـات نشـو  منـع على العة  تةسةخ دون مية يو  ك  إن - ١05
، املســتدا  الســم  إىل الطةيــ  فــإن، ذلــ  ومــع. التقةيــة هــ ا يف املبــن النحــو علــى البةئــ  والتــدهور البشــةي 
 ،األساســـة  اإلنســان حلقـــو  قويــ  ضـــماتت وضــعو  ،العامـــ  الثقــ  جتـــددو ، القــانون ســـةادةب العمــ  وإعــادة
 فإهنــا، مبتكــةةو  فةيــدة حلــوال يســتلة  ســةا  كــ  أن حــن ويف. وشــاقا  ــويم األحةــان مــ  كثــر يف يكــون
 جلـ  حفـا  أتثر ل  ما وهو، جمدي  وبصورة املساواة قد  على القةاد  ودورها املةأة مشارك  تتطل  مجةعا
 .االجتماع  واال دهار االقتصادي  والتنمة  السم  عملةات يف والفعالة  االستدام  على
 كـ  تفعة  تواص و . كبرة معةاري  قوة واألم  والسم  املةأة بةتم  اكتس ، 2000 عا  ومن  - ١0٦
 اإلنسـاي للعمـ  العـامل  القمـ  ومـؤمتة، 20١5 عـا  يف واألمـ  للسم  الثمث  الستعةاضاتاب للعم  ركةةة
 عمـ  ومنهـاج إعـمن تنفةـ  حالـ  وتقةـةم واسـتعةا ، 2030 لعـا  املسـتدام  التنمةـ  وخط ، 20١٦ عا ل

 وقـد. املكةسـ  والو نةـ  اإلقلةمةـ  العمـ  وخطـ  السةاسـات أ ـة خـم  مـ و  ،عامـا 20 مةور بعد بةان
 تكـالة  أصـدرو ، واألمـ  والسـم  املـةأة بشـ ن الثمانةـ   قةاراتـ خـم  مـ  القـو  التوجةـ  األم  جمل  وفة
 جملاالتاب يتعل  ما ذل  يف مبا، مواضةعة  قةاراتو  بعةنها بلدان بش ن قةارات يف اهلدف حمددة جةا اتإب

 أنشـطتها يف الـ تم  إدماج على أيضا اإلنسان حقو  معاهدات مبوج  املنش ة ةئاتاهل وتعم . الناشئ 
 اإلشــةا  مــ  التحــو  إىل حاجــ  مثــ ، املةحلــ  هــ   ويف. قا مــ  للتنفةــ  الم مــ  واألدوات واأل ــة. للةصــد

 كفالــ  إىل املشــاريع علــى والقا مــ  صــغر نطــا  علــى املنفــ ة واملبــادرات واألمــ  والســم  للمــةأة املخصــ 
 الواســع  التحويلةــ  الــ ام  ذلــ  يف مبــا، املنهاــ  التغةــر مــ  يتاــةأ ال جــة ا واألمــ  والســم  املــةأة جعــ 
 . السم  على واحلفاظ النةاعات نشو  منع إىل الةامة   هم والنـ  ، النطا 
 املــةأة بــةتم  بتنفةــ  اخلاصــ  التةامــاي علــى الضــو  تســلة ب قمــ ، التقةيــة هــ ا أجــةا  مجةــع ويف - ١0٧

 العمـ  يف والطفـةة للوقايـ  خطي صمةم يف اجلنساي املنظور إدراج  ةي  ع  ذل  يف مبا، واألم  والسم 
 يشـــم  الوقايـــ  إ ا  وشـــام  وقـــو  منســـ  هنـــ  حنـــو للمنظمـــ  التحـــويل  لمنتقـــا  وأتيةـــد . الدبلوماســـ 
 اجلنســن بــن التكــافؤ وحتقةــ  اجلنســةن واالعتــدا  االســتغم  إهنــا  أجــ  ومــ ، ابلوســا   تتعلــ  التةامــات
 البعثــــات ر ســـا  ونــــوا  ر ســـا  صــــفوف يف ذلـــ  يف مبــــا، املســـتوايت أعلــــى وعلـــى املنظمــــ  نطـــا  علـــى

 ختلفــا األكثـة هـ  فةهـا املتحـدة األمـم تكـون الـي لماـاالتل التصـد  مبواصـل  وألتـة . اخلاصـن واملبعـوثن
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  لبـ  حةـث، السم  حف ، املثا  سبة  على، ذل  يف مبا، الفعال  ومشاركتها املةأة متثة  يف الةك  ع 
 . املعلق  أبهدافنا الوفا  أج  م  بقوات املسامه  البلدان مع ابلتشاور املتحدة األمم م  مكةس  اسرتاتةاة 

 البةـاتت علـى يعتمـد الـ   والنةاعـات اجلنسـانة  للشـؤون النوعة  الةفةع التحلة  استخدا  وجي  - ١08
، أنــ  إال. النةاعـات منــع جهـود مجةــع يف الصـل  ذات األخــةى واملعـاير والســ  اجلـن  نــو  حسـ  املصـنف 
 شـؤونال حتلةـ  اسـتخدا  يتم وال، املفةدة البةاتت توافة يف ثغةات هنا  تةا  ال، التنفة  م  سن  ١٧ بعد

 وإثـــةا  البةـــاتت جلمـــع اجلاريـــ  العاملةـــ  ابجلهـــود التعاةـــ  مـــ  بـــد وال. متســـ  بشـــك  والنةاعـــات اجلنســـانة 
 وغـر سـ وال اجلـن  نـو  حسـ  البةـاتت تصـنة  وحتسـن املسـتدام  التنمةـ  ألهـداف الة ةسـة  املؤشـةات
 الثغـــةات حتديـــد عـــ  فضـــم، والنتـــا   اآلاثر فهـــم حتســـن يف اجلهـــود هـــ   ستســـهمو . املتغـــرات مـــ  ذلـــ 
، األخــةى الفاعلــ  واجلهــات املتحــدة األمــم مــ  بــدعم، القةــا  علــى األعضــا  الــدو  بقــوة وأشــاع. احلةجــ 

 اجملـاالت مجةـع يف ديـ اجمل تهاومشـارك قةادي  أبدوار املةأة اضطم  لكفال  والتقةةم القةا  على القدرة بنا ب
 وقــوات، الســم  عملةــاتو  ،الوســا   عملةــات يف، املثــا  ســبة  علــى، ذلــ  يف مبــا، التقةيــة  اهبــ املشـمول 
. األخـــةى واجملـــاالت  االقتصـــاد  واإلنعـــا  اإلنســـاي العمـــ  وتطـــوية وتصـــمةم  الســـم  حفـــ  وحوكمـــ 
 تلــ و . الــو ين الصــعةد علــى اجلنســن بــن املســاواة مؤشــةات رصــد علــى كــ ل  األعضــا  الــدو  وأشــاع
 املـةأة حقـو  يف املفـاجئ االخنفـا  حنـو والتحـو ، التكةـ  علـى القدرة على قوي  مؤشةات ه  املؤشةات

 . النةا  نشو  خطة بتةايد بشدة يةتب  أمة
 يبــدأ إمنــا الســم  جهــود تعةيــة يف اجملديــ  واملشــارك  القةــادة علــى املــةأة حصــو  إمكانةــ  وحتســن - ١0٩

 يف العـاممت والنسـا ، النسـا  تقودهـا الي املنظمات سةما وال، املدي اجملتمع منظمات مع التعاون تعةيةب
، وحس  ال تم  إنشا  يف أساس  بدور يقم  م السم  أج  م  ناشطاتال النسا و . السم  بنا  جما 
 ومع. السم  على واحلفاظ النةاعات منع يف اخل ا  أهم ضم  ويةدن التنفة  ع   حتم  يواصل  أهن  ب 

 يــةا  ال للمــةأة اإلنســان حقــو  عــ  املــدافعن ضــد العنــ  فــإن، التقةيــة هــ ا يف املبــن النحــو وعلــى، ذلـ 
 املتاحــ  الفــة  حمدوديــ و ، العــام مــ  كثــرة أحنــا  يف يــتقل  املــدي للماتمــع املتــا  احلةــة ويظــ  ،مســتمةا
 .القاعدة ه  تةا  ال املدي اجملتمع منظمات إىل املباشة والتقين املاي للدعم
 لــةايدة حملةــا املدفوعـ  احللــو  يف تسـتثمة أن املتحــدة األمــم وكةـاتت األعضــا  الـدو  علــى وجيـ  - ١١0
. احمللةـــ  النســـا ة  املنظمـــات ذلـــ  يف مبـــا، املـــدي اجملتمـــع منظمـــات إىل املباشـــة والـــدعم والتمويـــ  التعـــاون

 علــى أدلــ  هبــا توجــد الــي اجملــاالت يســتهدف، مغــةى ذ  مــاي اســتثمار دون التنفةــ  يــناح أن ميكــ  وال
 يف أبـة ت الـي التمويـ  يف املسـتمةة الفاـوات فـإن، التقةية أجةا  مجةع يف املبن النحو وعلى. أثة حدو 
 رغـم ،املنـا   بعـ  يف االتسـا  يف اسـتمةت أهنـا بـ ، قا مـ  تـةا  ال (20١5) 22٤2 األمـ  جمل  قةار
 وشامل  وعادل  سلمة  جمتمعات إىل نيؤداي املةأة ومتكن اجلنسن بن املساواة أن على واضح  أدل  وجود
 وأدوات الو نةـ  العمـ  خطـ  ذلـ  يف مبـا، واألمـ  والسـم  املـةأة بـةتم  بتنفةـ  االلتةامـات ومجةع. للك 

 .الم م  املوارد توافة دون فعال  تكون أن ميك  ال، املثا  سبة  على، قا م ال التموي 
 ابلـدفا  السةاسـة  اإلرادة مـ  املةيـد حتشـد وأن العاملة  القةادة متار  أن األعضا  ابلدو  وأهة  - ١١١
 إىل كامل  تةمج  الةمةي  االلتةامات وتةمج  ،وخارجةا داخلةا السةاسات يف واألم  والسم  املةأة بةتم  ع 

 قويـــ  وأداة، النةاعـــات نشـــو  ملنـــع أساســـةان شـــة ان مهـــا املـــةأة ومتكـــن اجلنســـن بـــن املســـاواةف. ممارســـ 
. ١٦ و 5 اهلـدفان سـةما وال، املسـتدام  التنمةـ  أهـداف حتقةـ  يف أساسـ  وعامـ ، السـم  على للحفاظ
 العقـــا  مـــ  لإلفـــمت حـــدا نضـــع أن جيـــ ، املســـاواة وعـــد  اجلنســـاي للعنـــ  اجل ريـــ  األســـبا  وملعاجلـــ 
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، والثقافةــ  واالجتماعةــ  االقتصــادي  احلقــو  ذلــ  يف مبــا، اإلنســان حقــو  مــ  الكاملــ  اجملموعــ  وضــمان
 اهلوي  أو ،اجلنس  التوج  أو، الةوجة  احلال  أو، اإلعاق  أو، الس  ع  النظة بغ ، النسا  جلمةع ابلنسب 

 والســـم  ابملـــةأة يتعلــ  وفةمـــا. السةاســـ  االنتمــا  أو ،الداينـــ  أو ،اإلثـــين األصــ  أو، العـــة  أو ،اجلنســانة 
 .حيت ى مثم تصبح أنو  القةادة  ما  املتحدة األمم تتوىل أن أتوقع، واألم 

 


