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 واألمن والسالم املرأة  
  

  العام األمني تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 2010 األول/أكتوبر تشـــــــــــــــري  26 املؤرخ الرائســـــــــــــــ  ابلبيــــــــ   عمال التقرير هــــــــ ا ُيقــــــــد   - 1
(S/PRST/2010/22)   القرار ت فيـــــ  ع  إليـــــ  ســـــــــــــــ ويـــــ  تقـــــ رير إحـــــ لـــــ  األم  جملس فيـــــ  طلـــــ  الـــــ 

 يتصــــــــــ  فيم  املســــــــــت دا  آبخر مواف ت  إىل في  دع  ال   (2013) 2122 والقرار ،(2000) 1325
  واألم . والسال  ابملرأة املتعلق  ابخلط  املشمول  اجمل ال  ك ف   يف والثغرا  والتحداي  احملرز ابلتقد 

 وامل  ســـــــب   املرجعي  األطُر م  للعديد الســـــــ وي  ال كرى حلول عشـــــــي  2019 ع   تقرير ويُقد   - 2
 على عـ مـ  25 و املتحـدة  األمم إنشــــــــــــــــ   على عـ مـ  75 مبرور االحتفـ ل وه : ،2020 عـ   يف اهلـ مـ 
 ال   (2000) 1325 األم  جملس قرار اعتم د على ع م  20 و  بي ني عم  وم ه ج إعال  اعتم د
 مدى على اســـتمر وقد وحله . ال زاع   نشـــو  مل ع املب ول  اجلهود يف حموراي أمرا املرأة مشـــ رك  م  جيع 

 بتعزيز اإلقليمي  وامل ظم   األعضـــ   والدول املتحدة األمم قطعته  اليت االلتزام   امل ضـــيني تطور العقدي 
 القرار. صــــ ع ســــي ق   مجيع يف وجمدي  ك مل   بصــــورة ال ســــ   وإشــــرا  اجل ســــني بني واملســــ واة املرأة حقوق
 أو األهل  ال زاع إىل م  جمتمع ونزوع اجل ســــــني بني املســــــ واة عد  بني ترابط بوجود االعتق د اليو  وأصــــــب 
 لعد  اجل ري  لألســـــب   التصـــــد  م  ك     ُيشـــــ     أ  وجي  .(1)املســـــلم   م  الدول بني ال زاع نشـــــو 
 لســــــال اب حتدق يتلا ال  شــــــ   وللتهديدا  ال زاع   نشــــــو  مل ع األولوي  وإعط   اجل ســــــني، بني املســــــ واة
 مب ع امللتزمني م  مجيع  ل   أولواي  ،واألم  والســـال  ابملرأة املتعلق  لخط ل ال ل  الت في  وضـــم   ،واألم 
  اإلنس  . وحقوق املستدام  والت مي  املستدا  وابلسال  ال زاع   نشو 

 والعملي   الســـــــــــــــال  عملي   م  االســـــــــــــــتبع د في  ال ســـــــــــــــ   تواج  ع مل يف نعيش نزال ال وحن  - 3
 يف واملشـــ رك   اإلنســـ   حقوق ع  املدافع   م  ال ســـ   على االعتدا ا  تزايد في  ويســـتمر  الســـي ســـي 

 ويســــــتمر اإلنســــــ    حلقوق الدولي  املع يري تقويض حم وال  وتتواصــــــ  الســــــال   ب    ويف اإلنســــــ ي العم 
__________ 

 World Bank and United Nations, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violentانظر:  (1) 

Conflict (Washington, D.C., World Bank, 2018). 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/22
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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 اجل ســــــــ ني  اهلوي  مغ ير  كراهي و  اجل ســــــــي  املثلي  كراهي و  والتعصــــــــ  والع صــــــــري  األج ن  كراهي   انتشــــــــ ر
 وعد  والع ف ال زاع م  مرتفع  مســــــــتواي  نشــــــــهد أيضــــــــ  نزال وال ابلع ف.  املصــــــــحوب ال ســــــــ  مع داة و 

 يتم ملْ  إ ســُيشــع ، هتديد وهو امل  خ، تغري يشــ  ل  ال   الوشــي  التهديد مع للتع م  وجن هد االســتقرار،
 ع جل و  جري   إجرا ا  اخت ذ ويتعني الع مل . الصـــعيد على واألزم   األم  انعدا  م  املزيد ل ، التصـــد 
 الع   يف واألم  والســــــال  ابملرأة املتعلق  لخط ل العشــــــري  الســــــ وي  ابل كرى االحتف ل يفضــــــ  أ  لضــــــم  
 الف رغ . الشع را  ع  عوض    مؤثرة وإجرا ا  ملموس  التزام   إىل املقب 
 لت في  تقييم    جتر  أ  املتحدة األمم م ظوم  كي ان   م  طلبتُ  الســـــــــــ ب ، تقرير  مع واتســـــــــــ ق  - 4

 االســـتعراضـــ   م  واملســـتق ة املتحدة األمم مب ظوم  الصـــل  ذا  واألم  والســـال  ابملرأة املتعلق  التوصـــي  
 الدول ق َب  م  مدعوم  املتحدة، لألمم يتســـــــــى حبيث ،2015 ع   يف جر  اليت واألم  للســـــــــال  الثالث 

 الس بق  الفرتة امتداد على واألم  والسال  ابملرأة املتعلق   اخلط ت في  لتعزيز فوري  إجرا ا  اخت ذ األعض  ،
 هل ا ودعم  االحتف ل. ذل  بعد وم  (2000) 1325 القرار الخت ذ العشــري  الســ وي  ابل كرى لالحتف ل
 للمرأة( املتحدة األمم )هي   املرأة ومت ني اجل ســــــــني بني للمســــــــ واة املتحدة األمم هي   أصــــــــدر  التحلي ،
 واألم  للســــال  الثالث  االســــتعراضــــ   يف الواردة اجل ســــ ني  التوصــــي   لت في  مســــتق  تقييم إبجرا  ت ليف   
 ال   املشهودة واالجت ه   احملرز التقد  بتحلي  أيض  التقرير ه ا ويسرتشد .(2)2015 ع   يف جر  اليت

 وامل ظم   األعضــــــــــــ   والدول املتحدة األمم م ظوم  كي ان   م  املقد م  واملعلوم   البي ان  إىل يســــــــــــت د
 حققته  اليت التقد  أوج  التقرير ويعرض ع ملي . هب  املعرتف البي ان  ومصـــــــــــــــ در املدي واجملتمع اإلقليمي 
 أج  م  للتحر  جديدة دعوة   ك ل   ويتضــــــــــــــم  اإلقليمي . وامل ظم   األعضــــــــــــــ   والدول املتحدة األمم
 يل : م  الرئيسي  ال ت ئج وتشم  حتقيق . يتعني يزال ال ال   التقد  إحراز

 األمم بعث   يف العس ريني األفراد م  فقط امل ئ  يف 4.2 نسب  ُيش ل  ال س   تزال ال )أ( 
 السال   حلفظ املتحدة

 للع ف قي ســـــــــــي  مســـــــــــتواي  2019 أاير/م يو يف امل شـــــــــــورة اجلديدة البي ان  أظهر  ) ( 
 ال س    يستهدف ال   السي س 

 طرف  50 ع  يزيد م  قي   يف معقول بشــ   االشــتب   إىل يدعو م  األســب   م  يُوجد )ج( 
 اجل ســـــــــــــــ  الع ف أشـــــــــــــــ  ل م  وغري  اغتصـــــــــــــــ   أعم ل ابرت    منط  حنو على ال زاع   أطراف م 
  األم  جملس أعم ل جدول يف مدرج  ح ال  يف ذل  على حتريضه  أو

 وتواج  اجل ســـــ ، للع ف انزح   أو الج    مخس ك   م على األق   واحدة تتعرض )د( 
 هش   سي ق     األطف ل زواجل معدال  أعلى تشهد اليت العشرة البلدا  م  9

 واحلمــ يــ ، اإلنســــــــــــــــ نيــ  املعونــ  إىل 2019 عــ   يف شـــــــــــــــخ  مليو  132 حنو حيتــ ج )ه( 
 ابلصح  يتعل  فيم  للحي ة م ق ة خدم   إىل حيت   وفت ة وش ب  امرأة مليو  35ـ بـ يُقدر م  ذل  يف مب 

  ال  جي   الحتي ج   واالست  ب  اجل س ي الع ف م ع أج  م  تدخال  وإىل واإلجن بي  اجل سي 

__________ 

 ,”Louise Allen, “Mapping of the gender recommendations in the three 2015 peace and security reviewsانظر:  (2) 

UN-Women policy brief .)مل يصدر بعد( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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 مبقدار ابملدارس الث نو  التعليم ســـــــــــــــ  يف الالج    الفتي   التح ق احتم ال  تق  )و( 
 يف هم ال ي  الالج ني عدد نصــــــــف ُيشــــــــ   ل  الفتي   أ  رغم هب ، الفتي   التح ق احتم ل ع  ال صــــــــف

  الدراس  س 
 أ  اإلنس   حقوق ع  املدافعني حب ل  املعين اخل ص املقرر إليه  توص  اليت ال ت ئج تبني )ز( 
 ومع داة ضـــــده  والتحيز املرأة مع داة على الق ئم األخرية الســـــ وا  يف الســـــي ســـــيني الق دة خط   تصـــــ عد
 اهلوي   ومغ ير  اجل ســــــ  املي   ومزدوج نيواملثلي املثلي   وضــــــد املرأة ضــــــد الع ف زايدة يف أســــــهم املثليني

 اإلنس    حقوق ع  املدافع   وضد ،اجل سني صف    وح مل اجل سي  وامليول اهلوي  وأحرار اجل س ني 

 2018 ع   يف الصـــــــــ درة األم  جملس قرارا  مجيع م  امل ئ  يف 20 م  أق   تضـــــــــم   )ح( 
 ال ســـــــــ ئي  واجملموع   املدي للم تمع األســـــــــ ســـــــــي  واحلراي  احلقوق كف ل   وضـــــــــرورة أمهي  إىل إشـــــــــ را   
 اإلنس    حقوق ع  واملدافع  

 الع م  االســـــــــــــتعراضـــــــــــــ   م  فقط امل ئ  يف 28 نســـــــــــــب  أوضـــــــــــــحت ،2018 ع   يف )ط( 
 تؤثر اليت األســـ ســـي  العوام  وك ل  والفتي  ، ال ســـ   على األزم   أثر اختالف اإلنســـ ني  لالحتي ج  

 الضعف  يف

 م  امل ئ  يف 0.2 ســـوى مب شـــرة ال ســـ ئي  امل ظم   تتل َ  مل ،2017-2016 الفرتة يف ) ( 
  (3)ال زاع   م  والتضرر اهلش ش  ح ال  إىل املوجه  الث  ئي  ملعون ا جمموع

 امل ئ  يف 30 حنو ويُقي  د للمرأة املل ي  حقوق م  االقتصـــــــ دا  م  امل ئ  يف 40 حنو حيد   ) ( 
 ال زاع ســـــــي ق   يف ال ســـــــ   ضـــــــعف م  االقتصـــــــ دي  احلقوق إىل االفتق رُ  ويزيد الت ق . يف املرأة حري  م ه 

 التع يف  على ويؤثر اهلش  والسي ق  

 زايدة الع مل  الصـــــــــعيد على الربمل ني  املق عد م  ال ســـــــــ   نصـــــــــي  زاد ،2018 ع   يف )ل( 
 ابل ســــــب  امل ئ  يف 19 نســــــب  املتوســــــط بلغ حني يف امل ئ  يف 24.3 نســــــب  إىل وصــــــ  إذ فحســــــ ، طفيف 

  نزاع   م  اخل رج  والبلدا  نزاع   تشهد اليت لبلدا ل

 ويتضم  .(4)دوالر تريليو  1.8 الع مل  العس ر  اإلنف ق جمموع بلغ ،2018 ع   يف ) ( 
 توافر م  واحلد املفرط  العســـــــــــــــ ري  ال فقـ   خفض” يف يتمثـ  اســـــــــــــــرتاتي يـ  هدف  بي ني عمـ  م هـ ج

  (5)“األسلح 

 والســال  املرأة ع  وط ي  عم  خطط األعضـــ   الدول م  امل ئ  يف 41 ســـوى يعتم د مل ) ( 
  اعتم د .ع د  للت في  ميزاني    اخلطط مجيع م  امل ئ  يف 22 سوى يتضم  ومل واألم ،

__________ 

 .www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm انظر: (3) 
 Stockholm International Peace Research Institute, “World military expenditure grows to  :انظر (4) 

$1.8 trillion in 2018”, 29 April 2019،  :يف الرابط الت يلhttps://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-

military-expenditure-grows-18-trillion-2018. 
)م شـــــــــــــــورا  األمم املتحـــدة، رقم املبيع  1995 ســـــــــــــــبتمرب/أيلول 15-4 بي ني، ة،ابملرأ املعين الرابع العـــ مل  املؤمتر تقرير (5) 

A.96.IV.13 املرف  الث ي. 1(، الفص  األول، القرار ، 

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
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ســـــــــــــــي ق  يف وأفضـــــــــــــــ  أكثر هو م  فع  أج  م  املب ول  لل هود األولوي َ  في  أعط  وقت   ويف - 5
 األدل  إىل تســـــــت د التزام   ليعرض التقرير ه ا أييت ،واألم  والســـــــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  ت في  مســـــــ ع 
 اإلقليمي  وامل ظم   األعضـــــــــــــــ   الدول إىل ُتقد   وتوصـــــــــــــــي     املتحدة األمم تعتمده  زمين إبط ر وحمد دة
 ه    يزال فال ابلوضـــــــــــــوح. اجلم عي  األدا  بط ق  وتتســـــــــــــم بعد . وم  2020 لع   وذل  األم ، وجملس
  .عليه  االتف ق سب  اليت لتزام    اال األفع لُ  تواك  مل حيث والواقع، القول بني ص رخ ت  قض

  
 اسأأأأتعرا أأأأا  منذ احملرز التقدم تقييم :واألمن السأأأأالمو  املرأة مسأأأأ لة من موقفنا - اثنيا 

 2015 لعام واألمن السالم
 مستقل تقييم من املستمدة واالستنتاجا  النتائج - ألف 

 املتعلق  التوصـــي   لت في  (6)مســـتقال تقييم  للمرأة املتحدة األمم هي   اســـتهلت ،2019 ع   يف - 6
 للســــــال  الثالث  االســــــتعراضــــــ   م  واملســــــتق ة املتحدة األمم مب ظوم  الصــــــل  ذا  واألم  والســــــال  ابملرأة
 واألم  الســال  يف جمدي  مشــ رك  املرأة مشــ رك  أ  إىل مجيعه  خُل اليت و  (7)2015 ع   يفراة اجمل واألم 
 ال  ج  الت في  لضم   حموري  عوام  ثالث  التحلي  حد د وقد .(8)العملي   فع لي  لتحقي  األمهي  ابلغأمر 

 واألم  والســـــال  ولل ســـــ   اجل ســـــني بني للمســـــ واة متســـــ  حنو على األولوي  إيال  درج  ه : للتوصـــــي  ،
 احملرز التقد  لتتبع وآلي   للمســــــــــــ  ل  حمد دة آلي   توافر ومدى للمســــــــــــ لتني  ال  في  املوارد وختصــــــــــــي   
 الســـي ســي  الع  صـــر خمتلف ويف العلي  املســـتواي  على أتثريه  ودرج  اجل ســـ ني  اخلربة توافر ومدى ورصـــد  
 األخرى. املتحدة األمم م ظوم  وكي ان  اخل ص  السي سي  والبعث   السال  حفظ لبعث   والتق ي 

 إىل موج ه  حتديدا   اجل ســــــ ني  ابملســــــ ئ  تتعل  توصــــــي  30 (9)الثالث  االســــــتعراضــــــ   وتضــــــم ت - 7
 نـُف     قد الثالثني التوصــــــــــــي   م  امل ئ  يف 50 نســــــــــــب  أ  تبني   املســــــــــــتق ، للتقييم ووفق  املتحدة. األمم
 وأ  التقد   م  مزيد إىل حتت ج أو ت في ه  يف اتس ق عد  تشهد م ه  امل ئ  يف 40 وأ  ت في ه   ج ر   أو
 ومث  اإلطالق. على ت في ه  يف تقد  حُيرز مل أو النت  ســــ  ت في ه  ضتعر   إم  التوصــــي   م  امل ئ  يف 10

 اخلربا  فري َ  األم  جملس إنشــــــــــــــ   ومه : ،ك مال  ت في ا نُف ات  مبوصــــــــــــــفه  متقييمه جرى فقط توصــــــــــــــيت  
 الع مل  القم  مؤمتر يف اجل ســـــــــــ ني  وااللتزام   امل ظورا  وإدم ج واألم  والســـــــــــال  ابملرأة املعين الرمس  غري

 ت في  ع  املســ  ل  ذل  يف مب  ،م رســ  مت بع  التوصــيتني كلت   وتتطل  .2016 ع   يف ،اإلنســ ي للعم 
__________ 

 ”Louise Allen, “Mapping of the gender recommendations in the three 2015 peace and security reviews  انظر: (6) 
 .)مل يصدر بعد(

 Radhika Coomaraswamy, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing theاالســتعراضــ   الثالث  ه :  (7) 

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)   وتقرير
(  وتقرير فري  اخلربا  االســــــتشــــــ ر  املعين A/70/95-S/2015/446الفري  املســــــتق  الرفيع املســــــتوى املعين بعملي   الســــــال  )

 (.A/69/968-S/2015/490لب    السال  )ابستعراض هي   األمم املتحدة 
(. وتشــم  S/2015/716اســت    األمني الع   لالســتعراضــ   الثالث  يف تقرير  إىل جملس األم  ع  املرأة والســال  واألم  ) (8) 

، 70/262، وقرار اجلمعي  الع م  (2015) 2242ا  الصل  اليت أسفر  ع ه  االستعراض   قرار جملس األم  ال ت ئج ذ
 .(2016) 2282وقرار جملس األم  

 ”Louise Allen, “Mapping of the gender recommendations in the three 2015 peace and security reviewsانظر:  (9) 
 )مل يصدر بعد(.
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  الســـــــــــــت  اباب يتعل  فيم  مالئم حنو على املوارد وختصـــــــــــــي  األولواي  وترتي  اخلربا  فري  توصـــــــــــــي  
 .اجل س ي للم ظور املراعي  اإلنس ني 

 املتحدة األمم عم  يف اجل ســ ني  امل ظورا  إدم ج بني بشــ    تقد  ُأحرز اليت التوصــي   وترتاوح - 8
 م ع إىل الرامي  االســـــــــــــــت  اب  وتعزيز ابلع ف املصـــــــــــــــحو  التطرف وم  فح  اإلره   مب  فح  املتعل 

 جرى اليت التع وني  اجلهود أســـــهمت ،2015 ع   وم   .هلم  والتصـــــد  اجل ســـــيني واالنته   االســـــتغالل
 بفرص ال هوض يف املدي واجملتمع املتحدة األمم م ظوم  وكي ان  األعضــــــــــــــ   الدول بني هب  االضــــــــــــــطالع

 وأحرز  ال ــ جني. حول املتمحورة الُ هج على الرتكيز وزايدة االنتقــ ليــ  العــدالــ  آليــ   إىل املرأة وصـــــــــــــــول
 اجل ســـــــ ي للم ظور املراعي  املب ر اإلن ار وحتليال  عالم   بشـــــــ   تقدم    املتحدة األمم م ظوم  كي ان 
 وب    الســــي ســــي  الشــــؤو  إدارة ق مت كم   ال زاع  ، نشــــو  م ع اســــرتاتي ي   يف هب  يســــرتشــــد أ  املراد

 ،(2015) 2242 األم  جملس قرار مع متشي  للمرأة، املتحدة األمم وهي   السال  عملي   وإدارة السال 
 هي   متتل ه  اليت والتق ي  والســــي ســــ تي  الســــي ســــي  اخلربا  م  االســــتف دة تتي  اليت التع و  ترتيب   بتعزيز
 على املب ول  لل هود دعم    واألم  والسـال  املرأة جم ل يف امل ظوم  كي ان   م  وغريه  للمرأة املتحدة األمم
 حنو ه م  خطوة   2016 ع   يف ج ســـــ ني  الســـــرتاتي ي  الســـــال  ب    جل   اعتم د وشـــــ    امل ظوم . نط ق
 اسرتاتي ييت تسهم وأخريا، السال . ب    جهود يف املرأة مش رك  تعزيز م  املزيد أج  م  التوصي   مع جل 
 اجل ســني بني لت  فؤل الســال  عملي   إدارة اســرتاتي ي ُ و  امل ظوم  نط ق على اجل ســني بني الت  فؤ لتحقي 

 األمم قي دة يف املرأة متثي  زايدة يف ملموســـــ  إســـــه م  2028-2018 للفرتة ال ظ ميني األفراد صـــــفوف يف
 السال . عملي   يف سيم  وال املتحدة،

 التصد  يتم مل اليت اجمل ال  م  كبري  عدد ه    يزال فال اإلجي بي ، التطورا  بتل  ترحييب ورغم - 9
 دعمه ت اليت الســـــال  عملي   مراح  مجيع يف لل ســـــ   اجملدي  املشـــــ رك  ضـــــم   يزال وال .بعد ابل  م  هل 

 املع ي  املتحدة األمم كي ان   صــــــــــعيد على اجل ســــــــــ ني  اخلربا  تعزيز ويتعني حتداي. ُيشــــــــــ     املتحدة األمم
 اســـــتعراضــــ   مجيع يف أيضـــــ  اجل ســـــ ني  اخلربا  إدراج وي بغ  ك ف .  اإلنســـــ ني  والشـــــؤو  واألم  ابلســـــال 
   املتضم   السي ق   يف متس  حنو على ُتدرج ال اجل س ني  امل ظورا  أ  ابملث  ويُ كر االسرتاتي  . التقييم

 الحظ حني ويف املدنيني. مح ي  ووالاي  اإلنســــــ ني  االســــــت  اب  ذل  يف مب  ابحلم ي ، تتصــــــ  لشــــــواغ 
 ه ا أ  إىل خُل  فإن  ال ســـــــــــــــ ئي ، املدي اجملتمع م ظم   مع التف ع  لتحســـــــــــــــني املب ول  اجلهود التقييمُ 
 ال  في . املت بع  إىل احل ال  بعض يف ويفتقر َعَرضي    كثرية  ح ال  يف يظ  التف ع 
 ال زاع   حتلي  ابنتظ   تدمج ال املتحدة األمم أ  إىل املســــتق  التقييم خُل  ذل ، إىل وإضــــ ف  - 10

 .املوارد وختصــــــي  االســــــرتاتي   التخطيط عملي   يف ذل  يف مب  أعم هل ، يف اجل ســــــ ي للم ظور املراع 
 املتحدة األمم هي   مشــ رك  واســتمرار ال ي ان  داخ  اجل ســ ني  واهلي ك  اخلربا  تعزيز مب    األمهي  وم 
 واألم  ابلســــــــــال  املتعلق  الرئيســــــــــي  االســــــــــرتاتي   والتخطيط القرار اخت ذ وعملي   آلي   مجيع يف للمرأة

 احلقوق. على وق ئم  وجيدة متسق  بطريق  اجل س ني  االعتب را  إدم ج زايدة بغي  اإلنس ني  واالست  اب 
 اإلنس ي العم  يف اجل س ني   امل ظورا إدم ج ومه : فيهم ، التقد  م  مزيد إحراز يتعني آخرا  جم ال  ومث 
وتتبع  بتخصي  ال ي ان  خمتلف وقي   عموم ، األمين القط ع ويف اإلدم ج وإع دة والتسري  السالح ونزع

 اجل سني. بني املس واةوج  لتحقي  ملا التموي 
 ه ــ   زال مــ  اإلجيــ بيــ ، والتطورا  املبــ ولــ  اجلهود م  العــديــد م  الرغم على أنــ  ال تــ ئج وتبني   - 11

 بعد املتحدة األمم م ظوم  إط ر يف أدائ   حتســـــــــــــــني على وعزُم   ب . القي   يتعني ال   العم  م  ال ثري

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 الشـــــــؤو  إلدارة اجلديدة الســـــــي ســـــــ  ســـــــيم  ال - ابلفع  اخت ذه  جرى اليت اخلطوا ُ  علي  تدل إصـــــــالحه 
 واألم  والسال  ابملرأة املتعلق  ابخلط  القو  وااللتزا  واألم ، والسال  ابملرأة املتعلق  السال  وب    السي سي 
 أمرا االستعراض   ع ه  متخضت اليت التوصي   ت في يظ  و  السال . حفظ أج  م  العم  مب درة ضم 
 أ  وقف  م  أج فور  بتحر    نقو  أ  األعضـــــــــ  ، الدول مع شـــــــــراك  يف نعم  إذ وعلي  ، األمهي . ابلغ
 ك    حيثم  االلتزا  وتعمي  واألم ، والســـــــــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  ت في  يف اتســـــــــ ق عد  أو للزخم تراُجع
 ال ت ئج. حتققت حيثم  املس ر على واحلف ظ ،مت  مي    التقد 

 
  االتفاقا  تنفيذ ويف السالم بش ن التفاوض يف للمرأة اجملدية املشاركة - ابء 

 ال حو على مشوال ، أكثر الســـــــــــــــال  عملي   جلع  الرمس  الدويل الت ييد ازداد ،2015 ع   م   - 12
 على احلف ظ بشـــــــــ   الصـــــــــ دري  والقراري  2030 لع   املســـــــــتدام  الت مي  خط  م  ك   يف مثال ع   املعرب

 فقد الصــــعوب . متزايد أمرا قرار وصــــ نع  م دوب  بصــــفته  املرأة مشــــ رك  أصــــبحت ذل ، ومع .(10)الســــال 
 أدى مم  أمدا، وأطول وانقســـــ م  تعقيدا أكثر الع مل أحن   خمتلف يف رح ه  تدور اليت الع يف  ال زاع   ابتت
 تعقُّد م  وزاد ال زاع  . لتل  تصـــــــــــديه  يف معه  التع م  املتحدة األمم على يتعني إضـــــــــــ في  حتداي  إىل

 ميث  ال اليت املســلح  اجلم ع   عدد تزايد إىل إضــ ف  الدول، غري م  اجله   انتشــ رُ  الســال  صــ ع عملي 
 أيض    ويعد   ب  فحس ، الت رخيي  االجتم عي  اهلي ك  مورواث  أحد هل  ابل سب  اجل سني بني املس واة عد 
 وأدواره . ال س   حقوق إزا  تُعتمد اليت للمرأة املع دي  واملواقف يديولوجي  األ مع يتواف  اسرتاتي ي  هدف 
 املرأة. مبشــ رك  اهتم مهم مدى يتف و  الســال  عملي   فرادى يف املؤثري  الشــرك   فإ  نفســ ، الوقت ويف

 ابلغ  أمهي  ذا  وشـــــــــ مل  ع دل  نت ئج إىل التوصـــــــــ  مســـــــــ ع  مع أولوايهتم احل ال ، بعض يف وتتع رض،
  املتحدة. األمم ألهداف ابل سب 
 اســــــــــت شــــــــــف الســــــــــ بق ، تق رير  يف املوث   ال حو علىو  ابلتحداي ، امللي   البي   ه   إط ر ويف - 13

 املع و  امل شور يف ب   أوص   مل  وفق  السال  عملي   يف املرأة مش رك  لتعزيز اخلي را  م  جمموع  الوسط  
 ع   يف أعدت  ال   “لل ميع الشــــــ مل  الوســــــ ط  واســــــرتاتي ي   اجل ســــــ ني  املســــــ ئ  بشــــــ   توجيه  ”

 املق وم  م  الرغم على ،2018 ع   يف اجلهود تل  واســــتمر  آن ا . الســــي ســــي  الشــــؤو  إدارة 2017
 حبســـــ  الوســــــط   يتبعه  اليت االســــــرتاتي ي   وختتلف ال زاع  . أطراف م  العديد ج ن  م  الشــــــديدة
 تشــــــــ يععلى  الغربي  الصــــــــحرا  إىل الشــــــــخصــــــــ  مبعوث دأ   املث ل، ســــــــبي  فعلى هلم. املت ح  اخلي را 
 امل ئدة اجتم ع  يف شــــــــــ ركت اليت األربع  الوفود م  ثالث  فضــــــــــمت الرمسي ، الوفود يف ال ســــــــــ   مشــــــــــ رك 
 اجلوال  ع  املرأة غ بت حيث اليم  مث  أخرى، سـي ق   ويف امرأة. 2018 ع   يف املعقودي  املسـتديرة
 إدراج لضــــــم   مي ي   نســــــ   م  م وان تق ي  اســــــتشــــــ راي فريق  اخل ص مبعوث  أنشــــــ  للمشــــــ ورا ، الرمسي 
 يقدم ه . اليت املشــــورة م  يســــتفيد ول   العملي  يف وم ظوراهت  اليم ي  املرأة مســــ مه   م  مت وع  جمموع 

 الع مل  الصــــــــــــ دوق مع ابلتع و  اخل ص، مبعوث  م ت  ق   ال ربى، البحريا  كم طق   أخرى أم ك  ويف
ط الدعم بتقدمي للمرأة،  اجملتمع . الصعيد على السال  يف أةاملر  ملس مه  ال ش 

__________ 

 للقي دة هل  املت ح  الفرص وت  فؤ وفع ل  ك مل   مشــــــ رك  املرأة مشــــــ رك  كف ل   :5-5 )الغ ي  70/1 الع م  اجلمعي  قرار انظر (10) 
 :7-16 والغ ي  والع م ، واالقتصـــــ دي  الســـــي ســـــي  احلي ة يف القرار صـــــ ع مســـــتواي  مجيع على الرج  مع املســـــ واة قد  على

 وانظر املســــتواي (  مجيع على ومتثيل  وتشــــ رك  لل ميع وشــــ م  لالحتي ج   مســــت ي  حنو على القرارا  اخت ذ ضــــم  
 .(2016) 2282 األم  جملس وقرار 70/262 الع م  اجلمعي  قرار أيض 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
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 أفغ نســـت   ذل  يف مب  الســـي ق  ، خمتلف م  ال ســـ   واجهت اجلهود، ه   ع  ال ظر وبصـــرف - 14
 م يع  عقب     يواجه  يزل  وال واليم ، وليبي  والســـــــــــــودا  الســـــــــــــودا  وج و  الوســـــــــــــطى أفريقي  ومجهوري 
 املتعلق  العملي   يف املشــــــــ رك  لضــــــــم   الرامي  جهوده  يف هب  حتدق شــــــــديدة وخم طر مب شــــــــرة ومق وم   

 فإ  مج ع ، وبشـــــــــــ   طموح ت  . مســـــــــــتوى إىل نرقى ال م  كثريا    أن   ندر  أ  وجي  بلدا  ، مبســـــــــــتقب 
 الســــــــال  لعملي   الداعم  األخرى الف عل  واجله   اإلقليمي  وامل ظم   األعضــــــــ   والدول املتحدة األمم
 املتعلق  ابخلط  يتصـــ  فيم  2020 ع   حبلول وك ف ملموس تقد  لتحقي  الصـــحي  املســـ ر على ليســـت
 الوس ط  أفرق  مجيع تضم أ  2012 ع   م   كفلت  قد املتحدة األمم ك نت  ول   واألم . والسال  ابملرأة
 ســت بني فم  األخرية. الســ وا  يف تتحســ  مل التف وضــي  الوفود يف ال ســ   مشــ رك  فإ  نســ  ، هل  الت بع 

 أصـــــــــ  م  14 يف ال ســـــــــ   إشـــــــــرا  جرى قي دهت ، يف تشـــــــــ ر  أو املتحدة األمم تقوده  نشـــــــــط  عملي  
  .(11)م خفض  ظلت الوفود ه   يف ملش ركته  امل وي  ال سب  أ  غري ،2018 ع   يف وفدا   19
 ،(12)الســـــــــــــــال  اتف ق   بي ان  لق عدة وفق    ،2018 ع   و  ي  1990 ع   بني م  الفرتة ويف - 15

 ســـال  عملي  150 م  أبكثر تتعل  امل ئ ( يف 19.7) اتف ق    1 789 أصـــ  م  فقط اتف ق    353 تضـــم  
 فقط اتف ق   4 تضـــــــم ت ،2018 ع   ويف اجل ســـــــ ني . املســـــــ ئ  أو الفتي   أو ال ســـــــ   تت  ول أح  م   

 امل كورة البي ان  ق عدة يف مدرج  القضــــ اي م  مت وع  ط ئف  بشــــ   اتف ق    52 أصــــ  م  امل ئ ( يف 7.7)
لت امل ئ  يف 39 نســــــب  ع  تراجع    ميث  فيم  اجل ســــــ ني ، ابملســــــ ئ  متعلق  أح  م     .2015 ع   يف ســــــُ  
 اجل سني بني املس واة م  أاي صراح    تت  ول ال االتف ق   م  العظمى الغ لبي  أ  البي ان  ه   م  ويتض 
 املرأة. وحقوق
 م  ملزيج نتي   الغ ل  يف ذل  ك    املتحدة، األمم م  مدعوم  عملي   يف تقد   ُأحر ز وحيثم  - 16

 تق رير  يف وث قتُ  وقد الدعوة. وأنشــــــــــــط  اخل رجي  التعب   ومســــــــــــ ع  الق دة فرادى ج ن  م  اإلجرا ا 
 وغرف    السـوري  للمرأة اسـتشـ ر  جملس إلنشـ   سـوري  إىل السـ ب  اخل ص مبعوث  ب هل  اليت اجلهود السـ بق 
 إط ر ويف دائم  ســــــــي ســــــــي  تســــــــوي  إىل للتوصــــــــ  الرامي  جهود  وتوجي  دعم أج  م  املدي اجملتمع لدعم

 اخل ص مبعوث  تشــــــ ور ،2018 ع   وطوال العم . يف إبشــــــراك  امللح  املدي اجملتمع ملط ل  االســــــت  ب 
 ويف بُعد. وع  شــخصــي  ذل  ومت الســور ، املدي اجملتمع ومج ع   للمرأة االســتشــ ر  اجمللس مع ابنتظ  
 وهي   الســـــــــــــــوري  العربي  اجلمهوري  ح وم  مبوافق  األم  جملسَ  خَلُف  أف د ،2019 أيلول/ســـــــــــــــبتمرب 30

 وتعم  ابملصـــداقي  تتســـم لل ميع وشـــ مل  متوازن  دســـتوري  جل   لعضـــوي  املرشـــحني على الســـوري  التف وض
 أباي  الت ريخ ذل  قب  ع ه  أعل ت قد ك تُ   ج يف، يف املتحدة األمم م  وبتيســــري ســــوري  ومل ي  بقي دة  
 (.S/2019/775 )انظر الداخلي  لالئحته  األس سي  والع  صر لل   ملع يري املرجعي  ا على وموافقت هم  قليل ،
 م  رئيســــ  ج ن  ت في  يف للبد  واملع رضــــ  احل وم  بني ملموس ســــي ســــ  اتف ق أول اخلطوة ه   ومتث 
 مت وقد جديد. دســــــــــــتور لصــــــــــــي غ  وعملي  زمين جدول وضــــــــــــع هو ،(2015) 2254 األم  جملس قرار

 البالد، أحن   مجيع م  ورج ال ، نســ     الســوريني، م  واســع  جمموع  مع م ثف  مشــ ورا  بعد إلي  التوصــ 
__________ 

 ويف قي دهت   يف تشــــــــــــــــ ر  أو املتحدة األمم تقوده  عملي   أربع إط ر يف وفود 10 يف ممثل    املرأة ك نت  ،2017 ع   يف (11) 
 .2015 ع   يف عملي   مث ي إط ر يف وفدا   12 ويف  2016 ع   يف عملي   سبع إط ر يف وفدا   11

 الشــــب   الرابط يف عليه  االطالع ومي   إدنرب  ج مع  تســــتضــــيفه  بي ان  ق عدة (PA-X) الســــال  اتف ق   بي ان  ق عدة (12) 
 مت ح  رمسي  وثيق ” أب   فتصـــــفه  فضـــــف ضـــــ ، تعريف  الســـــال  اتف ق     تُعر  ف وه  ./www.peaceagreements.org الت يل:

 ال زاع تت  ول مجيعهم، أو األطراف بعض بني متب دل اتف ق ومبوج  ال زاع أطراف مع م  قشــــــــــــ   عق  تصــــــــــــدر لل مهور
 .“إ  ئ  هبدف

https://undocs.org/ar/S/2019/775
https://undocs.org/ar/S/2019/775
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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 وسوف املدي. اجملتمع دعم غرف  يف ومش ركو  السوري  للمرأة االستش ر  اجمللس م  عضوا  م هم ك  
 عضوا. 150 عددهم الب لغ الل    أعض   م  امل ئ  يف 30 حوايل ال س   تش   
 بُ لت مشـــرتك  دعوي  مســـ ع   يف اللييب املدي اجملتمع م  ف عل  جه   شـــ ركت األث   ، ه   ويف - 17

 لالنضـــــــــم   واحدة ووزيرة املدي للم تمع واحدة وممثل  ليبي   برمل ني   أربع دعوة لت مني ع جل  بصـــــــــورة
 اتض  أ  بعد ،2018 الث ي/نوفمرب تشري  يف املعقود ابلريمو مؤمتر حضر  اليت األربع  الليبي  الوفود إىل
 الســــال  وب    الســـــي ســـــي  الشـــــؤو  إدارةُ  والتقين الدعو  الدعمَ  وقد   للمشـــــ رك . نســـــ   أ  دعوة يتم مل أن 

وسيط    وشب   املتوسط األبيض البحر م طق  يفيط   الوس شب   وك ل  للمرأة، املتحدة األمم وهي  
 يف املســـــــتوى ه ا على تُب ل ع ملي  دعوي  ملســـــــ ع   ح ج  ه     و ت أال وي بغ  األورويب. الشـــــــم ل بلدا 

 ه   أ  م  الرغم وعلى طويل . فرتة م   علي  متف  ابلتزا  يتعل  األمر وأ  خ صـــــــــــــــ  األخرية، اللحظ  
 البي   يف وإدم جه  املرأة مش رك  إىل اإلش رة ضم   يف كلت مه   س مهت قد ال س ئي  املش رك  وتل  اجلهود
ل  مل املشــ ر ك   ال ســ   فإ  للمؤمتر، اخلت م   دو  ح ل مم  هل ، لالســتعداد ك ف    بوقت احمل داث  قب  يصــ 
  ك م .  بش   استط عته  يف م  ب هل 
 آلي     اخل ص  السي سي  البعث   م  متزايد عدد   أنش  أعال ، إليه  املش ر الت  ر  إىل واست  دا - 18

 مفيدة وظيف  تؤد  أ   اآللي   بعض أثبتت حني ويف ال ســـــــــــــــ ئ . املدي اجملتمع ممثال  مع للتشـــــــــــــــ ور
 حم  اهلي    ه   حت  أال جي  ال ســـــــــــــــ ئي ، املدي اجملتمع م ظم   نظر وجه   إدراج تدعم ومت  مل 
 ع  املتحدة مماأل م ظوم  كي ان   مسؤولي  ت ف  أ  أو السال  عملي   يف للمرأة واجملدي  املب شرة املش رك 
 االسـتشـ ر  الفري ُ  أنشـ  املث ل، سـبي  على ،2018 ع   ويف املشـ رك . تل  إىل الدعوة مسـ ع  مواصـل 
 إىل املســ عدة لتقدمي املتحدة األمم بعث  م  بدعم العراق، يف الســي ســي  والشــؤو  ابملصــ حل  املعين ال ســ ئ 
 الوط ي . واملصـــــــ حل  الوطين الســـــــي ســـــــ  احلوار عملي  يف العراقي  املرأة نظر وجه   إدراج أج  م  العراق،

 التقين االســـتشـــ ر  الفري  جترب  خالل م  التشـــ وري  اآللي   تواجهه  أ  مي   اليت التحداي  واتضـــحت
 رفض ع دم  ،2018 األول/ديســـــــــمرب ك نو   يف الســـــــــويد يف جر  اليت احمل داث  أث    اليم ي   لل ســـــــــ  
 اتف ق يتضـــــــــــــــم  مل وبـ لـ  التفـ وض. غرف خـ رج إال بـ  االجتمـ ع على يوافقـ  ومل الفري  وجود الطرفـ  

 اجل ســـــــ ني ، ابملســـــــ ئ  تتعل  أح    أ    احمل داث  ه   إلي  خُلصـــــــت ال   ال  ر إطالق لوقف ســـــــتوكهومل
 املرأة مش رك  أمهي  إىل إش رة   يتضم  أو ال زاع، خضم يف والفتي   ال س   وضع أو املرأة حقوقَ  يت  ول ومل
 اســـــــــــــــتعراضـــــــــــــــ  اليم  إىل اخل ص مبعوث  م ت  أجرى األحداث، تل  أعق   ويف املقبل . احمل داث  يف

  السال . عملي  يف املرأة إبشرا  يتص  فيم  ابإلدم ج املتعلق  لسي س ت 
 الشــــــؤو  إدارة اعتمدهت  اليت اجلديدة ابلســــــي ســــــ  أرح  ابملصــــــ ع ، احملفوف الســــــي ق ه ا ويف - 19

 إىل امل كورة السي س  وهتدف ت في ه . دعم إىل وأتطلع واألم  والسال  املرأة بش   السال  وب    السي سي 
 يف املرأة مشــــــ رك  وتشــــــ يع اجل ســــــ ي، امل ظور يراع  حنو على ال زاع   وحتلي  الســــــي ســــــ  التحلي  تعزيز
 السي سي  البعث   رؤس   مجيع ُوج   اجلهود، ه   إط ر ويف السي سي . والعملي   السال  عملي   خمتلف
 املب شـــرة املشـــ رك  لتعزيز الرامي  جهودهم ع  م تظم بشـــ   اإلبالغ وجو  إىل اخل صـــني ومبعوث    اخل صـــ 

 أ  حني ويف نت ئ ه . على أتثري هل  ي و  أ  ت ف  بطرق الســـــــــــــــال  عملي   مراح  مجيع يف لل ســـــــــــــــ  
 نســتخد  أ  حن  علي   الســال ، عملي   يف متثيله  بشــ   القرار اخت ذ ســلط  متتل  اليت ه  ال زاع أطراف
 املش ورا  م  أيض    وس زيد اإلدم ج. م  املزيد لضم   أكرب بفع لي  حتفيزي  قدرة م  ل   يتوافر وم  نفوَذان
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 أمر وهو الســـال ، مف وضـــ   أث    القرار صـــ ع عملي   يف ابنتظ   هب  لالســـرتشـــ د ال ســـ ئي  امل ظم   مع
 املستق . التقييم أكد  م  حنو وعلى الف عل  املدي اجملتمع جه   م  علم   كم   م تظم  بصورة يتم ال
 عملي   يف املرأة مش رك  لتعزيز السال  عملي   إدارة تب هل  اليت اجلهود على الث    ك ل   وجيدر - 20

 الرصــــد وعملي   املشــــرتك  الســــي ســــي  الدعوي  املســــ ع  طري  ع  م ه  يُب ل م  وخ صــــ  اجل ري ، الســــال 
 فف  وم يل. الوســـطى أفريقي  مجهوري  يف ســـيم  وال األورويب، واالحت د األفريق  االحت د م  ك   مع املشـــرتك 
 س مهت املرأة، مش رك  معدال  ابخنف ض فيه  واملص حل  السال  عملي  تتسم اليت الوسطى أفريقي  مجهوري 
 مجهوري  يف االســــــــــتقرار لتحقي  األبع د املتعددة املت  مل  املتحدة األمم بعث  بني املشــــــــــرتك  الدعوي  اجلهود
 إشــــــرا  يف اإلقليمي  ودو  اإلقليمي  ال ســــــ ئي  الشــــــب    مع والشــــــراك ُ  األفريق  واالحت د الوســــــطى أفريقي 
 للدول ، الت بع  غري املســــلح  واجلم ع   احل وم  بني املب شــــرة الســــال  حم داث  يف األوىل للمرة  ايالقي د
 املتحدة األمم بعث  تواصـــــــــــــ  م يل، ويف .2019 شـــــــــــــب ط/فرباير يف اخلرطو  يف األفريق  االحت د ق ده  اليت

 املت بع  آلي   يف للمرأة اجملدي  املشــــــــــ رك  إىل الدعوةَ  م يل يف االســــــــــتقرار لتحقي  األبع د املتعددة املت  مل 
 امل ظم   مع الشـــراك  أمهي  األمثل  ه   وُتظهر م يل. يف واملصـــ حل  الســـال  اتف ق إط ر يف امل شـــ ة الرمسي 

 الدعوي  للمســــــــ ع  ي و  أ  ومي   املرأة. مشــــــــ رك  تعزيز أج  م  اإلقليمي  ودو  اإلقليمي  والشــــــــب   
  السال . عملي   يف املرأة إشرا  ترفض اليت األطراف على للضغط أداة اعتب ره  وي بغ  أكرب أتثري املشرتك 
 والع ف التمييزَ  تواج  ع دم  صـــــــعوب  أكثر الرج  مع املســـــــ واة قد  على املرأة مشـــــــ رك  وتصـــــــب  - 21
 وجود ع  خ صــــــــ  ســــــــي ســــــــي  وبعث   الســــــــال  حلفظ بعث   عدة أف د  فقد اجل س. نوع على نيالق ئم
 واألنظم  القوانني ه   ابعتب ر ،الع م  احلي ة م  تقصــــــــيه  أو املرأة هتمش متييزي  ســــــــي ســــــــي  وأنظم  قوانني
 والط بع الضـــــ رة، للمم رســـــ   املركب  الت ثريا  ومع الســـــال . عملي   يف املرأة مشـــــ رك  أم   رئيســـــي  عقب   

 الســــلط  تق ســــم لزايدة الرج ل ومق وم  اآلرا ، ع  التعبري ح  للمرأة تقر ال اليت اجل ســــني ألدوار التقييد 
 املرأة اســـــــــــــتقالل تعرتض اليت والعقب   األم ي ، والتحداي  الســـــــــــــي ســـــــــــــي ، الُ خ  ج ن  م  وخ صـــــــــــــ 

 األج  طوي  مســــــعى الســــــال  عملي   م  املرأة إلقصــــــ   اجل ري  األســــــب   مع جل ُ  تصــــــب  االقتصــــــ د ،
 مت ثرة بلدا  عدة األخرية اآلون  يف ب لته  اليت لل هود تقدير  ع  أعر  وإنين التخصـــــــــصـــــــــ  . ومتعدد

 الدول مجيع وأدعو والعراق، الدميقراطيـ  ال ونغو مجهوري  ذل  يف مب  التمييزي ، القوانني إللغـ   ابل زاع  
 تغيري إىل الرامي  األدل  على الق ئم  واملب درا  الربامج يف تســـــــــــــــتثمر وأ  ح وه  حت و أ  إىل األعضـــــــــــــــ  
  الض رة. االجتم عي  األعراف

 ال ســـــــــ   ج ن  م  احملل  الصـــــــــعيد على ال زاع   لتســـــــــوي  املب ول  اجلهود مســـــــــتوى رفع وجي  - 22
 خالل م  اجلهود ه   نط ق وتوســـــــــيع اإلنســـــــــ   حقوق ع  واملدافع   الســـــــــال  ب    جم ل يف الع مال 

 ال زاع   نشــو  مل ع األم مي  اخلطوط يف الع مل  واجلم ع   لألفراد والســي ســ  وامل يل التقين الدعم تقدمي
 الســــال  وب    الســـــي ســـــي  الشـــــؤو  إدارة اخت هت  اليت األخرية املب درا  إزا  ابلتف ؤل أشـــــعر وإي وتســـــويته .

 احملل  الصــــــــــعيد على والوســــــــــ ط  ال زاع   لتســــــــــوي  املقد  الدعم تعزيز أج  م  الســــــــــال  عملي   وإدارة
 املتحدة األمم أفرق  كي ان   مع ابلشــــــــراك  وذل  البعث  ، وغري البعث   ســــــــي ق   يف التشــــــــ ور وعملي  
ت   يف ذل  يف مب  القطري ،  وج و  الدميقراطي  ال ونغو ومجهوري  الوســـــــــــــــطى أفريقي  ومجهوري  أفغ نســـــــــــــــ
 جتزؤ مع جل  إىل  ج ُ احل اجلهود تل  م  املســتق ة الدروس وم  ومي من ر. وم يل وكولومبي  والفلبني الســودا 
 السـي سي  للمشـ رك  املتعددة املسـتواي  بني للربط املختلف  الطرائ  حتديد وإىل والعملي   الف عل  الع  صـر
 أ  مي  ه  املتحدة األمم أ  العم ، ه ا خالل م  ذل  يف مب  الواضــــــــــــ ، م  أصــــــــــــب  وقد م ه . والتعلم
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 ال هج اتب ع خالل م  الوطين دو  الصـــــــــــــعيد على للمرأة اجملدي  املشـــــــــــــ رك  دعم يف فع ل بدور تضـــــــــــــطلع
 اجليد. الداخل  والت سي  املالئم  األدوا  واستخدا  الصحي 

 فقد اجل ســـ ني ، ابملســـ ئ  تتعل  حمددة أح  م    االتف ق   تتضـــم  حي م  حىتجدير ابل كر أن  و  - 23
 متزايد بشـــ   ال ســـ   إشـــرا  لضـــم   اجلهود م  مزيد ب ل يلز  ليبي ، فف  ت في ه . الصـــع  م  أ  تبني  
 ال زاع إل    ال ه ئ  االتف قإبرا  كولومبي   م  الرغم وعلى القي دي . امل  صـــــــــــــــ  تويل ويف الت في  جل   يف

 الثوري  املســــــــلح  القوا  مع املســــــــل  ال زاع إ    أج  م  2016 ع   يف ودائم مســــــــتقر ســــــــال  وإحالل
 لالعتب را  يست ي  لل ميع ش م  التف ق منوذج  يُعتربال    ، وهو االتف قالشعيب اجليش - ل ولومبي 

 عدده  والب لغ اجل ســــــــــــ ني  ابملســــــــــــ ئ  املتصــــــــــــل  االتف ق أح    ت في  ملدى حتلي    أظهر فقد اجل ســــــــــــ ني ،
 نســـــــــــــــب  أ  املرأة، وحقوق اجل ســـــــــــــــني بني املســـــــــــــــ واة على ترك ز اليت األح    ذل  يف مب  ح م ، 130
 أ  تبني ذل ، على وعالوة .(13)2018 حزيرا /يوني  حىت بعد بدأ قد ت في ه  ي   مل ه م  امل ئ  يف 51
يف ج و  الســـــودا ،  وأخريا ، االتف ق. ن  يف املدرج  األح    ســـــ ئر م  أبط  بوترية ت ف  األح    ه  
 املرحل  قب  وم  االنتق لي  املرحل  يف احلوكم  هي ك  مجيع يف املرأة متثي  حصــــــــــ ُ إال يف جل   واحدة  ُتطب  مل

 مجهوري  يف ال زاع حب  املتعل  االتف ق يف علي  امل صــوص ال حو على امل ئ ، يف 35 ب ســب  احملد دة االنتق لي 
 الت في ، مرحل  يف اجملدي  ومشـــــــ ركته  القي د  املرأة لدور احل مس  األمهي  التحلي ُ  ويؤكد الســـــــودا . ج و 
 االتف ق  . توقيع بعد
 شـــــ مل  واتف ق   عملي   إرســـــ   على العم َ  يل، الت بع  العلي  والقي دا  أان أواصـــــ ، ولســـــوف - 24

 املرأة مســـ ل  بشـــ   دعوي  جهود لب ل املســـتوى رفيع  ومشـــرتك  اســـرتاتي ي  ببعث   القي   بي ه  م  بســـب 
 وفد   ق   وقد والوط ي . اإلقليمي  واألم  الســــــــــال  إحالل ي  عمل دعم أج  م  وذل  واألم ، والســــــــــال 

 مشـــرتك  ببعث  للمرأة املتحدة األمم وهي   الســـال  عملي   وإدارة األفريق  االحت د م  م و   املســـتوى رفيع
 إىل السال  جم ل يف الف عل  واجله   احل وم  لدعوة 2018 األول/أكتوبر تشري  يف السودا  ج و  إىل

 املع ي  الدولي  احل ومي  اهلي   تقوده  اليت الســـــــــــال  عملي  يف جمد  على حنو   املرأة ملشـــــــــــ رك  األولوي  إعط  
 واألم ، والسال  املرأة بش   املستوى رفيع  ببعث  الع   األمني انئب ُ  ق مت ،2019 متوز/يولي  ويف ابلت مي .

 السـال  وب    الســي ســي  الشــؤو  إدارة رؤســ   فيه  وصــحبه  أفغ نســت   خالهل  زار  نوعه ، م  الث لث  ه 
 للس   . املتحدة األمم وص دوق للمرأة املتحدة األمم وهي  
 

  السالم حفظ عمليا  يف واألمن والسالم ابملرأة املتعلقة للخطة األولوية إعطاء - جيم 
 الســــــــال  حفظ عملي   مراح  مجيع يف واألم  والســــــــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  إدم ج تعزيز ك   - 25

 الصدد ه ا يف ويسري .2015 ع   يف أجريت اليت االستعراض   ع  امل بثق  الرئيسي  التوصي   إحدى
 يف املســــ مه  بغي  امل ضــــ  الع   امتداد على قتطل  أُ  اليت اجلديدة املب درا  م  عدد ع  معلوم   أقد  أ 

  املعز ز. اإلدم ج ذل  حتقي 

__________ 
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Sweden, on the monitoring of the gender perspective in the implementation of the Colombian Final Peace 

Accord”, October 2018. 
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 مب درةَ  الســــال  عملي   إدارة مع ابالشــــرتا  أطلقتُ  الع م ، لل معي  والســــبعني الث لث  الدورة أث    - 26
 األمم عملي   مع اجلم ع  ابلعم  التزامه  جتديد إىل األعضــ   الدول داعي    الســال ، حفظ أج  م  العم 
 ابعتب ره  واألم  والسال  ابملرأة املتعلق  للخط  احملور  الدور جديد م  املب درة وتؤكد السال . حلفظ املتحدة
 متوز/ وحىت الســــــــــــــال . حلفظ التشــــــــــــــغيلي  الفع لي ُ  هب  مق رن    تق س اليت األولوي  ذا  الثم ي الرك ئز إحدى
 إقليمي . م ظم   وأربع األعض   الدول م  150 م  أكثر بت ييد حظيت قد املب درة ك نت  ،2019 يولي 
 ســـــــــي ســـــــــته  م  بد ا   جم ال ، عدة يف تقدم    الســـــــــال  عملي   إدارة أحرز  ،2018 ع   ويف - 27

 عملي   توجي  أج  م  أُطلقت اليت اجل ســــــــ ي للم ظور املراعي  الســــــــال  حفظ عملي   بشــــــــ   اجلديدة
 ابألدوا  املتعل  عمله  إىل ووصـــــــــوال   واألم ، والســـــــــال  ابملرأة املتصـــــــــل  الوالاي  إلعم ل الســـــــــال  حفظ

 الســال . حفظ ببعث   خ صــ    مؤشــرا   15 م  تت لف جمموع  خالل م  للمســ  ل  اإلرشــ دي  والتوجيه  
  املؤشرا . سيم  وال ه  ، املس  ل  أدوا  ابلفع  السال  حلفظ بعث   تسع اعتمد  وقد
 مع م ه   بشــــــ   البعث   قي دة تواصــــــ  أمهي َ  2015 ع   يف اجملراة االســــــتعراضــــــ   وأكد  - 28

 القرار. ص ع عملي   يف واخلربا  امل ظورا  تل  وإدم ج وخرباهت  املرأة م ظورا  لفهم ال س ئي  امل ظم  
 الســـــــــــــــودا ، ج و  يف املتحدة األمم بعث  مث  الســـــــــــــــال ، حفظ بعث   تب هل  اليت ابجلهود أرح  وإنين

 املدى على ال زاع   نشو  م ع يف تسهم فمش ركتهم املرأة. حقوق ع  املدافعني مع جمد   بش   للتواص 
 واحللول. والـــدي ـــ ميـــ   واالحتيـــ جـــ   احلقوق النتهـــ كـــ   ال ـــ مـــ  ال طـــ ق حتـــديـــد خالل م  الطويـــ 

ســـــــــ  جي ل، ســـــــــ ميو  ني جيم  أجنلي   أبلغت ،2019 آذار/م رس ويف  يف األم  اســـــــــتع دة” م ظم  مؤســـــــــ  
 واألم ، الســال  جوان  مجيع يف حموري  ف عل  ك ه   املرأة دور كف ل   أب  األم  جملسَ  ،“الســودا  ج و 
 اســتشــ رت   تتم أال ي بغ ” فق لت: أســ ســ ، أمر الب   ، إع دة مراح  إىل وصــوال   الطوارئ ح ل  بداي  م  

 إىل احل ج  أو التوترا  تصـــــــــــــــ عد إزا  القل  ع  نعر  فع دم  ك ل .  إلي   ُيســـــــــــــــتمع وأ  ب  فحســـــــــــــــ 
 (.S/PV.8480انظر ) “احمللي  ابألوض ع معرفت   حب م األمور على املطل ع موقع م  نت لم اخلدم  ،

 ال ونغو ومجهوريــ  ولب ــ   ودارفور قربص يف ذلــ  يف مبــ  الســـــــــــــــال ، حلفظ بعثــ   عــدة وقــ مــت - 29
 ومع احلقوق ع  واملدافعني ال ســـ ئي  امل ظم   مع االســـرتاتي   تواصـــله  بتعزيز ،(14)وكوســـوفو الدميقراطي 
 بشـــــ   اآلرا  تواف  ب   َ  قربص يف الســـــال  حلفظ املتحدة األمم قوة يســـــر  املث ل، ســـــبي  فعلى القي دا .
 املدي اجملتمع م ظم   م  مت وع  جمموع  لدعم موحدة م ه ي    وأرســــت الســــال  عملي  يف املرأة أولواي 
 املتحدة األمم م ظم  بعث  ويس ر  أبكمله . اجلزيرة نط ق على خط  وضع يف املس عدة أج  م  ال س ئي 
 تعزيز أج  م  التقليديني الزعم   مع حوار جلســـــــــ     الدميقراطي  ال ونغو مجهوري  يف االســـــــــتقرار لتحقي 
 أصــــــ  م  مقعدي  على املرأة حصــــــول إىل أفضــــــى مم  الوط ي ، التشــــــريعي  اهلي ك  يف للمرأة القي د  الدور
 يف االســتمرار الضــرور  م  وســي و  ك ف .  املق طع   جم لس يف التقليدي  للزع م   خمصــصــ  مقعدا   65

 يف ال ســــــــــــــ ئي  املدي اجملتمع م ظم   حددهت  اليت األولواي  إدم ج عملي  على امل ه   الط بع إضــــــــــــــف  
  فيه . القرار وص ع البعث   ختطيط
 ك    ســــــــوا  االنتق لي ، املراح  على تركيزه  م  املتحدة األمم تزيد اإلصــــــــالح، جهود م  وك ز  - 30
 البلدا . م  البعث   لسح  اإلعداد سي ق يف أو السال  بعث   أو عملي   تش ي  إع دة أث    يف ذل 
 يف املتحدة واألمم واإلقليمي  الوط ي  الف عل  واجله   البلدا  لقي دا  ح مس  اختب را املراح  تل  ومتث 

__________ 

 .(1999) 1244 األم  جملس قرار سي ق يف ت درج كوسوفو  إىل اإلش را  مجيع (14) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8480
https://undocs.org/ar/S/PV.8480
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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 على واحلف ظ املســـــتدام  الت مي  وحتقي  ال زاع نشـــــو  م ع يف واملســـــ مه  احملرز التقد  صـــــو  إىل مســـــ عيه 
 إىل ودعو ُ  الصــــــــــدد هب ا توجيه    أصــــــــــدر ُ  وقد واألم . والســــــــــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  وت في  الســــــــــال 
 امل ظور ويراع  اإلنس   حقوق على يقو  ومشرت  ش م  حتلي  إىل ابالست  د االنتق ل لعملي   التخطيط

 للم ظور املراعي  املشــــــــــــرتك  ال زاع حتلي  جهود أعقبت اليت ال ت ئج إزا  ابلتف ؤل أشــــــــــــعر وإنين اجل ســــــــــــ ي.
 ســبي  فعلى للمرأة. املتحدة األمم وهي   الســال  عملي   إدارة بقي دة 2018 ع   يف جر  اليت اجل ســ ي
 األولواي  حتديد على إط ر  يف انبثقت اليت والشــــــــــــــراك   ه ييت يف أجر  ال   التحلي ُ  ســــــــــــــ عد املث ل،
 ه ييت( يف املت  م  املتحدة األمم )م ت  للبعث  اجلديدة للتشـــ يل  ابل ســـب  واألم  والســـال  ابملرأة املتعلق 
 أ  ضــــــــــم   املهم وم  املتحدة. األمم لفري  القطر  الوجود يعتمده  ملموســــــــــ  أهداف إىل ترمجته  وعلى
  انتق لي . عملي  ك   خالل اخلطوا  تل  تتخ 
 على يشــــــم  مب  جهوده ، تواصــــــ  أ  املع ي  املتحدة األمم م ظوم  كي ان   مجيع إىل طلبتُ  وقد - 31

 يف واألم  والســـــال  املرأة وقضـــــ اي اجل ســـــني بني املســـــ واة إدم ج )أ( :القي   مب  يل  احلصـــــر ال املث ل ســـــبي 
 أفرق  مجيع يف اجل ســــ ني  املســــ ئ  يف املتخصــــصــــ  اخلربا  إدم ج ) ( والتخطيط  والتقييم التحلي  أدوا 
 يف املتحدة األمم وجود تش ي  إع دة أج  م  الالزم  الت سي  وأطر واخلربا  اهلي ك  وضع )ج( التقييم 

 اجل ســـــــــــــــ ني   ابملســـــــــــــــ ئ  مع ي  قدرا  م  إلي  حتت ج م  توافر ي ف  مب  للبعث   االنتق لي  الســـــــــــــــي ق  
 الرتكيز مع واألم  والســـــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  ت في  جم ل يف نت ئج لتحقي  م رســـــ  موارد ختصـــــي  )د(
 ال زاع. وجتدد االستقرار لعد  اجل س ني  املسب  ب   مع جل  على خ ص بوج 
 

 وحاال  النزاع سأأأأأأأأياقا  يف والفتيا ، للنسأأأأأأأأاء الواجبة اإلنسأأأأأأأأان حقوق وتعزيز محاية - دال 
  اإلنسانية الطوارئ

 اإلنســــــــ ي الدويل للق نو  جســــــــيم  انته ك   ع  معلوم   األم  جملس تلقى ،2018 ع   يف - 32
 صــــــــفوف يف وإصــــــــ اب  وفي   وقوع ذل  يف مب  تعددة،م ســــــــي ق   يف اإلنســــــــ   حلقوق الدويل والق نو 
بطول  اقرتنت القســر  التشــريد م  قي ســي  مســتواي  إىل والوصــول عشــوائي ، ه م   ع  انمج  املدنيني

 اإلنســــــــ ني ، املســــــــ عدا  وصــــــــول وتقييد املد ، حر  دوتصــــــــ عُ  دائم ، حلول إىل واالفتق ر التشــــــــردة فرت 
 املتصــــــ  اجل ســــــ  الع ف م  مرتفع  مســــــتواي  تســــــ ي  واســــــتمرار ال زاع  ، بســــــب  جم ع   وحدوث

 الســـي ق   وتتطل  اجل ســـيني. االســـتغالل أو الع ف ألغراض ابألشـــخ ص االجت ر ذل  يف مب  ابل زاع  ،
 الســـــــــال  بني الصـــــــــل  نط ق على مت ســـــــــ   أكثر إجرا ا  اخت ذَ  اليو  املشـــــــــهودة والتف   التعقيد املتزايدة

 وأظهر كمســـــع ف  .  الع مال  لل ســـــ   الدعم تقدمي طري  ع  ذل  يف مب  والت مي ، اإلنســـــ ني  واملســـــ عدة
 تتص  ملس ئ  وع قبتني ج ريني كسببني  املرأة ضد والع ف اجل سني بني املس واة عد  أتثري أيض    الع   ه ا

 والتشــــــرد األهلي  واحلر  األنديز، وم طق  الوســـــــطى أمري   مش ل يف ال زوح ســـــــي ق يف ذل  يف مب  ابل زاع،
  تش د. حبرية وحوض وال  مريو  الوسطى أفريقي  مجهوري  يف االستقرار وانعدا 
 القصــــــــــــرية اجل ســــــــــــ ني  لآلاثر حتلي  دو  فع ل    نب هل  اليت الوق ي  وجهود اســــــــــــت  ابت   ت و  ول  - 33

 ومجيع الســـــلبي  الت يف اســـــرتاتي ي   ذل  يف مب  اإلنســـــ ني ، الطوارئ وح ال  لل زاع   األج  والطويل 
 املســـــــــلح  ال زاع   أث    خ ص بشـــــــــ   احلي ة على خطرا   العواق  ومتث  ابحلم ي . املتعلق  املخ طر ف   

 اليت احل ال  وه  الطوارئ، ح ال  م  ذل  وغري الع م  الصــــــــــح  جم ل يف والطوارئ الطبيعي  وال وارث
  ابهلش ش . املت ثرة البلدا  يف جت به  مي   اليت األمه   وفي   م  امل ئ  يف 50 م  أكثر تسب 
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 وتلبيــ  املراهقــ   حقوق إعمــ ل على خــ ص بوجــ  االهتمــ   تركيز يلز  الســـــــــــــــيــ قــ  ، تلــ  ويف - 34
 واالســــتغالل والقســــر  املب ر والزواج اجل ســــ ي الع ف ملخ طر عرضــــ  أكثر أ   اعتب ر على احتي ج هت ،
 تف دي ، مي   أمر والوالدة للحم  نتي   الوفي   معدال  وارتف ع ابلبشـــــــر. واالجت ر اجل ســـــــيني واالنته  
 اجل سي  الصـح  خدم   على احلصـول فرص توفري أب  التسـليم وجي  مقبول. غري حدوث  يصـب  وابلت يل

 التحــداي  هــ   مواجهــ  ويف احليــ ة. إنقــ ذ إىل يؤد  اإلنســــــــــــــــ نيــ  والطوارئ ال زاع حــ ال  يف واإلجنــ بيــ 
 مواجه  يف كبرية  قي دي  وقدرا  وإم  ان  الصمود على ه ئل  قدرا  املراهق   الفتي   ظهرت اجلسيم ،
 األولي   املســـــــــــــع ف   يُ   م  غ لب  اللوايت الشـــــــــــــ اب  القي داي  جهود خالل م  ذل  يف مب  األزم  ،
 ل ل . نتي   اســـتهدافه  أيضـــ    مي   اللوايت ول   احمللي ، وجمتمع هت  أنفســـه  ودعم حلم ي  املســـ ر ع  

 متتع ن ف  وأ  امله را  وتل  العم  هل ا الدعم وم  ومه راهت  بعمله  االعرتاف م  نزيد أ  ل   بد وال
 وعلى عليه  تؤثر اليت املســــــ ئ  مجيع يف القرارا  صــــــ ع يف للمشــــــ رك  ال  فيني واحلم ي  ابحليز الشــــــ اب 
 احمللي . وجمتمع هت  أسره 
 

  اإلنسان حقوق عن واملدافعا  السالم بناء جمال يف العامال  النساء وعمل املدين احليز محاية - 1 
 واملدافع   السـال  ب    جم ل يف الع مال  وال سـ   ال سـ ئي  للم ظم   األولوي  إعط   م  بد ال - 35
 ال زاع   نشــو  م ع إىل الرامي  اجلهود يف حموراي دورا تؤد  رئيســي  ســي ســي  كع  صــر  اإلنســ   حقوق ع 

 عرضـــــــ  التمييز م  ومتداخل  متعددة أشـــــــ  ل م  املتضـــــــررا  وت و  الســـــــال . على واحلف ظ وتســـــــويته 
 فيه ، التحقي  أو توثيقه  يتم أ  دو  العديدة، االنته ك   تتواصــــــ  ذل ، ومع خ ص. حنو على للخطر

  أعم . حنو على اجل سني بني املس واة عد  ويرسخ العق   م  اإلفال  ظ هرة يدمي مم 
 يف والع مال  اإلنســـــ   حقوق ع  املدافع   على اهل و  تزايد إزا  القل  بب لغ أشـــــعر زلتُ  وم  - 36
 هب  والتحرش هتديده  ذل  يف مب  التقليدي ، اجل س ني  األعراف يتحدي  الاليت وال س   السال  ب    جم ل
 الســـــي ســـــ  الع ف بلوغ 2019 أاير/م يو يف نشـــــر  جديدة بي ان  م  ويتضـــــ  الرقمي . الفضـــــ  ا  يف

ـــــــــــــــــر االثين فرتة خالل املرأة اســـتهدف ال    ه ا ويشـــم  .(15)مســـبوق  غري مســـتواي  امل ضـــي  شـــهرا عشــــ
 وترت   الغوغ  . وع ف اجلسد  ا واالعتد القسر  واالختف   واالختط ف اجل س  والع ف القت  الع ف
 اإلرهــــ بيــــ  وامل ظمــــ   للــــدول التــــ بعــــ  وغري للــــدول التــــ بعــــ  املســـــــــــــــلحــــ  اجلمــــ عــــ  ُ  االنتهــــ كــــ   هــــ  

  األخرى. واجلم ع  
 املرأة مع داة نربة تصـــــــــــــعيد أ  اإلنســـــــــــــ   حقوق ع  املدافعني حب ل  املعين اخل ص املقرر أف د وقد - 37

 الع ف تطبيع إىل أدى األخرية الســــ وا  يف الســــي ســــيني الق دة خط   يف املثليني وكراهي  ضــــده  والتحيز
 اليم  يف املتحدة لألمم حتقي  خُل  ،2018 ع   ويف .(16)اإلنســ   حقوق ع  واملدافع   ال ســ   ضــد
 تشــــم  وال  شــــط  ، والصــــحفي   احلقوق تل  ع  املدافع   ضــــد اإلنســــ   حلقوق انته ك   وقوع إىل
 وقي دا  ضـــــــــــــــد الع ف يزال ال كولومبي ،  ويف .(17)ج ســـــــــــــــ ي م طل  م  للقمع ح ل  20 ع  يق  ال م 

 يف الســــال  اتف ق   على التوقيع م   ه ئ  بشــــ   يزداد اإلنســــ   حقوق ع  واملدافع   احمللي  اجملتمع  
__________ 

 Roudabeh Kishi, Melissa Pavlik and Hilary Matfess, “Terrible and terrifying normal: political violence انظر: (15) 

targeting Women” (May 2019). 
 (16) A/HRC/40/60. 
 (17) A/HRC/39/43، 82 الفقرة. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/60
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/60
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/43
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/43
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 هتديد ح ل  447 املظ مل أمني م ت  س   فقط، 2019 ع   م  األول ال صف فف  .(18)2016 ع  
 ونســــــ   اإلنســــــ   حقوق ع  ومدافع   نســــــ ئي  قي دا  ضــــــد موجه  قت  حم ول  13 و قت  ح ل  20 و

 م  تع ي كولومبي   يف ضــــعف    ال ســــ ئي  الف    أشــــد تزال وال .(19)كولومبي   يف الســــال  ب    جم ل يف يعمل 
 والريفي   األصـــــلي  الشـــــعو  ونســـــ   أفريقي  أصـــــول م  امل حدرا  ال ســـــ   وم ه  اجلســـــيم ، االنته ك  
 ع  أعر  وإنين .(20)اإلع ق  ذوا  وال ســ   اجل ســ ني  اهلوي  ومغ يرا  اجل ســ  املي  ومزدوج   واملثلي  
 إطالق خالل م  ذل  يف مب  األمهي ، الب لغ  املســـــــــــــــ ئ  ه   ملع جل  جهود م  كولومبي   تب ل  مل  تقدير 
 ويف .2018 حزيرا /يوني  يف اإلنســــ   حقوق ع  واملدافع   الق ئدا  أم  لضــــم ان  الشــــ م  مجالربان
 فيه  شـــــ  لت خلت، لعقود الســـــودا  شـــــهده  للح وم  م  ه ضـــــ  احت  ج   أكرب خالل ،2019 ع  

 اجلم ع  واالغتصـــــ   االغتصـــــ   حل ال  كبري  انتشـــــ ر ع  أُبل غ احملت ني، م  أســـــ ســـــي  جمموع  ال ســـــ  
 إىل إضــــ ف  املســــتشــــفي  ، يف الع مال  الطبي   واملوظف   اإلنســــ   حقوق ع  واملدافع   للمحت   
 ح ال  ع  تق رير املتحدة األمم تلقت ليبي ، ويف .(21)اجل ســـــــــــــــ  والرتهي  الع ف م  أخرى أشـــــــــــــــ  ل
 عليه  الته م طري  ع  ذل  يف مب  اخل رج، يف يعش  مم  وغريه  ليبي  يف واملشرع   لل  شط   ترهي 
 ســـــــه   للســـــــيدة القســـــــر  االختف   ذل  على الصـــــــ رخ  األمثل  وم  االجتم ع . التواصـــــــ  وســـــــ ئ  عرب

 .(22)2019 متوز/يولي  17 يف ب غ ز  يف م زهل  م  ع وة اقتيد  اليت اللييب، ال وا  جملس عضوة سرقيوة،
 الع م  امل تداي  يف للمشـ رك  يسـعني أو يشـ رك  اللوايت ال سـ   أبلغت األخرى، السـي ق   م  العديد ويف

 يف ذل  يف مب  والرتهي ، وللتمييز ابلع ف لتهديدا  تعرضـــــه  ع  الســـــال  بعملي   املتعلق  والســـــي ســـــي 
  السودا . وج و  أفغ نست  

 الرصد أعم ل حتسني تواص  أ  اخل ص  السي سي  والبعث   السال  حفظ بعث   م  أطل  إنين - 38
 ع  املدافع   فيهم مب  ال  شــــطني، ضــــد املوج  والع ف ابلتهديدا  يتعل  فيم  هب  تضــــطلع اليت واإلبالغ
 واهلوي  اجل ســـــ  والتوج  اإلثين واألصـــــ  العرق حســـــ  البي ان  بتصـــــ يف االهتم   مع اإلنســـــ  ، حقوق

 بتصـــــــ عد ت  ر اليت املب ر اإلن ار عالم   إط ر يف واإلبالغ الرصـــــــد ه ا تدمج وأ  واإلع ق ، اجل ســـــــ ني 
 وغريه  ال ســـ ئي  املدي اجملتمع م ظم   مع الوثي  ابلتشـــ ور ب ل  القي   وي بغ  االســـتقرار. عد  أو ال زاع
 دول تب هل  اليت لل هود تقدير  ع  وأعر  األمر. هب ا املت ثرة اإلنســ   حقوق ع  املدافعني مج ع   م 

 تدابري تعزيز أج  م  وامل سي ، وكولومبي  ليشيت - وتيمور واهلرس  البوس   ذل  يف مب  عديدة، أعض  
 يب هل  اليت تل  قبي  م  األخرى ابجلهود أرح  كم   وال  شط  . السال  ب    جم ل يف للع مال  احلم ي 
 م  900 يق ر  م  تضم شب   أنش  ال   بيس و - غي ي  يف السال  لب    املت  م  املتحدة األمم م ت 
 نظ   وضـــــــــــــع على والعم  املدي احليز تعزيز أج  م  امرأة، 343 م هم اإلنســـــــــــــ  ، حقوق ع  املدافعني
  البلد. نط ق على اإلنس   حقوق انته ك   بش   املب ر لإلن ار

__________ 

 (18) CEDAW/C/COL/CO/9. 
 .Justice for Colombia, “Half of threatened social activists are women”, 5 July 2019 انظر: (19) 
 (20) CEDAW/C/COL/CO/9. 
 .2019 حزيرا /يوني  13 ،“السودا  يف املدنيني ضد اجل س  الع ف وقف إىل تدعو أممي  مسؤول ” املتحدة، األمم أخب ر (21) 
 القســـــــــــــر  االختف   تســـــــــــــت  ر ليبي  يف للدعم املتحدة األمم بعث ” ليبي ، يف للدعم املتحدة األمم وبعث   S/2019/682 انظر (22) 

 .2019 متوز/يولي  18 ،“الفور على سراحه  إطالق إىل داعي    امل تخ ، ال وا  جملس عضو سرقيوة، للسيدة

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/COL/CO/9
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/COL/CO/9
https://undocs.org/ar/S/2019/682
https://undocs.org/ar/S/2019/682
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 حقوق ع  للمـدافعني ومت ي يـ  آم ـ  بي ـ   هتي ـ  يف االســـــــــــــــتثمـ ر إىل األعضــــــــــــــــ   الـدول وأدعو - 39
 السـرع  وج  على والتحقي  بعملهم االضـطالع مجيع  هلؤال  يتسـى حىت املدي اجملتمع وم ظم   اإلنسـ  

 املرتق  االحتف ل ضو  ويف ومع قبتهم. مرت بيه  ومالحق  واالعتدا ا ، واملض يق   التهديدا  مجيع يف
 أ  القي دا  جلميع ي بغ  ،2020 ع   يف ابملوضــوع صــل  ذا  عدة أطُر العتم د الســ وي  ال كرى حبلول

 اللوايت الســـــــــال  ب    جم ل يف والع مال  اإلنســـــــــ   حقوق ع  املدافع   م  اآلالف م    مع تتضـــــــــ م 
 الرج ، مع املســــــــــ واة قد  على األســــــــــ ســــــــــي  واحلراي  اإلنســــــــــ   حبقوق املرأة متتع أج  م  ال ف ح يُقد 
  بعمله . يقم  ل   هل  ومت ي ي  آم   بي    هتي   طري  ع  ذل  يف مب 
 

  له والتصدي ابلنزاعا  املتصل اجلنسي العنف منع على العمل - 2 
 ابل زاعــ   املتصــــــــــــــــ  اجل ســـــــــــــــ  الع ف ع  األم  جملس إىل األخري تقرير  يف عرضــــــــــــــــتُ  لقــد - 40
(S/2019/280) 19  ال زاع   أطراف م  طرف    50 تضـــــــــــــم مســـــــــــــت مل  ق ئم    وقدمتُ  للقل ، مثرية ح ل 

 م  وغري  اغتصـــــــــ   أعم ل ارت    إىل منط  بشـــــــــ   عمد  أ   يف لالشـــــــــتب   معقول  أســـــــــب   توجد
 ويتضم  اجمللس. أعم ل جدول يف مدرج  ح ال  يف ذل  على التحريض إىل أو اجل س  الع ف أش  ل
 واخلدم  . العدال  قط ع يف ذل  يف مب  االســـــــــــــــت  ب ، يف وثغرا  انته ك   ع  مروع  روااي  التقرير
 مشـــ رك  دو  حيول أثر م  اهلي ل  املســـتوى على بي هم  والتمييز اجل ســـني بني املســـ واة لعد  م  ُيرب ز كم 
 ال  م  وصوهل  ويعي  واالجتم عي  واالقتص دي  السي سي  احلي ة يف واجملدي  واملتس وي  والفع ل  ال  مل  املرأة
 املصــلح  صــ حب  املع ي  اجله   جبميع أهي  وإنين هل . االســت  ب  على ق درة وأم  عدال  مؤســســ   إىل
 ويف S/2019/280 الوثيقــ  يف طُرحــت اليت بعي هــ  ببلــدا  اخلــ صــــــــــــــــ  وتلــ  العــ مــ  التوصـــــــــــــــيــ   ت فــ  أ 

 الس بق . التق رير
 يف اجل ســـــــ  الع ف بشـــــــ   2019 نيســـــــ  /أبري  23 يف أجريت اليت املفتوح  امل  قشـــــــ  وخالل - 41

 واألم . والســال  املرأة بشــ   الت ســع قرار  لي و  (2019) 2467 القرار األم  جملس اخت  ال زاع، ســي ق
 يف يُرت   ال زاع ح ال  يف اجل س  الع ف أ  (2019) 2467 القرار يربز أخرى، ع  صر مجل  وضم 
 إىل األعضـــــــ   الدول ويدعو والفتي    ال ســـــــ   ضـــــــد الع ف أشـــــــ  ل م  ومت ررة مرتابط  ســـــــلســـــــل  ظ 

 اعتم د على ويشـ ع اهلي ل   املسـتوى على الق ئمني بي هم  والتمييز اجل سـني بني املسـ واة لعد  التصـد 
 ل . والتصـــــــــــــــد  ال زاع ح ال  يف اجل ســـــــــــــــ  الع ف م ع إىل الرامي  املســـــــــــــــ ع  يف ال  جي   حموره  ُ ج
 خربا  فري  خربا  م  االســـــتف دة على األعضـــــ   الدول وأشـــــ ع املســـــ  ل  على القرار برتكيز أرح  وإنين
 القرار أ  بقل  أالحظ ول ين ال زاع. ح ال  يف اجل ســــــــــــــ  والع ف الق نو  بســــــــــــــي دة املعين املتحدة األمم

 ع  خروج يف ابإلمج ع، يُعتمد ال واألم  والســــال  املرأة ع  األم  جمللس قرار أول ك    (2019) 2467
 األمهي . ابلغ  مس ل  بش   ع م  19 طوال دا  اآلرا  يف تواف 
 

  اإلنساين العمل جمال يف اجلنسني بني املساواة تعزيز - 3 
 مليوان 70.8 قـدر  والرجـ ل وال ســــــــــــــــ   األطفــ ل م  هـ ئـ  عـدد   كـ    ،2018 عـ    ـ يـ  حبلول - 42

 مليو  148.7 ك    ،2019 أيلول/ســــبتمرب وحىت .(23)ال زاع م  ف را   هؤال  معظم وك   قســــراي، مشــــردي 
__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner for الالج ني: لشـؤو  املتحدة األمم مفوضـي  إصـدارا  م  انظر (23) 

Refugees (UNHCR), Global Trends: Forced Displacement in 2018 (Geneva, 2019). 

https://undocs.org/ar/S/2019/280
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https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
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 اإلنســــــ ني  األزم   عدد يف الزايدة يع س رقم وهو واحلم ي ، اإلنســــــ ني  املســــــ عدا  إىل حب ج  شــــــخ 
 م  معقدة إنســ ني  ح ال  يع شــ  الج    مخس ك   م  األق  على واحدة وع نت الســوا . على ومدهت 
 بســــــــــي ق   األطف ل زواج معدال  أعلى تشــــــــــهد اليت العشــــــــــرة البلدا  م  9 ومير ،(24)اجل ســــــــــ  الع ف
 ســـيحت   وفت ة وشـــ ب  (26)امرأة مليو  35 أ  ك ل   للســـ    املتحدة األمم صـــ دوق ويقدر .(25)هشـــ 
 وتلبي  اجل ســــــــــ ي الع ف مل ع وتدخال  واإلجن بي  اجل ســــــــــي  الصــــــــــح  جم ل يف للحي ة م ق  ة خدم   إىل

 ح ال  يف اجل ســـــــ ي للع ف املخصـــــــ  التموي  فإ  األرق  ، ه   ضـــــــخ م  ورغم ال  جي  . احتي ج  
 التموي  يزال وال االحتي ج  . وتلبي  للوق ي  الالز  التموي  م  جز  ســـــــــــوى يغط  وال ك ف  غري الطوارئ
 يف اإلنســـــــــــ ني  االســـــــــــت  ب  خلط  طل   حيث مثال ني رياي يف احل ل هو كم   ك ل ،  م خفضـــــــــــ  اإلمج يل

 ماليني 3.8 سوى هل  خيص   مل ول   وفت ة، امرأة مليو  1.5 لص حل دوالر مليو  40 مبلغ 2018 ع  
 لل ســ   للحي ة امل ق ة واخلدم   األســ ســي  اخلدم   وتوفري اجل ســ ي الع ف ومل ع امل ئ (. يف 9.5) دوالر

 يف حقه  ذل  يف مب  ال  جي  ، حقوق إعم ل يتســـــــــــــــى فل  ال  يف. التموي  توافر م  بد ال والفتي  ،
 اإلنس ني . املس عدة متوي  يتزايد م مل األس سيني، واملس عدة الدعم
 الالج ني األطف ل م  فقط امل ئ  يف 61 أ  الالج ني لشــــــــــؤو  املتحدة األمم مفوضــــــــــي  وقدر  - 43

 الث نوي ، املرحل  ويف الع مل. أحن   مجيع يف امل ئ  يف 91 ب ســـــــــــــــب  مق رن    االبتدائ ، التعليم على حيصـــــــــــــــلو 
 .(27)الع مل  الصــــــــــــعيد على امل ئ  يف 84 مق ب  الالج ني األطف ل م  امل ئ  يف 23 إىل ال ســــــــــــب  ت خفض
 ال صــــــــــــف مبقدار ابملدارس الث نو  التعليم ســــــــــــ  يف ه  الاليت الالج    الب    التح ق احتم ال  وتق 
 .(28)الدراســـ  ســـ  يف هم ال ي  الالج ني عدد نصـــف يشـــ  ل  الفتي   أ  رغم الب ني، م  أبقرا م مق رن   
 ال ق  ووســـــــــــــــ ئ  احلم ي  تدابري إىل االفتق ر إىل ابملدارس الفتي   التح ق معدل يف االخنف ض ه ا ويعود
 التح ق إم ـ نيـ  لـدعم املعلمو  يتلقـ   الـ   التـدريـ  كفـ يـ   وعـد  الت ـ ليف، حتمـ  على والقـدرة اآلم 

 اجملتمع   م  املعلم   م  املزيد وتدري  توظيف إىل م ســــ  ح ج  ومث  فيه . وبق ئه  ابملدرســــ  الفتي  
 اإلنســــــــــ   حلقوق مجيع    واملعلم   املعلمني تعزيز كف ل   وإىل الســــــــــوا ، على الالج ني وجمتمع   املضــــــــــيف 
  املدرس . إىل ال ه   ع  الفتي   تثين اليت العوائ  وحتديدهم للفتي   الواجب 
 ابملس واة املتعلق  اجلديدة سي سته  الوك ال  بني املشرتك  الدائم  الل    أقر  ،2018 ع   ويف - 44
 أج  م  ع ه  للمســــ  ل  جديدا   وإط را   اإلنســــ ي العم  ســــي ق يف والفتي   ال ســــ   ومت ني اجل ســــني بني
 ،2018 ع   وقب  التقد . إحراز يف يسهم مم  اإلنس ي، العم  جم ل يف الف عل  اجله   أدا  وقي س رصد
 ويف صــــل . ذا  وبي ان  ج ســــ ني  حتليال يشــــم  اإلنســــ ني  االســــت  اب  مجيع م  ال صــــف م  أق  ك  
 م  امل ئ  يف 95 أ  إىل اإلنســـــــ ني  الشـــــــؤو  ت ســـــــي  م ت  ع  الصـــــــ درة األرق   أشـــــــ ر  ،2018 ع  

__________ 
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 أش  ل م  ش ال يتضم  أو اجل س ي الع ف إىل إح ل    يورد اإلنس ني  لالحتي ج   الع م  االستعراض  
 اليت املتب ي   اآلاثر االســــتعراضــــ   تل  م  امل ئ  يف 28 ســــوى يوضــــ  ال ذل ، ومع اجل ســــ ي. التحلي 
 يف تؤثر اليت األســــــ ســــــي  العوام  وك ل  األزم  ، ســــــي ق يف والفتي   والفتي   والرج ل ال ســــــ   يواجهه 
  الضعف. أوج 
 بعم  الع مل يف اإلنســـــــــــ ني  الوك ال  تقو  حني يف أبن  الطوارئ ح ال  يف اإلغ ث  م ســـــــــــ  وأقر - 45
 وســــــيواصـــــ  ك في .  ليســــــت والفتي   ال ســــــ   لدعم جهوده  فإ  املع انة، وختفيف األرواح إنق ذ إىل يؤد 
 تؤثر اليت واملســ ئ  اجل ســني بني للمســ واة عمل  يف األولوي  إعط ئ  تعزيز اإلنســ ني  الشــؤو  ت ســي  م ت 
 العم  لتموي  آلي ت  خالل م  ،ل  والتصــــــــد  اجل ســــــــ ي الع ف م ع ذل  يف مب  والفتي  ، ال ســــــــ   على

 للعم  القطري  واألفرق  اإلنســــــ ني  الشــــــؤو  م ســــــق  إىل املوجه  واإلرشــــــ دي  الدعوي  وأنشــــــطت  اإلنســــــ ي
 توثي  بشــــــدة وحيب   وعملي ت . االســــــرتاتي   التخطيط واثئ  وتعزيز البحوث إجرا  ع  فضــــــال اإلنســــــ ي،
 ذل  يف مب  اجل ســــ ني ، الشــــؤو  يف اخلربة صــــ حب  وال ي ان  اإلنســــ ني  الف عل  اجله   مجيع بني التع و 
  املستق . التقييم يف املبني ال حو على للمرأة، املتحدة األمم هي  
 وال فســــــــــــــيــ  والقــ نونيــ  الطبيــ  اخلــدمــ   ل ــ فــ  املوارد توفري كفــ لــ   إىل احلــ جــ  جــديــد م  وأؤكــد - 46

 حصـــول إم  ني  لضـــم   املقد   امل حن  اجله   دعم ذل  يف مب  العيش، ســـب  تعزيز وخدم   االجتم عي 
 واإلجن بي ، اجل ســــــي  والصــــــح  ابحلم ي  املتعلق  واخلدم   املعلوم   ك ف   على متييز دو  والفتي   ال ســــــ  
 األم  جملس قرار يف إلي  املشــــــــــــ ر ال حو على االغتصــــــــــــ  ، ع  ال  جم احلم  حب ال  يتعل  م  شــــــــــــ مل   
 األمم ص دوق أرس  ،2018 ع   ويف .(29)الدويل الق نو  مبوج  الق ئم  وااللتزام   (2013) 2122
 الطوارئ، ح ال  يف اإلجن بي  الصح  لواز  م  جمموع  12 000 عدد  م  بلدا   50 إىل للس    املتحدة

 دوالر، ماليني 9 على قيمتهـ  تربو للحيـ ة امل قـ ة واللواز  األدوي  م  ط  1 700 م  أكثر ذل  يف مب 
 ضـــــــــــــــحــ اي ملعــ جلــ  الســـــــــــــــريريــ  واإلدارة الطــ رئــ ، احلــ ال  يف للحيــ ة امل قــ  ة واملواليــد التوليــد رعــ يــ  لــدعم

 فإ  ذل ، إىل وإض ف  وعالجه . ج سي    امل قول  العدوى م  والوق ي  الطوع ، األسرة وت ظيم االغتص  ،
 يف املف ج   اإلضـــ في  االحتي ج   ســـدنشـــر القدرا  ل تيســـري على للســـ    املتحدة األمم صـــ دوق عم 
 يوفر الصـــــــــدد، ه ا يف األخرى الف عل  اجله   ب  تقو  م  ج ن  إىل اجل ســـــــــ ي، للع ف التصـــــــــد  جم ل
 املتضررا . والفتي   لل س   قي  م    دعم 
 الواجب  اإلنســ   وحقوق اجل ســني بني املســ واة جم ل يف الع مل  وامل ظم   املرأة مشــ رك  أ  كم  - 47

  ومغ ير  اجل ســـــــ  املي   ومزدوج نيواملثلي املثلي  و  املشـــــــردا و  اإلع ق  ذوا  ال ســـــــ   يشـــــــم  مب  للمرأة،
 ضـــم   يف ح مس  أمهي  ت تســـ  ،اجل ســـني صـــف    وح مل اجل ســـي  وامليول اهلوي  وأحرار اجل ســـ ني  اهلوي 
 م  وغ لب  الشــــــرائ . وخمتلف األعم ر مجيع م  لألفراد املتب ي   لالحتي ج   اإلنســــــ ني  االســــــت  اب  تلبي 
 االســــت  اب  وت في  وتصــــميم دعم على األقدر ه  ال ســــ ئي ، اجلم ع   فيه  مب  احمللي ، امل ظم   ت و 
 بدور تضــطلع وه  اإلنســ ني ، املســ عدا  إيصــ ل إم  ني  بشــ   التف وض وعلى بعي ه  بســي ق   اخل صــ 
 اجمللس عضـــــــــــــــوا  أســـــــــــــــد  املث ل، ســـــــــــــــبي  فعلى احمللي . اجملتمع   وتعب   الوع  زايدة جم ل يف حمور 

 املتدهورة اإلنس ني  األوض ع فهم لتحسني سوري  إىل اخل ص املبعوث إىل املشورةَ  السوري  للمرأة االستش ر 
 وأف د  .2018 ع   يف القت ل تصـــــــــــــــ عد قب  وذل  ابحلم ي ، املتعلق  وشـــــــــــــــواغلهم إدل  يف للمدنيني

__________ 

 .E/2013/27-E/CN.6/2013/11 و S/2013/525 انظر (29)
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 القي دة هي ك  يف املرأة مش رك  بتحس   ،2018 لع   تقريره  املرحل  الع مل  يف الالج ني، شؤو  مفوضي 
 إىل نبهت الوك ل  أ  بيد .(30)داخلي    مشردي  أشخ ص  تشم  سي ق   وثالث  جلو  ح ل  23 يف واإلدارة

 ويف الســـــــــــــــلبيــ . االجتمــ عيــ  واألعراف اجل ســــــــــــــــ نيــ  ال مطيــ  القوالــ  تعوقهــ  تزال ال املرأة مشــــــــــــــــ ركــ  أ 
 جملسَ  العراق ، املدي اجملتمع قي دا  م  وه  معروف، ع رف ســـــــــــوزا  أبلغت ،2018 آ /أغســـــــــــطس

 م  احملرومــ   ال ســــــــــــــــ   م  معظمهم الفوريــ ، احلمــ يــ  إىل حيتــ جو  العراقيني م  ماليني 8.2 أب  األم 
ه  واللوايت حقوقه   واملي   املراف  على احلصــــــــول وفرص احلم ي  خدم   إىل ويفتقر   أم ي  هتديدا  يواج 
 يف املخيم   م  امل ئ  يف 91 إدارة يف ممثل    ذل  مع ليســت املرأة أ  وأضــ فت الصــح . والصــرف ال قي 
 ع   يف األخرى الرئيسي  األمثل  وم  املالئم. ال حو على احتي ج هت  تلبي  دو  حيول مم  العراق، أحن   مجيع

 ابلع ف املتعل  املسؤولي  جم ل بش   للس    املتحدة األمم ص دوق يقوده  اليت الرائدة املب درا  2018
م مت اليت املب درا  وه  الدميقراطي ، ال ونغو ي مجهور  ويف ني رياي شـــــــرق مش ل يف وذل  اجل ســـــــ ي،  صـــــــُ
  ال س ئي . وامل ظم   الف عل  املدي اجملتمع جه   م  حملي  مبش رك 
 األجلني يف اإلنســــــــــ ني  الطوارئ وح ال  ال زاع على املرتتب  اجل ســــــــــ ني  لآلاثر حتلي  إجرا  ودو  - 48

 مث  ابحلم ي  املتعلق  املتعددة واملخ طر معه  للت يف السلبي  االسرتاتي ي   ذل  يف مب  والطوي ، القصري
 الوق ي  وجهود اسـت  ابت   سـت و  اجل سـ ي، الع ف أشـ  ل م  ذل  وغري ابل زاع املتصـ  اجل سـ  الع ف
 واإلم را  والصــــــوم ل والعراق ال رويج ح وم   اشــــــرتكت ،2019 أاير/م يو ويف جدوى. بال نب هل  اليت

 وجل   للســــــ    املتحدة األمم وصــــــ دوق اإلنســــــ ني  الشــــــؤو  ت ســــــي  م ت  مع ابلتع و  املتحدة، العربي 
 اإلنســ ني ، األزم   يف واجل ســ ي اجل ســ  الع ف إب    املعين املؤمتر اســتضــ ف  يف الدولي ، األمحر الصــلي 
 التمويــ  يف ال ق  على الضـــــــــــــــو  تســـــــــــــــليط على ال ســــــــــــــــ ئيــ  املــدي اجملتمع م ظمــ   مع عملــت حيــث

 اجل ســــــ  والع ف اجل ســـــــ  الع ف ذل  يف مب  ل ، والتصـــــــد  اجل ســـــــ ي الع ف مب ع املتعلق  واالحتي ج  
 وقد والفتي  ، ال ســــ   حلم ي  األولوي  إعط   أج  م  اجلم ع  للعم  فرصــــ  املؤمتر وك   ابل زاع. املتصــــ 
 والدول املتحدة األمم بني الشـــــــراك   ه   على أثين وإنين .األعضـــــــ   الدول م  100 ع  يزيد م  ضـــــــم

 املوارد تعب   إىل الرامي  اجلهود مضـــــ عف  إىل هتدف اليت ونســـــ  ، رج ال وال  جني، املدي واجملتمع األعضـــــ  
  القي د . دوره  وتعزيز والفتي   ال س   مح ي  سبي  يف السي س  والتحر 
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 م صــيب. توليتُ  أ  م   أولواييت أهم م  اجل ســني بني ابملســ واة وال هوض ال زاع نشــو  م ع ظ  - 49
 م  ك   أمهي  إىل الرتكيز ُوج   ،2015 ع   يف أجريت اليت األخرى واالســــــتعراضــــــ   الع ملي  الدراســــــ  ويف

 تدف  م  واحلد هل  والتصــد  املب ر اإلن ار عالم   حتديد ذل  يف مب  القصــري، املدى على الوق ي  تدابري
 مث  لل زاع، املسبب  اهلي لي  والعوام  اجل ري  األسب   تع جل اليت األج  الطويل  والُ هج الصغرية، األسلح 

 م  األم  جملس وأكد اهلي ل . املســــــــــ واة وعد  اإلنســــــــــ   حقوق على واالعتدا ا  والتمييز االســــــــــتبع د
 القرار تقــدمي يف شـــــــــــــــــ ركــت اليت األعضـــــــــــــــــ   الــدول م  دولــ  71 جــ نــ  إىل ،2015 عــ   يف جــديــد
 مل ع ابل ســـب  ح مس  أبمهي  تتســـم   والفتي   ال ســـ   وحقوق اجل ســـني بني املســـ واة أ  ،(2015) 2242
 املتعلق  للخط  ال  م  الت في  تعرتض اليت العقب   ت لي  يتســـــــــى ل  أن  إىل وأشـــــــــ ر ال زاع  ، نشـــــــــو 
 الب   خُل  ،2018 ع   ويف اإلنســ  . وحبقوق املرأة مبشــ رك  الراســخ اباللتزا  إال واألم  والســال  ابملرأة

__________ 

 .UNHCR, Global Strategic Priorities Progress Report (2018)انظر م  إصدارا  مفوضي  شؤو  الالج ني:  (30) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 املوج   االهتم   قل  إىل الع يف  ال زاع   نشو  م ع بش   أعداه  مشرتك  دراس  يف املتحدة واألمم الدويل
 رصد إىل ودَعَوا اجل سـني، بني املسـ واة عد  أوج  عليه  ترت ز اليت الضـ رة اجملتمعي  لألعراف التصـد  إىل

 الدول ت ثيف ومع .(31)نط ق  أوســــــــــــع للوق ي  تدابري إط ر يف اجل ســــــــــــني بني املســــــــــــ واة جم ل يف التطورا 
-A/73/890) الســـــــال  على واحلف ظ ال زاع نشـــــــو  مل ع الدويل احل وم  الصـــــــعيد على دعمه  األعضـــــــ  

S/2019/448،)  ومت ني اجل ســــني، بني املســــ واة لتعزيز اجلهود ه   يف األولوي  تعطى أ  مب    األمهي  م 
 التقد  تتبع ومي   للمرأة. الواجب  اإلنســ   حبقوق جوهر  حنو على وال هوض واقتصــ داي، ســي ســي  ال ســ  
 الت مي  مؤشرا  مجيع يف والس  اجل س نوع حس  املص ف  البي ان  طري  ع  الوطين الصعيد على احملرز

 الســـــــي ســـــــ   وضـــــــع عملي  لدعم البي ان  مجع جم ل يف جهوده  املتحدة األمم تعزز أ  بد وال الرئيســـــــي .
   .األدل أس س على القرارا  واخت ذ
 

  املوارد على واحلصول االقتصادي االنتعاش - 1 
 حيز أ  أوضـــــــح  ال زاع ســـــــي ق   خمتلف م  ل ســـــــ   املتحدة األمم اســـــــتمعت ،2015 ع   يف - 50
 املشــ ريع أو الصــغر الب لغ االئتم   على غ ل  بشــ   يقتصــر للمرأة املت ح االقتصــ د  االنتع ش يف الت ثري
 أغلبيته  م  هو ويســــتفيد الرج  عليه  يهيم  ال ط ق الواســــع  التعمري أنشــــط  أ  حني يف الصــــغر، الب لغ 

 ال  حي  م  املرأة لتم ني األولوي  إعط   الع ملي  الدراســـــ  ع  امل بثق  الرئيســـــي  التوصـــــي   وم  الســـــ حق .
 اقتص د را مه  إىل العودة م  بدال املستقب ، آف ق يستشرف القتص د استعدادا قدراهت  وب    االقتص دي 

 تق رير يف شـــــــــــــــد دُ ، ولقد ك في .  غري اجمل ل ه ا يف املتخ ة اإلجرا ا  تزال وال ال زاع. نشـــــــــــــــو  قب  م 
 م  اســــــرتاتي ي    ال زاع بعد وم  ال زاع مراح  خالل االقتصــــــ د  التم ني مســــــ ئ  مع جل  أ  على ســــــ بق ،

 مسب  ب   أحد هو االقتص دي  املوارد م  االستف دة على الت  زع إ  حيث ال زاع، نشو  م ع اسرتاتي ي  
 احلقوق ببق   نسم  أ  اآل  بعد يسع   ال السال ، على احلف ظ يف ج دي  ك    فإذا شيوع . األكثر ال زاع

  السال . أج  م  والتخطيط لألزم   التصد  إىل الرامي  اجلهود يف مفقودة حلق  للمرأة االقتص دي 
 ذل  يف مب  اإلنت جي ، واملوارد األصـــــــــــول على احلصـــــــــــول إم  ني  حيث م  املرأة ضـــــــــــد والتمييز - 51

 ي ته  الالئ  العم  إىل وافتق ر ه  املصـــــــرفي ، واخلدم   والت  ولوجي  واالئتم   واملرياث واملل ي  األراضـــــــ 
 يســـتمر وال البلدا . مجيع يف اجل ســـ ي والع ف املدقع للفقر عرضـــ  وجيعله  للمرأة الواجب  اإلنســـ   حقوق
 أمده . وطول األزم   كثرة  مع احل ال  م  كثري  يف سو ا يزداد إن  ب  فحس ، ه   املرأة حقوق انته  

 والشــــ اب  ال ســــ   أيضــــ    ه  تســــتغ  وتؤج ه  ال زاع   م  الرب  جتين اليت املشــــروع  غري واالقتصــــ دا 
  ابلبشر. االجت ر م ه  بطرق حقوقه ، وت ته  والفتي  

 حول يتمحور املتحــدة األمم عمــ  جـ  يزال ال واتســــــــــــــــ عهــ ، املشـــــــــــــــ لــ  عم  م  الرغم وعلى - 52
 ال هوض وعد  االقتصــــــــ د  ف الســــــــتبع د األمد. طوي  أثرا حتق  ال اليت واملؤقت  األج  القصــــــــرية املب درا 
 اليت احلواجز ذل  يف مب  االقتصــــــــــ د ، إدم جه  تعرتض اليت احلواجز إزال  أو للمرأة االقتصــــــــــ دي  ابحلقوق
 إىل اجل ري  أســب هبم  تعود م  غ لب  املعيشــي ، األســر راب  وال ســ   واألرام  اإلع ق  ذوا  ال ســ   تواجهه 
 التوعي ، ت ف  وال الطوي . املدى على التحو ل إىل يفضــ  تغيريا تتطل  اليت الضــ رة االجتم عي  األعراف

 فف  أيضـــــــــ . اخنفضـــــــــت اليت وه  فقط، العيش ســـــــــب  على تركز اليت الضـــــــــي  ال ط ق ا ذ املب درا  وال
 اإلنعــــ ش برامج إطــــ ر يف املؤقــــت التوظيف م  للمســـــــــــــــتفيــــدا  اإلمجــــ يل العــــدد اخنفض ،2018 عــــ  

__________ 

 .World Bank and United Nations, Pathways for Peaceانظر  (31) 

https://undocs.org/ar/A/73/890
https://undocs.org/ar/A/73/890
https://undocs.org/ar/A/73/890
https://undocs.org/ar/A/73/890
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 م  امل ئ  يف 32) امرأة مليو  1.2 إىل ومعدهل  اإلمن ئ  املتحدة األمم لربانمج الت بع  املب ر االقتصـــــــــــ د 
  الس بق (. الس   امل ئ  يف 36 مق ب  املستفيدي ، جمموع
 ال ل  االقتصــــــــــــــ د بت مي  املتعلق  العملي   فيه  مب  العملي  ، مجيع يف املرأة إشــــــــــــــرا  م  والبد - 53

 إع دة بشــــــــ   الدولي  امل لي  املؤســــــــســــــــ   مع احلوار ويف اخل صــــــــ ، الت  ري  األعم ل وإدارة التحتي  وابلبى
 نس   10 ك   م  4 سوى األجر مدفوع بعم  يشتغ  ال ال زاع، م  واملتضررة اهلش  البلدا  ويف اإلعم ر.
 جرا  املوظف   اســـتبق   على القدرة لضـــعف العم ل  يف الف وة عم  ويزداد رج ل. 10 ك   م  7 مق ب 

 كف ي   وعد  العم ، أم ك  يف العم  مع يري وســـــــــــو  الســـــــــــالم ، وانعدا  اجل ســـــــــــ ، التحرش م  مع انهت 
 اليت للبلدا  وابل ســــــــــب  األجر. املدفوع غري الرع ي  عم  أبعب   و وضــــــــــه  االجتم عي ، احلم ي  أشــــــــــ  ل
 الف وة تتسع حيث أفغ نست   يف ذل  يف مب  كبري،  بش   األرق   سو  يزداد األمد، طويل  نزاع   تشهد
 م  كـــ   يف م ويـــ  نقطـــ  50 ع  وتزيـــد م ويـــ ، نقطـــ  60 لتبلغ واإلانث الـــ كور عمـــ لـــ  معـــدال  بني

 م  تقريب  امل ئ  يف 40 نســـــــب  أ  أيضـــــــ    اجلديدة البي ان  م  ويتضـــــــ  واليم . الســـــــوري  العربي  اجلمهوري 
 يف املرأة حري  يقيد االقتصـــــــــــــــ دا  م  امل ئ  يف 30 حنو وأ  للمرأة املل ي  حقوق م  حتد االقتصـــــــــــــــ دا 

  .(32)ابل زاع املتـ ثرة السي ق   يف سيم  ال عموم ، ال س   ضعف م  يزيد مم  الت ق ،
 يف تقو  ال زاع انته   بعد الت مي  أنشط  تقود اليت الف عل  اجله   ل و  نتصدى أ  أيض    وعلي   - 54

 الصـــــــــــــــ ـ ع  قطـ ع يف كربى  ملشــــــــــــــــ ريع ابلتخطيط العـ مل، أحنـ   مجيع يف حـ ال  عـدة يف األحيـ  ، أغلـ 
 األصــلي  الشـــعو  ل ســـ   والفردي  اجلم عي  اإلنســـ   حقوق مراع ة دو  الزراعي  الصـــ  ع  أو االســـتخراجي 
 البشـــــري  للت لف  الواج  االهتم   إيال  ودو  احمللي ، وجمتمع هت  والريفي   أفريق  أصـــــ  م  وامل حدرا 

 مجيع على للمرأة، اجملدي  املشــــــــــ رك  وإىل الع مل  الرتكيز زايدة إىل ملح  ح ج  ومث  والبي ي . البشــــــــــري  وغري
 أ  آم  جم ل وهو االقتصــ د ، واإلنع ش اإلعم ر وإع دة األج بي  للمعون  الســي ســ  االقتصــ د مســتواي 
  إبط  . دو  جديدة شراك   في  تتش   

 
  والتعيني ابالنتخاب ُتشغل اليت املناصب يف اجلنسني بني والتوازن للجميع الشاملة احلوكمة - 2 

 سوى ال س   تشغ  ال الع مل ، الصعيد فعلى الرج ل. م  الع مل أحن   مجيع يف املشرعني أغل  إ  - 55
 والبلدا  نزاع حب ال  متر اليت البلدا  يف ال ســـــــــب  ه   وت خفض ب  .(33)الربمل   مق عد م  امل ئ  يف 24.3
 اخل ص  التدابري م  ذل  وغري للمرأة احلص  ختصي  أ  تبني وقد امل ئ . يف 19 إىل نزاع   م  اخل رج 
 م  اخل رج  والبلدا  نزاع حب ال  متر اليت البلدا  فف  التحد . ه ا مواجه  يف فع لي  ذا  أدوا  املؤقت 
 الضــــــعف م  أبكثر الربمل   يف املرأة حصــــــ  تفوق احلصــــــ ، ه   على التشــــــريع   فيه  ت   اليت نزاع  
 امل ئ (. يف 10.6 مق ب  امل ئ  يف 24.3) احمل صـــــصـــــ  ه   مث  على ت   ال اليت البلدا  يف قري  هت  حصـــــ 
 ُتشـــــــــــــغ  اليت امل  صـــــــــــــ  يف املرأة متثي  لزايدة التدابري ه   اســـــــــــــتخدا  على األعضـــــــــــــ   الدول أحث وإنين

 وزاري . م  ص  أو  ني برمل مق عد أ  املرأة فيه  تشغ  ال بلدا  ه    تزال فال وابلتعيني. ابالنتخ  
 مجيع على ابالنتخ   ُتشــــــــغ  م  صــــــــ  أو ســــــــي ســــــــي  م  صــــــــ  ال ســــــــ   تويل ي و  أ  ومي   - 56

 األدوار يف املرأة قبول وعلى االجتم عي  األعراف يف ه م  تغريا  حدوث على دليال احل وم  مســــــــــتواي 

__________ 

 .World Bank, “Women, business and the law 2019: a decade of reform”, 2019انظر م  إصدارا  الب   الدويل:  (32) 
 .UN-Women and Inter-Parliamentary Union, “Map of women in politics”, 2019انظر:  (33) 
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 ه ا يف املبي   التحداي  م  أل  التصـــــــــــــــد  مي   وال الرج ل. على مقصـــــــــــــــورة ك نت  ط مل  اليت القي دي 
 ابحلوكم  وااللتزا  الوطين. ودو  الوطين الصــــــــــــــعيدي  على وخب صــــــــــــــ  املالئم ، احلوكم  هي ك  دو  التقرير
 اجل سني بني ف لتواز  املش رك  ، ال س   عدد إحص   جمرد يت  وز املش رك  على والق ئم  لل ميع الش مل 

 حتتضــــــــــ  اليت للمرأة املراعي  احلوكم  وُ ج احلوكم . نوعي  حتســــــــــني إىل وحد  يؤد  ل  القي دي  األدوار يف
 يف حيوي  أبمهي  تتمتع وتعزيزه  األس سي  اإلنس   حقوق ومح ي  االجتم عي  والعدال  اجلميع إشرا  مب دئ
 اليت االســــــــــــــتبع د مســــــــــــــتواي  تف قم م  الرغم على أن  ذل  إىل ويضــــــــــــــ ف الع ملي . األهداف ه   حتقي 

 الســــال ، قضــــي  أج  م  وســــريع متواتر بشــــ   التعب   وم ظم هت  ه  يواصــــل  فإ   الشــــ اب ، تواجهه 
 للغ ي  الضــــــــــــــرور  وم  الع  . الصــــــــــــــ حل ألغراض الرقمي  والت  ولوجي  ابالبت  را  ذل  يف مســــــــــــــتعي   
 املستقب . يف الشمول م  مزيد لضم   الش ب  ال س ئي  القي دا  يف االستثم ر

 اجله ز يف املرأة متثي  يف زايدة أكرب إثيوبي  شـــــــــــــــهد  2019و  2017يف الفرتة م  بني ع م  و  - 57
 يشــــ  ل  ف صــــبح  وزاري ، م  صــــ  نســــ   وتقلد ل  رئيســــ    المرأة الربمل   انتخ   مع الت في  ، احل وم 

ـــــــــــــ نسب  على يزيد مب  )أ  الوزرا  جملس م  امل ئ  يف 47.6 نسب   (،2017 ع   يف احملق ق  امل ئ  يف 10 الـ
 ســــ     إزا  ابلتف ؤل أشــــعر وإنين .(34)الربمل   جملســــ  كال  املرأة سؤ تر ع   فضــــال للســــال   وزيرة بي ه  وم 
 إبصالح ت تف مل اليت تونس يف احملرز التقد  وإزا  اجل سني، ت  فؤ على ي   ابإلمج ع اعُتمد ق نوان غي ي 

 ت  فؤ ي ف  حنو على القوانني إبصــــــــالح أيضــــــــ  وق مت ب  اجل ســــــــني ت  فؤ لضــــــــم   االنتخ بي  القوانني
 أخرى وبلدا  ورواندا أفريقي  ج و  حققت وقد والبلدي . احمللي  اإلداري  والل    اهلي    يف اجل ســـــــــــــــني
 بلداان األمثل  ه   تلهم أ  األم  وحيدوي .2019 ع   يف وزرائه  جم لس يف اجل ســـــــــــــني بني الت   الت  فؤ
  هب . تقتد  حىت أخرى
 إىل أيضـــــــ    ه  تؤد  الســـــــي ســـــــ  العم  وزمال  ال  خبني لدى التمييزي  واملواقف املم رســـــــ   إ  - 58

 ويشــ    فيه . املشــ رك  إىل يســَعني أو الســي ســي  احلي ة يف يشــ رك  الاليت ال ســ   ضــد خطرية ع ف أعم ل
 يتم م  وكثريا ب  فحس  االنتش ر واسع ليس أمر وهو للمرأة، السي سي  املش رك  وقيع ه ئال ح جزا ذل 
 األخرية، السـ وا  يف وأفغ نسـت   العراق م  ك   يف جر  اليت االنتخ اب  فخالل مسـ  ل . أ  دو  عل    

 ألنشـــط  املب شـــر واالســـتهداف اإلنرتنت عرب واملضـــ يق  التخويف م ه  كبرية،  حتداي  املرشـــح   واجهت
 الرغم وعلى والقت . االختط ف خلطر وأســـــره  املرشـــــح   تعرض خم طر أيضـــــ    وتزيد االنتخ بي . محالهت 

 ترشـــحت العراق، فف  الع ف. ه ا تتحدى تزال ال فإ   املرأة، حي ة هتدد اليت اجلســـيم  املخ طر ه   م 
 .(35)2018 ع   يف امل ئ ( يف 25.5) الربمل ني  املق عد م  84 بـــــــــــــــــــعدد وُفز  لالنتخ اب  امرأة 2 000
 األول/ تشـــــــــــري  يف (جريغ  ووليســـــــــــ ) العمو  جملس لعضـــــــــــوي  امرأة 391 ترشـــــــــــحت أفغ نســـــــــــت  ، ويف

 املرشـــــــــــــحني بني املرأة متثي  نســـــــــــــب  بلغت األم ي ، التهديدا  اســـــــــــــتمرار م  الرغم وعلى .2018 أكتوبر
 امل ئ . يف 15
 

 السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحةنزع  - 3 
يشــــــ    نزع الســــــالح وحتديد األســــــلح  أمري  ضــــــروريني مل ع نشــــــو  ال زاع   الع يف  وإ  ئه ،  - 59
أ  الع مل يســري يف االجت   املع كس حنو زايدة التســلي ، واســتمرار انتشــ ر األســلح  الصــغرية واألســلح   غري

__________ 

 .http://archive.ipu.org/wmn-e/speakers.htmانظر:  (34) 
 .http://archive.ipu.org/parline/reports/2151.htmانظر:  (35) 

http://archive.ipu.org/wmn-e/speakers.htm
http://archive.ipu.org/wmn-e/speakers.htm
http://archive.ipu.org/parline/reports/2151.htm
http://archive.ipu.org/parline/reports/2151.htm


 S/2019/800 

 

22/48 19-17355 

 

د التوترا  بني الدول املت  ف ســ  احل ئزة لألســلح  ال ووي . وقد اســتمر اخلفيف ، وتطوير أســلح  جديدة، وتزاي
االجت   التصــــ عد  لإلنف ق العســــ ر  على ع س اجت   اإلنف ق االجتم ع  واالســــتثم ر يف م ع نشــــو  

، بلغ جمموع ال فق   العس ري  2018ال زاع وحتقي  املس واة بني اجل سني واحلف ظ على السال . ويف ع   
 .(36)تريليو  دوالر 1.8ي  الع مل
وتتع رض ه   االجت ه   بشـــــــ   مب شـــــــر مع ندا ا  ال ســـــــ   الع مال  يف جم ل ب    الســـــــال   - 60
مجيع أحن   الع مل الالئ  ي  فح  م   عقود طويل  م  أج  وقف انتشــــــ ر األســــــلح  اليت ط مل  أج  ت  يف

، أبلغت إي  س 2019ال زاع   احمللي  وزاد  م  تف قم الع ف اجل ســــــــ  واجل ســــــــ ي. فف  نيســــــــ  /أبري  
جلم ع   املســــــــــــلح  ميلود، م  ليبي ، جملس األم  أب  املع يري األبوي  الســــــــــــ ئدة، اليت يضــــــــــــخمه  وجود ا

وانتشــــ ر األســــلح  على نط ق واســــع يف ك  بيت، متث  الســــب  الرئيســــ  للع ف اجل ســــ ي وانعدا  األم  
ابل ســب  للمرأة. وأضــ فت أن  على الرغم م  حظر األســلح  ال   تفرضــ  األمم املتحدة، ال تزال األســلح  

 .(37)تتدف  إىل ليبي  م  دو  ك ب 
اجلهود املب ول  م  أج  الوف   اباللتزام   املتعلق  ابملشــــــــ رك  اجملدي  للمرأة  ومث  ح ج  إىل مواصــــــــل  - 61
جهود حتديد األســـــــلح  ونزع الســـــــالح ويف اإلجرا ا  املراعي  للم ظور اجل ســـــــ ي، على حنو م  ت   علي   يف

ر غري املشـروع ابألسـلح  األطر الع ملي  واإلقليمي  مث  مع هدة جت رة األسـلح  وبرانمج العم  املتعل  مب ع االجت 
الصـــــــــغرية واألســـــــــلح  اخلفيف  م  مجيع جوانب  وم  فحت  والقضـــــــــ   علي  والصـــــــــ  الدويل ال   مي    الدول 

التعرف على األســلح  الصــغرية واألســلح  اخلفيف  غري املشــروع  وتعقبه  يف الوقت امل  ســ  وبطريق  يعو ل  م 
قبي  مب درة االحت د  وجملس األم  يف ه ا الشــــــ  ، واملب درا  م  عليه  والقرارا  الصــــــ درة ع  اجلمعي  الع م 

 فف  الوثيق  اخلت مي  املعتمدة يف حزيرا /. “2020إســــــــــــ    الب  دق حبلول ع   ”األفريق  املعروف  ابســــــــــــم 
ع ت في  برانمج العم  املتعل  مب  خالل مؤمتر األمم املتحدة الث لث الســــــــــــــتعراض التقد  احملرز يف 2018يوني  

االجت ر غري املشـــروع ابألســـلح  الصـــغرية واألســـلح  اخلفيف  م  مجيع جوانب  وم  فحت  والقضـــ   علي ، كرر  
الدول األعضـــ   أتكيد احل ج  إىل تعزيز مشـــ رك  املرأة يف عملي   الت في  ذا  الصـــل . واعرتفت الدول أيضـــ  

ح  اخلفيف  هو ع صــــر أســــ ســــ  يف جهود أب  القضــــ   على االجت ر غري املشــــروع ابألســــلح  الصــــغرية واألســــل
م  فح  الع ف اجل س ي. وإنين أرح  بتواص  اجلهود املب ول  لتعزيز املش رك  اجملدي  للمرأة يف تصميم وت في  
مجيع برامج نزع الســـــالح والتســـــري  وإع دة اإلدم ج، ومب درا  احلد م  الع ف اجملتمع ، واإلجرا ا  املتعلق  

  الشـــــــــ مل  لل ميع واملصـــــــــمم  جيدا تســـــــــهم مســـــــــ مه  كبرية يف م ع الع ف وب    الثق  بني ابأللغ  . ف ملب درا
 .اجملتمع   احمللي  وتيسري ب    السال  على الصعيد احملل 

بشــــــ   ت في  برانمج العم  والصــــــ  الدويل  2018وابســــــتعراض التق رير الوط ي  املقدم  يف ع    - 62
ــــــــــــــ  117للتعق ، يتبني أ  معظم البلدا  ) اليت قدمت تق رير( لديه  أطر ق نوني   120بلدا م  البلدا  الـ

بلدا راعت  54. وم  بني ه   البلدا ، ه    (38)ملراقب  األسلح  الصغرية واألسلح  اخلفيف  غري املشروع 
بلدا مجعت  16امل ظور اجل سـ ي لدى وضـع السـي سـ   والتخطيط والت في  فيم  يتعل  بربانمج العم ، و 

__________ 

 Stockholm International Peace Research Institute, “World military expenditure grows to $1.8 trillion انظر: (36) 

in 2018”. 

إي  س ميلود، مديرة حرك  ال ســــــ   األم زيغي  ، بي   أُديل ب  يف جملس األم  خالل م  قشــــــ  اجمللس املفتوح  ملســــــ ل  الع ف  (37) 
 .2019نيس  /أبري   23اجل س  واجل س ي، نيويور ، 

 ./www.un.org/disarmament/convarms/salw/programme-of-actionانظر  (38) 

http://www.un.org/disarmament/convarms/salw/programme-of-action/
http://www.un.org/disarmament/convarms/salw/programme-of-action/
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   مصـــ ف  حســـ  نوع اجل س للتعرف على املخ طر اجل ســـ ني  حتديدا املرتبط  ابلت  رة غري املشـــروع  بي ان
والتصـــــــــــــــد  هل . وإنين أحث الدول األعضـــــــــــــــ   األخرى على أ  ت ف  مجع مث  ه   البي ان  وأ  تعزز 

عزيز جهود م ع الت ســي  على الصــعيد الوطين بني اجله   الع مل  على وقف انتشــ ر األســلح  الصــغرية، وت
 نشو  ال زاع وم ع الع ف ضد املرأة.

 
 سيادة القانون وإمكانية جلوء املرأة إىل القضاء - 4 

تزيد عملي   العدال  الشــــــــــــــ مل  لل ميع اليت تتمحور حول ال  جني م  احتم ل أ  توفر نت ئج ه    - 63
حتق   ال  جو ، وم  مث املســ عدة على أ  - العملي   ســب  انتصــ ف فع ل  على ال حو ال   حيدد  الضــح اي
. وم  زال ال  جو  يربه و  على ضــــــرورة (39)العدال  االنتق لي  أقصــــــى مســــــ مه  مم    يف م ع نشــــــو  ال زاع  

إق م  العدل فيم   وورد ال رام  إليهم وحناإلنســــــــ   الواجب  هلم اســــــــتع دهتم حقوق كخطوة أوىل حنو   إشــــــــراكهم
وانته ك   الق نو  اإلنســـ ي يف ح ال  ال زاع. فف  نيب ل، دشـــ ت ال  جي     تل هميتعل  ابنته ك   حقوق

الع ف اجل س  محل  خ ص  هب  على شب   اإلنرتنت للم  داة ب شف احلقيق  وحتقي  العدال  ورد ال رام   م 
على ت لي  . ويف غ مبي ، اخنرط ال  شطو  يف جم ل حقوق املرأة يف العم  مع السلط   (40)وتوفري التعويض  

العقب   اليت تعرتض مشـــ رك  املرأة يف جل   احلقيق  يف البلد، مم  أســـفر ع  تشـــ ي  وحدة لشـــؤو  املرأة داخ  
. ونشـــــطت شـــــب   ع ملي  لل  جي  ، ج ب   إىل ج   مع احل ئزْي  على ج ئزة نوب  دي يس موكويغ  (41)الل   

الع ف اجل ســـــ    ييســـــر حصـــــول ال  جي   م واندي  مراد، م  أج  املضـــــ  قدم   حنو إنشـــــ   صـــــ دوق دويل
 .(42)املتص  ابل زاع   على الصعيد الع مل  على املس عدة وغريه  م  أش  ل االنتص ف

ل   ال ق  الشــديد يف اإلبالغ ع  ح ال  الع ف اجل ســ  وغري  م  أشــ  ل الع ف اجل ســ ي  - 64
االنتق   والوصـــــــــــــــم ووجود العديد  ال يزال هو الق عدة الســـــــــــــــ ئدة، ويعود ذل  إىل خوف الضـــــــــــــــح اي م 

العوائ  اهلي لي  والثق في  اليت يواجهه  ال  جو . ويف ح ال  الع ف اجل ســـــ  واجل ســـــ ي، يتطل  مجع  م 
وعلى ســبي  املث ل، . “عد  إيق ع الضــرر”األدل  بصــورة أخالقي  ومه ي  احرتا  املبدأ األســ ســ  املتمث  يف 

   يف ج و  الســـودا  أب   تلقت معلوم   تشـــري إىل أ  ه    مب دئ أف د  الل    املع ي  حبقوق اإلنســـ
، مل تطب  بصــــورة موح دة م  ج ن  بعض اجله   الف عل  اليت “عد  إيق ع الضــــرر”أســــ ســــي ، مث  مبدأ 

أاي  تقريبــــــ   يف  10امرأة يف ابنتيو وقعــــــت يف غضـــــــــــــــو   125توث  حــــــ ال  اغتصــــــــــــــــــــ   أكثر م  
. وأُبلغ ع  ح ال  مم ثل  يف ســــــــي ق   أخرى، مب  يف ذل  يف أوســــــــ ط (43)2018الث ي/نوفمرب  تشــــــــري 

جمتمعــ   اليزيــديني والروهي غيــ . وإنين أدعو إىل التطبي  املتســـــــــــــــ  للمبــ دئ األخالقيــ  وامله يــ  وإىل تعزيز 
الت ســــــــي  بني اجله   الف عل  اليت تقو  جبمع املعلوم   ع  الع ف اجل ســــــــ  واجل ســــــــ ي. وأشــــــــ ع مجيع 

اليت تتوىل التحقي  يف ه   احل ال  على االســـــــــــــــتع ن  ابإلرشـــــــــــــــ دا  املتوافرة يف ه ا الصـــــــــــــــدد،  اجله  
ــــدويل لتوثي  الع ف اجل ســـــــــــــــ  يف حــــ ال  ال زاع والتحقي  فيــــ ، واألداة اليت  يف مبــــ  ــــ  الربوتوكول ال ذل

__________ 

 .(2019) 2467قرار جملس األم   (39) 
 ./https://breakingsilenceendingimpunity.orgانظر  (40) 
 .All Africa, “Gambia: TRRC update – the journey so far”, 2 May 2019انظر:  (41) 
 .https://www.mukwegefoundation.orgانظر  (42) 
 (43) A/HRC/40/CRP.1 459، الفقرة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/CRP.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/CRP.1
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أمثل  ملموس  واليت تقد   (44)2018استحدثته  مفوضي  األمم املتحدة حلقوق اإلنس   يف أيلول/سبتمرب 
 لدعم إدم ج م ظور ج س ي يف التحقيق   املتعلق  حبقوق اإلنس  .

وال يزال اعتم د ســـــي ســـــ   مراعي  للم ظور اجل ســـــ ي يف املؤســـــســـــ   األم ي  الوط ي  إىل ج ن   - 65
الدعم املخصــ  ال   تقد م  األمم املتحدة، كم  هو احل ل يف مجهوري  أفريقي  الوســطى وج و  الســودا  
وم يل، أمرا ابلغ األمهي  لتعزيز ســـــــــــي دة الق نو  وت  فؤ الفرص لل ســـــــــــ  . ول   ك   ه ا التقد  مشـــــــــــ ع ، 

تزال ه    ح ج  إىل ب ل جهود متضــــــــــــ فرة لضــــــــــــم   أ  ت و  مجيع مؤســــــــــــســــــــــــ   القط ع األمين،  فال
لمســـــ  ل . ذل  أجهزة إنف ذ الق نو ، مؤســـــســـــ   شـــــ مل  لل ميع تتســـــم ابل ف  ة امله ي  وختضـــــع ل يف مب 

وي بغ  أ  تتوخى عملي   العدال  االنتق لي  مع جلَ  أوج  عد  املســــــــ واة بني اجل ســــــــني ال  م   يف نســــــــيج 
اجملتمع. ويســـــــتتبع تصـــــــحي  أوج  عد  املســـــــ واة ه   تلبي  احتي ج   وأولواي  مجيع ال ســـــــ   والفتي  ، 

وح مل   ســــ ني  وأحرار اهلوي  وامليول اجل ســــي واملثلي   واملثليني ومزدوج  املي  اجل ســــ  ومغ ير  اهلوي  اجل 
صــــف   اجل ســــني، وال  جني م  الع ف اجل ســــ  واجل ســــ ي مب  فيهم الرج ل والفتي  ، فضــــال ع  ضــــم   
مشـــــــ ركتهم بصـــــــورة م مون  وجمدي  يف تل  العملي  . ولضـــــــم   عد  ت رار أشـــــــ  ل الع ف ه  ، ي بغ  

 نوني  تشــــم  ك ف  جرائم الع ف اجل ســــ ي وأ  ختل  ثق ف   قوامه  لعملي  العدال  االنتق لي  أ  تضــــع نظم  ق
احرتا  حقوق اإلنس   الواجب  للمرأة. وتشم  التغيريا  الالزم  لتحقي  ذل  إصالح القوانني والسي س   
واملم رســـ   التمييزي   وتعيني ال ســـ   يف مؤســـســـ   العدال  والســـ و   وتوفري التدري  اجل ســـ ي للقضـــ ة 

ظفني القضــــ ئيني وموظف  الســــ و   وتوفري املســــ عدة الق نوني  وإم  ني  الل و  إىل القضــــ   والفصــــ  واملو 
وأود أ  أشــــــــــــيد ابالحت د األفريق  ال   اعتمد إط ر   بني الســــــــــــ     وحتســــــــــــني ظروف احت  ز ال ســــــــــــ  .

ســــــني، كم  أدعو ، مب  يف ذل      الشــــــ م  للعدل بني اجل 2019الســــــي ســــــ يت للعدال  االنتق لي  يف ع   
 .ال ي ان  املع ي  إىل دعم ت في  ه ا اإلط ر

ويتطل  اتب ع  ج مشويل إزا  العدال  االنتق لي  أيضـــــ   تعزيَز املســـــ  ل  ع  جرائم الع ف اجل ســـــ ي  - 66
، عملت األمم املتحدة بشـــــــــــــ   وثي  مع احل وم   املضـــــــــــــيف ، 2018مبوج  الق نو  الدويل. ويف ع   

الل فري  اخلربا  املعين بســي دة الق نو  والع ف اجل ســ  يف ح ال  ال زاع وجه  الت ســي  يف ذل  م  خ مب 
الع ملي  ملســـــــــــ ئ  ســـــــــــي دة الق نو ، على دعم إجرا  احمل كم   يف قضـــــــــــ اي ذا  صـــــــــــل  يف مجهوري  أفريقي  

غي ي ، الوســـــــــطى، ومجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، وج و  الســـــــــودا ، والســـــــــودا ، والصـــــــــوم ل، والعراق، و 
ديفوار، وكولومبيــ ، وليرباي، ومــ يل، وميــ منــ ر، وني رياي. كمــ  قــدمــت تلــ  اجلهــ   الــدعم حلمــ يــ   وكو 

الضـــــــــــح اي والشـــــــــــهود، وواصـــــــــــلت الدعوة إىل تقدمي م  يلز  م  املســـــــــــ عدا  الق نوني  والطبي  وال فســـــــــــي  
  ئي  الدولي  أدانت بوســـــــ و االجتم عي . وعلى الصـــــــعيد الدويل، جتدر اإلشـــــــ رة أيضـــــــ  إىل أ  احمل م  اجل

، الرت ــ بــ  جرائم حر  وجرائم ضــــــــــــــــد اإلنســــــــــــــــ نيــ  يف مجهوريــ  ال ونغو 2019نتــ غــ نــدا، يف متوز/يوليــ  
 ، مب  يف ذل  االغتص   واالستعب د اجل س .2003 و 2002الدميقراطي  يف ع م  

حلقوق اإلنســـــــ   يف جم ل  وأود أيضـــــــ   أ  أنو  ابلدور ال   تضـــــــطلع ب  اهلي    واآللي   الدولي  - 67
مســـــــــــــ  ل  الدول ع  مجيع االلتزام   املتعلق  حبقوق اإلنســـــــــــــ  ، مب  يف ذل  م  يتعل  ابلع ف اجل ســـــــــــــ  

، تلقى جملس حقوق اإلنســــــــــ   2019إىل حزيرا /يوني   2018واجل ســــــــــ ي. ويف الفرتة م  حزيرا /يوني  
__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner: انظر م  إصــــدارا  مفوضــــي  األمم املتحدة حلقوق اإلنســــ   (44) 

for Human Rights, Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations: Guidance and 

Practice (New York and Geneva, 2018). 
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ند ، ومق طعيت ك ســــــــــــــ   جبمهوري  ال ونغو تق رير ع  التحقيق   اليت أصــــــــــــــدر ت ليف   إبجرائه  يف بورو 
الدميقراطي ، واجلمهوري  العربي  الســــوري ، وج و  الســــودا ، ومي من ر، واليم ، واألرض الفلســــطي ي  احملتل . 
وعلى الرغم م  اختالف ســـــــــــــــيــ قــ   التقــ رير إىل حــد كبري، فــإ  كال م هــ  وث   وقوع طــ ئفــ  واســـــــــــــــعــ  

، أصدر  البعث  الدولي  املستقل  2019للمرأة. ويف آ /أغسطس انته ك   حقوق اإلنس   الواجب   م 
لتقصـــ  احلق ئ  يف مي من ر ورق  مواضـــيعي  بشـــ   الع ف اجل ســـ  واجل ســـ ي ت شـــف وجود عالق  مب شـــرة 
بني عد  املســـــ واة بني اجل ســـــني يف البلد وانتشـــــ ر الع ف اجل ســـــ  واجل ســـــ ي، وتوضـــــ  أ  بعض ال ســـــ   

. ويضـــــم  التع و  الفع ل (45) ا  مضـــــ َعف بســـــب  نوع ج ســـــه  وانتم ئه  اإلثينوالفتي   يتعرضـــــ  إلي
هي   األمم املتحدة للمرأة ومفوضـــــــــي  حقوق اإلنســـــــــ   ومب درة االســـــــــت  ب  الســـــــــريع  يف جم ل العدال   بني

االستف دة، يف مجيع التحقيق   اليت جُترى بت ليف م  جملس حقوق اإلنس  ، خربا  مستش ر/مستش رة 
   اجل س ني  أو حمق /حمق ق  يف جم ل الع ف اجل س  واجل س ي.للشؤو 
واســــــــــتمر  ك ل  إح ل  املعلوم   املتعلق  ابنته ك   حقوق اإلنســــــــــ   الواجب  للمرأة اليت تقع  - 68
بلــدا  تشـــــــــــــــهــد نزاعـ   أو بلــدا  خـ رجـ  م  نزاعـ   ع  طري  اإلجرا ا  اخلـ صــــــــــــــــ  جمللس حقوق  يف

املع يــ  ابلقضــــــــــــــــ   على التمييز ضــــــــــــــــد املرأة، وفقــ  لتوصـــــــــــــــيتهــ  العــ مــ  اإلنســــــــــــــــ  ، كمــ  عمــد  الل  ــ  
الصـــ درة بشـــ   وضـــع املرأة يف ســـي ق م ع نشـــو  ال زاع   ويف ح ال  ال زاع وم  بعد  (2013) 30 رقم

دول   12ســــــــــال  واألم  يف مالحظ هت  اخلت مي  على تق رير انته   ال زاع، إىل ت  ول اخلط  املتعلق  ابملرأة وال
، وقعت الل    وممثليت 2018. ويف متوز/يولي  2018دول  طرف  نظر  فيه  يف ع    24طرف  م  أصـــــــــ  

اخل صـــــــــــ  املع ي  ابلع ف اجل ســـــــــــ  يف ح ال  ال زاع اتف ق   بشـــــــــــ   إط ر للتع و  م  أج  ال هوض حبقوق 
، نظر  2019م  فح  الع ف اجل ســ  املتصــ  ابل زاع  . ويف شــب ط/فرباير  ال ســ   والفتي   م  خالل

الل    يف التقرير ال   قدمت  مي من ر، يف إط ر إجرا  التق رير االســــــــــــتث  ئي ، بشــــــــــــ   ح ل  نســــــــــــ   وفتي   
 .(46)الروهي غي  م  والي  راخني الشم لي ، وأصدر  توصي هت  يف ه ا الصدد

ت في  التوصـــــــي   الصـــــــ درة ع  هي    املع هدا  وآلي   اإلجرا ا   وإنين أشـــــــ ع الدول على - 69
اخل صــــــ  وعملي  االســــــتعراض الدور  الشــــــ م ، وعلى التصــــــدي  على اتف قي  القضــــــ   على مجيع أشــــــ  ل 
التمييز ضـــــــــــــــد املرأة أو رفع التحفظ   احل لي  عليه . ويُ كر، على ســـــــــــــــبي  املث ل، أ  أوكراني  تقو  مبت بع  

 ، م  خالل اعتمـ د ذلـ  البلـد يف أيلول/2017 ـ  الواردة يف مالحظـ هتـ  اخلتـ ميـ  لعـ   توصـــــــــــــــيـ   الل 
أول خط  عم  خ صـــ  ب  لت في  املالحظ   اخلت مي  لل   . وتؤد  املؤســـســـ   الوط ي   2018ســـبتمرب 

ويل حلقوق اإلنســـــــ   دورا ه م  يف ضـــــــم   مح ي  التشـــــــريع   حلقوق املرأة على حنو م  حدده  الق نو  الد
حلقوق اإلنســ  ، ويف كف ل  احرتا  تل  احلقوق على الصــعيد الوطين. غري أ  أق  م  نصــف عدد البلدا  

__________ 

 . A/HRC/42/CRP.4 انظر (45) 
 .CEDAW/C/MMR/EP/CO/1و  CEDAW/C/MMR/EP/1انظر  (46) 

https://undocs.org/ar/S/RES/30%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/30%20(2013)
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/CRP.4
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MMR/EP/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MMR/EP/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MMR/EP/CO/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MMR/EP/CO/1
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بلدا(  43بلدا م  أصــــــــ   20) (47)املتضــــــــررة م  ال زاع اليت جرى اســــــــتعراض ح لته  ألغراض ه ا التقرير
 .(48)ك   لدي  مؤسس   وط ي  معتمدة حلقوق اإلنس  

 
 منع ومكافحة التطرف العنيف املفضي إىل اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب - 5 

ال تزال أعم ل الع ف اليت ترت به  اجلم ع   اإلره بي  احملددة م  ق ب  جملس األم  واخل ضــــــــــــــع   - 70
تطرف  الع يف  ختلف آاثرا مدمرة، مب  يف ذل  الع ف العشـــــــــــوائ  ضـــــــــــد الســـــــــــ    لل زا ا  واجلم ع ُ  امل

املدنيني واســـــتهداف األعي   املدني  وأعم ل الع ف والتمييز اليت تســـــتهدف ال ســـــ   والفتي   واالســـــتغالل 
   االســـــرتاتي   لألعراف اجل ســـــ ني  والقوال  ال مطي  اجل ســـــ ني  ك ز  م  أســـــ لي  الت  يد، مم  يؤثر ســـــلب
على حقوق املرأة وعلى قــدرة اجملتمعــ   احملليــ  على الصـــــــــــــــمود بوجــ  عــ   يف مواجهــ  خطــ   التطرف. 
وللعديد م  اجلم ع   أهداف اسرتاتي ي  مشرتك  يراد هب  إخض ع ال س  ، مم  يسفر ع  انته ك   واسع  

التعبري واحلصــــــــول على ال ط ق حلقوق اإلنســــــــ   الواجب  للمرأة، مب  يف ذل  حقوقه  األســــــــ ســــــــي  يف حري  
التعليم واملشــــــــــ رك  يف احلي ة الع م . وتعم  اجلم ع   املتطرف  الع يف  على جتريد املرأة م  قدرهت  على تويل 
أمور حي هت  ب فســــــــه ، يف اجمل ال  الع م  واخل صــــــــ  على الســــــــوا ، وت ريس وجوده  ك ي   اتبع تســــــــتغل  

ابلع ف والتطرف   ال ســـــــــ   املصـــــــــحوب مع داةة بني أج  ت في  خططه . وب ل ، توجد صـــــــــل  مب شـــــــــر  م 
الع يف، ســـــــوا  جتلت ه   الصـــــــل  يف احلي ة الشـــــــخصـــــــي  ملرت يب جرائم القت  اجلم ع  أو بوصـــــــفه  مبدأ 

 أس سي  لل م ع   املتطرف .
ويؤثر ه ا الع ف أتثريا دائم  على اجملتمع   احمللي  عموم  وعلى الفتي   وال س   الالئ  يتضرر   - 71

م   بش   ج ئر. وتؤثر الوصم  االجتم عي  واملص ع  االقتص دي  وأوج  عد  املس واة والتمييز اهلي لي ، 
مب  يف ذل  ع دم  ي و  وجود ه   األوضــــــ ع ســــــ بق   لوقوع األذى ال   يلح  بضــــــح اي اإلره  ، أتثريا 

حلصــــول على العدال  ســــلبي  على حقوق ضــــح اي اإلره   ال ي  هلم احل ، شــــ  م شــــ   ك  ضــــحي ، يف ا
. وم  أج  تلبي  احتي ج   ال ســــــ   الالئ  يقع  ضــــــح اي لإلره  ، وال ســــــيم  ال ســــــ   (49)وســــــب  اجلرب

الع ئدا ، جي  أ  تع جل االســـــــــــــــت  اب  م  هو ق ئم م  أوج  عد  املســـــــــــــــ واة والتمييز اهلي لي  ال  م   
 لضم   الفع لي  يف احرتا  ك ف  حقوق املرأة يف ه ا السي ق.

، إشــــــــــــ رُة األمم (2015) 2242وم  الضــــــــــــرور  ب  وم  احملمود أ  تتزايد، متشــــــــــــي   مع القرار  - 72
املتحدة والدول األعضــــ   إىل تعميم مراع ة امل ظور اجل ســــ ي يف بي ان  ك  م ه  الع م  وأنشــــطت  الربانجمي  

. غري أن  ال يزال ه    ال ثري مم  يتعني القي   ب  لضـــــــــــــــم   تطبي  االلتزام   املتعلق  (50)ي وجهود  البحث
__________ 

فيه  اجمللس ألغراض ه ا التقرير، مش  ه ا االســــــــتعراض ب ود جدول األعم ل املعروضــــــــ  ح لي  على جملس األم  واليت نظر  (47) 
، والبلدا  اليت 2018ك نو  األول/ديســــــــمرب   31و  2018ك نو  الث ي/ي  ير   1جلســــــــ  رمسي  خالل الفرتة الواقع  بني  يف

، والبلدا  اليت تلقت متويال برانجمي  م  ص دوق 2018ك نت توجد فيه  بعث  حلفظ السال  أو بعث  سي سي  خ ص  يف ع   
 .2018ب    السال  يف ع   

 .2019آذار/م رس  4ح ل  اعتم د املؤسس   الوط ي  حلقوق اإلنس   يف  (48) 
 ,United Nations Development Programme (UNDP) and International Civil Society Action Networkانظر:  (49) 

Invisible Women: Gendered Dimensions of Return, Rehabilitation and Reintegration from Violent Extremism 

(New York, UNDP, 2019). 
 Nelly Lahoud, Empowerment or Subjugation: An Analysis of ISIL’s Genderedانظر على ســـــــــــــــبيـــــ  املثـــــ ل:  (50) 

Messaging (UN-Women, 2018)   ،  واملــــديريــــ  الت فيــــ يــــ  لل  ــــ  م ــــ فحــــ  اإلرهــــ“Gender dimensions of the 

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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بتعميم مراع ة امل ظور اجل ســــــــ ي على حنو جمد  ومت  ر يف أنشــــــــط  تعزيز ومح ي  حقوق اإلنســــــــ   الواجب  
 ل  ني رياي وحوض للمرأة. ويف ســـي ق   عديدة م ه  ح ل  الصـــوم ل وكي ي  يف مواجه  حرك  الشـــب  ، وح

البلدا  املتضررة  حبرية تش د يف مواجه  مج ع  بوكو حرا ، ويف اجلمهوري  العربي  السوري  والعراق وغريمه  م 
م  ت ظيم الدول  اإلسالمي  يف العراق والش   )ت ظيم الدول  اإلسالمي (، ال تزال خدم   احلم ي  واإلنع ش 

خالل التواصـــ  مع األه يل    الوقوف على الثغرا  ومع جلته  م والقدرة على الصـــمود حمدودة، وال بد م
. وابإلضـــ ف  (51)انجني م   املتضـــرري ، مب  يشـــم  َم  ك نوا بشـــ   مب شـــر وغري مب شـــر ضـــح اي للع ف أو

إىل ذل ، ي تســـ  التشـــ ور والتع و  مع م ظم   اجملتمع املدي ال ســـ ئي  والع مال  يف جم ل ب    الســـال  
مهي   ابلغ  ال تق  ع  أمهي  االســـتثم ر يف البحوث احمللي  املتخصـــصـــ  اليت تت  ول م ظور املرأة وال  شـــط   أ

بشـــــ   اجلم ع   املصـــــ ف  على أ   إره بي  أو مج ع   الع ف املتطرف  وجتربته  مع تل  اجلم ع   وأمهي  
 س والعمر.زايدة توافر البي ان  املتعلق  أبعم ل تل  اجلم ع  ، مص ف   حس  نوع اجل 

وتواصــــــ  ال ســــــ   الع مال  يف جم ل ب    الســــــال  يف مجيع أحن   الع مل الدعوة إىل مشــــــ رك  املرأة،  - 73
مؤكدا  أ   ع م  ضــــــرور  ل ف ل  الفع لي  يف م  فح  اإلره   ويف اجلهود املب ول  مل ع التطرف الع يف 

قمع  تط ل  كوســـيل   اإلره  م  فح  إىل رامي  هود الالتشـــريع   واجلوم  فحت ، ولضـــم   عد  اســـتغالل 
لحقوق. وتواصــــــ  التق رير   لاك  شــــــط   وابني   للســــــال  وم  صــــــر عقود طويل   عمله  ال   يعود إىل 

األخرية تســـــــليط الضـــــــو  على أ  التشـــــــريع   الوط ي  مل  فح  اإلره   اســـــــتخدمت ضـــــــد اجملتمع املدي 
يف طي هت  م  مي   مع  إع دة ال رة، وأ  ه ا األمر قد واملدافعني ع  حقوق اإلنســـــــ   وأ   ال تزال حتم  

ضـــــطلع بدور ك ه  ابني  مت  ســـــ  على م ظم   اجملتمع املدي ال ســـــ ئي  اليت غ لب  م  ت يؤثر بشـــــ   غري
نعم  إدم ج ك ف  حقوق اإلنســـــــ   الواجب  للمرأة  . وجي  أ (52)للســـــــال  ومداف ع  ع  حقوق اإلنســـــــ   

 لتمويلهم  خالل تطبي  هدف احلد األدىن املقرتح ســـ بق  وتعميم مراع ة امل ظور اجل ســـ ي، مب  يف ذل  م 
، وال م  التموي  املقد  جلهود ب    الســـــــــال  وم  فح  اإلره   يف امل ئ  15  نســـــــــباملتمث  يف ختصـــــــــي  

اد لالســـتعراض املزمع إجراؤ  الســـرتاتي ي  األمم املتحدة الع ملي  مل  فح  اإلره   ســـيم  أث    فرتة االســـتعد
. وقد ُأحرز تقد  مؤســــــــــــــســــــــــــــ  م  خالل اتف ق األمم املتحدة الع مل  لت ســــــــــــــي  م  فح  2020يف ع   

يف  اإلره  ، ومتث  ذل  حتديدا يف إنشـــــــــ   الفري  الع م  املعين ابعتم د  ج يراع  االعتب را  اجل ســـــــــ ني 
م ع اإلره   وم  فحت  ويف تعيني مستش ر متفرغ/مستش رة متفرغ  للشؤو  اجل س ني  يف املديري  الت في ي  
لل    م  فح  اإلره  . بيد أ  ه    ال ثري مم  يتعني القي   ب  للت كد م  أ  مجيع املب درا  املمول  م  

التحلي  اجل ســـــ ي والت ثري اجل ســـــ ي بشـــــ   ات  الع م  قد أدجمت الفري  األمم املتحدة وامل ف ة ع  طري  
يف تصـــــــــــــــميم براجمه  وآلي   تقييمه . وإنين أتطلع إىل تعمي  الشـــــــــــــــراك   بني هي   األمم املتحدة للمرأة 
ومفوضــــي  حقوق اإلنســــ   واملديري  الت في ي  لل    م  فح  اإلره   وم ت  م  فح  اإلره   وم ت  

  واجلرمي  وغريه  م  كي ان  م ظوم  األمم املتحدة الع مل  يف ه ا اجمل ل، األمم املتحدة املعين ابملخدرا
__________ 

response to returning foreign terrorist fighters: research perspectives” ، وم ت  األمم   2019شـــــــــــــــب ط/فرباير
 Handbook on Gender Dimensions of Criminal Justice Responses toاملـتـحــــــــدة املـعـين ابملـخــــــــدرا  واجلـرميــــــــ ، 

Terrorism (Vienna, 2019). 
تحدة جمموع  م  املب دئ الرئيســــــي  بشــــــ   مح ي  ال ســــــ   واألطف ل ال ي  تربطهم ، أعد  األمم امل2019يف نيســــــ  /أبري   (51) 

صـــــــــــــــال  جبم ع   إره بي  مدرج  يف قوائم األمم املتحدة لل زا ا  وحم كمتهم وإع دة أتهيلهم وإدم جهم، وه  جمموع  
 .  اجلهوداملب دئ توض  الع  صر األس سي  اليت جي  أ  تف  هب  مجيع ال ي ان  يف دعمه  هل  م 

 (52) A/73/361. 

https://undocs.org/ar/A/73/361
https://undocs.org/ar/A/73/361
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بســـــب  م  بي ه  تعزيز اآللي   م  أج  حت ور متســـــ  وه دف مع م ظم   اجملتمع املدي ال ســـــ ئي  وإيال  
 اهتم   م رس حلقوق اإلنس   الواجب  للمرأة.

  
  بعده وما 2020 معا إىل املؤدية الفرتة يف النتائج حتقيق - اثلثا 

 فرصـــ  2020 ع   يف ابرزة مل  ســـب   الســـ وي  ابل كرى احتف ال  عدة اجتم ع ي و  أ  ي بغ  - 74
 ملع جل  وأيض  ب  والع مل ، م ه  احملل  املستواي ، مجيع على احملقق  ال   ح   على الضو  لتسليط تُغت م

 لإلخفــ قــ   البــ هظــ  والبي يــ  واجملتمعيــ  البشـــــــــــــــريــ  الت لفــ  وم هــ  التقــد ، إحراز مت ع تزال ال اليت احلواجز
 احل ج  تشــــــــتد ع دم  دعمه  ويف واألم  الســــــــال  ومب دئ ابملرأة املتعلق  اخلط  مبب دئ االلتزا  يف اجلم عي 

 م  القلي  إال يقم مل اآل ، وحىت عدة. أجي ل على عواقبه  هل  ســـــــــــــت و  اليت اإلخف ق   وه  ذل ، إىل
 يف حمصورة املب درا  م  العديد تزال وال املب دئ. هب   يتعل  فيم  ابل  م  التزام ت  بت في  الف عل  اجله  
 وه    أجال. أطول دعم بتوافر ضــــــــــم ان  أ  دو  مشــــــــــ ريع، على وق ئم  حمدد غرض أو صــــــــــغري نط ق
  ال ت ئج. ع  واملس  ل  دواملوار  السي سي  القي دة م  مبزيد الف عل  اجله   مجيع التزا  إىل ح ج 

 
  واإلقليمي الوطين الصعيدين على النتائج ورصد اإلجراءا  اختاذ - ألف 

 ت في  بشــــــــ   2015 ع   يف املعقود املســــــــتوى الرفيع االجتم ع يف املعل   االلتزام   م  انطالق  - 75
 ،2016 عــ   يف املعقود اإلنســــــــــــــــ ي للعمــ  العــ مل  القمــ  مؤمتر ويف (2000) 1325 األم  جملس قرار

 األعضـــ   الدول 2019 نيســـ  /أبري  يف الشـــم لي  وأيرل دا العظمى لربيط ني  املتحدة واململ   أمل ني  دعت
 ابملرأة املتعلقــ  اخلطــ  بشــــــــــــــــ   حمــددة إبجرا ا  االلتزا  إىل املتحــدة األمم وكيــ ان  اإلقليميــ  وامل ظمــ    
 دول  64 تعهد  اجملموع، ويف .2020 األول/أكتوبر تشــــــــــــــري  حبلول ت في ه  يتعني واألم ، والســــــــــــــال 
 عم  خطط اعتم د بني ترتاوح ابلتزام   إقليمي  م ظم   3 و املتحدة لألمم اتبع  كي ان   8 و عضــــــــــــوا
 والرابط  للمرأة املتحدة األمم هي   وســــــــــــرتاق  .(53)مؤســــــــــــســــــــــــي  وترتيب   متويلي  وتعهدا  جديدة وط ي 

 على املصــــلح  صــــ حب  اجله   مجيع أحث وإي االلتزام  . ه   مت بع  واحلري  للســــال  الدولي  ال ســــ ئي 
 وأ  االلتزام   يف الثغرا  تســـــــــــــــد أ  مي   جديدة حتويلي  خطوا  اخت ذ وعلى ابل  م  ت في ه  كف ل 
 بعد . وم  2020 ع   حبلول أثرا   حُتدث
 وتت و  انميبي  ح لي    ترأسه  اليت واألم ، والسال  ابملرأة املع ي  الت سي  مراكز شب   عقد  وقد - 76

 للمرأة، املتحــدة األمم هي ــ  م  األمــ نــ  دعم وتتلقى وك ــدا وأوروغوا  أملــ نيــ  م  القيــ ديــ  الثالثيــ  جل تهــ 
 الوط ي  الت ســـــــي  ملراكز االجتم ع   ه   وتتي  وي دهو . يف 2019 نيســـــــ  /أبري  يف الث لث اجتم َعه 
 األف ــــ ر وتبــــ دل احملرز التقــــد  لتقييم فرصــــــــــــــــــ    املــــدي، اجملتمع م  الشـــــــــــــــركــــ   جــــ نــــ  إىل واإلقليميــــ ،

 االجتم ع رك ز مرة، وألول املســـــــــــتواي . مجيع على اخلط  ومتوي  تفعي  بشـــــــــــ   املبت رة واالســـــــــــرتاتي ي  
 إىل واحل ج  جت هله ، يتم م  غ لب    واليت اخلط  ت في  يف الشــــــ اب  تقد مه  اليت اإلســــــه م   على الســــــ و 
 واألم . والســال  املرأة ومســ ئ  اخلفيف  واألســلح  الصــغرية األســلح  ومراقب  الســالح نزع بني الصــل  تعزيز
 ت و  أ  على وأشــــــ عه  2020 األول/أكتوبر تشــــــري  قب  فيم  القي دة توفري يف الشــــــب   بدور أقر وإي
 اإلجرا ا  اخت ذ أج  م  هب  املتعهد االلتزام   اســـــــــــــتعراض ابنتظ   فيه  جير  املتب دل ، للمســـــــــــــ  ل  حيزا  

__________ 

 /www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/peace-securityانــــــــظــــــــر:  (53) 

wps-commitments-for-2020-en.pdf?la=en&vs=2227. 
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 يف الشــــــب   إىل االنضــــــم   على اإلقليمي  وامل ظم   األعضــــــ   الدول م  املزيد أيضــــــ  وأشــــــ ع املالئم .
  اجلهود. ه  
 بشـــــ   وط ي  عم  خططَ  إضـــــ في  أعضـــــ   دول أربع اعتمد  التقرير، هب ا املشـــــمول  الفرتة ويف - 77

 إىل القبي  ه ا م  خطط لديه  اليت األق ليم أو البلدا  عدد جمموع ليصـــ  واألم ، والســـال  املرأة مســـ ئ 
 ،2015 ع   م   امل ئ  يف 50 ب ســـــــــــب  زايدة   ذل  وميث  .2019 آ /أغســـــــــــطس يف إقليم    أو بلدا 81
 أ  بيد امل ئ (. يف 41) املراق ب  واجله   املتحدة األمم يف األعضـــــ   الدول نصـــــف م  أق  يشـــــ   ول   
 ال كرى حلول مع ذل  ليتواف  عمله  خطط جتديد أو وضـــــــــــــع بصـــــــــــــدد واجله   الدول ه   م  العديد
 يتم اليت املشـــرتك  للتحداي  للتصـــد  فرصـــ  تتي  اليت (2000) 1325 القرار العتم د العشـــري  الســـ وي 
 الالزم  واملرون  الســــي ســــي ، والقي دة والتموي ، والتقييم، والرصــــد الســــي ســــ  ، ت ســــي  جم ال  يف حتديده 

 خط  وضــــع لدى أيرل دا، ســــعت وقد اجلميع. اســــتيع   على القدرة وزايدة ال  شــــ   للقضــــ اي لالســــت  ب 
 م  وآرا  ومـدخال  الريفيـ  املرأة وم ظورا  إســـــــــــــــهـ مـ   إلدراج ،2018 عـ   يف الثـ لثـ  الوط يـ  عملهـ 

 م  اخلــ رجــ  والبلــدا  ابل زاعــ   املتــ ثرة البلــدا  م  القــ دمــ   الل و  وطــ لبــ   والالج ــ   املهــ جرا 
 للتغيري ع  صـــــــــــر ال ســـــــــــوة أول   جع  ه ا مســـــــــــع ه  م  اهلدف وك   أيرل دا. يف يع شـــــــــــ  الاليت نزاع  
  .(54)اهلش  والدول ال زاع نشو  مب ع املتعلق  املس ئ  فهم يف هب  يستع   للخربة ومص در

 عم  خطط وليرباي، والعراق وصــــربي  واهلرســــ  والبوســــ   أوغ دا بي ه  م  بلدا ، عدة واعتمد  - 78
 اعُتمد  إذ البلداي ، أو احمللي   أو امل  ط  أو املق طع   مســــــــتوى على واألم  والســــــــال  املرأة بشــــــــ  
 اخلطــ  البلــدا  بعض وأدجمــت ليرباي. يف 11 و أوكرانيــ ، يف 18 و ني رياي، يف ال وع هــ ا م  خطــ  19

 لل س   الع ملي  الشب   وق مت واجملتمعي . احمللي  الت مي  وسي س   خطط يف واألم  والسال  ابملرأة املتعلق 
 أُطلقت األدوا  م  جمموع  بوضـــع للمرأة، املتحدة األمم هي   م  بدعم الســـال ، ب    جم ل يف الع مال 

 قرار ت في  على احملل  الط بع إلضــــــــــف   واملقررة اجل ري  العملي   وإرشــــــــــ د إلكم ل 2019 آذار/م رس يف
  .(55)(2000) 1325 األم  جملس
 والســـــــــــــــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  لتعميم اإلقليمي  ودو  اإلقليمي  امل ظم   مبب درا  أرح  وإنين - 79

 ه   بني االتســــــــــــــ ق حتقي  وأشــــــــــــــ  ع اإلقليمي ، واالســــــــــــــرتاتي ي   العم  وخطط األطر مجيع يف واألم 
 ويف الســـــال . وب    وتســـــويته  ال زاع   نشـــــو  م ع بشـــــ   الوطين املســـــتوى على الق ئم  وتل  املب درا 
 ابملرأة املتعلق  اخلط  ت في  إزا  جديدا اســــــــــــرتاتي ي      األورويب االحت د اعتمد ابلتقرير، املشــــــــــــمول  الفرتة

 واجلمـ ع  ال ربى البحريا  مب طقـ  املعين الـدويل املؤمتر م  كـ   تمـدواع عملهـ . وخطـ  واألم  والســـــــــــــــال 
 زايدة يف أسهم مم  واألم ، والسال  املرأة مس ئ  بش   إقليمي  عم  خطط أفريقي  وسط لدول االقتص دي 

 مشــ ل حلف م ظمــ  وأقر  إقليميــ . ودو  إقليميــ  م ظمــ  12 جــ نــ  م  املتخــ ة املبــ درا  هــ   عــدد
 امل ظم   ولدى .2018 متوز/يولي  يف واألم  والســــــــــــال  املرأة بشــــــــــــ   اجلديدة عمله  خط  األطلســــــــــــ 
 واإلقليم  الوطين الصــعيدي  على واألم  والســال  ابملرأة املتعلق  اخلط  ورصــد تســريع على القدرة اإلقليمي 

__________ 

 Ireland, Women, Peace and Security: Ireland’s Third National Action Plan on UNSCR 1325 (2000)انظر:  (54) 

and Related Resolutions 2019–2024 (2019). 
 Mavic Cabrera-Balleza and Agnieszka Fal Dutra Santos, From Best Practice to Standard Practice: Aانظر:  (55) 

Toolkit on the Localization of the UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women and Peace and 

Security (New York, Global Network of Women Peacebuilders, 2018). 
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 اجملتمع ومع اإلقليميــ  ودو  اإلقليميــ  امل ظمــ   بني التعــ و  وت ثيف املعلومــ   تبــ دل زايدة خالل م 
 بصــــورة الســــال  ب    جم ل يف والع مال  الوســــيط   ال ســــ   إشــــرا  خالل م  ذل  حتقي  ومي   املدي.
 ال ســــ ئي  القي دا  شــــب   قبي  م  شــــب    طري  ع  ذل  يف مب  الســــال ، تدخال  يف ومســــتمرة جمدي 

 إىل إضــــــ ف  (،FemWise-Africa) والوســــــ ط  ال زاع   نشــــــو  مل ع األفريقي   ال ســــــ   وشــــــب   األفريقي 
 مت ال   (56)الوســــــــيط   لل ســــــــ   اإلقليمي  للشــــــــب    الع مل  االئتالف   يف عضــــــــجه   أخرى م  األ

 ابملرأة املتعلق  اخلط  ت في  بشــــــــ   اإلبالغ عملي   تبســــــــيط على التشــــــــ يع طري  وع  حديث  ، تشــــــــ يل 
  األفريق . لالحت د الت بع الق ر  ال ت ئج إلط ر ابل سب  مت م  حنو على واألم  والسال 

 فيم  املســـتوى الرفيع  واملســـتشـــ ري  والســـفرا  اخل صـــني للمبعوثني القي د  الدور تســـخري وي بغ  - 80
 جم يل يف القدرا  تعزيز خالل م  واألم  والســـــــال  ابملرأة املتعلق  واخلط  اجل ســـــــني بني ابملســـــــ واة يتصـــــــ 
  والبشري . امل لي  املوارد
 للخطــ  الوطين الت فيـــ  دعم يف الوط يـــ  الربملـــ ان  تؤديـــ  أ  مي   الـــ   املهم ابلـــدور أقر وإنين - 81

 العم  خطط ورصــد متييزي ، وغري لل ميع شــ مل  تشــريع   ســ  خالل م  واألم  والســال  ابملرأة املتعلق 
 فف  الســي ســي . واملؤســســ   العملي   مجيع يف املرأة مشــ رك  ودعم لت في ه ، زاني  املي وختصــي  الوط ي 
 تعد حني يف واألم ، والســـــــــال  ابملرأة مع ي  األحزا  بني مشـــــــــرتك  برمل ني  جمموع  توجد املتحدة، اململ  
 الوط ي . العم  خطط على فيه  الربمل   يشـــرف اليت األعضـــ   الدول بني م  وك دا األســـود واجلب  إيط لي 
 اخلط  ت في  يف كشـــــــــــري   الربمل ان  دور بشـــــــــــ   اإلمن ئ  املتحدة األمم لربانمج الع مل  املشـــــــــــروع بدأ وقد

 األرد  يف جتريب  وجير  ال رويج بدعم حيظى مشــــروع وهو ال ت ئج، حتقي  يف واألم  والســــال  ابملرأة املتعلق 
 اليت الطرق حتديد مواصـــل  على الربمل ان  م  املزيد أحث وإي .(57)وقريغيزســـت   وســـرياليو  الن   وســـر 
  اخلط . على احملل  الط بع إضف   دعم خالهل  م  مي  ه 

 
عة - ابء   يف اإلصأأأأأأأأأأأالح مسأأأأأأأأأأأأارا  إطار يف واألمن والسأأأأأأأأأأأالم ابملرأة املتعلقة اخلطة مو أأأأأأأأأأأ 

  والتحداي  الفرص املتحدة: األمم
 - واألم  والســــــال  والت مي ، اإلدارة، وه  - الثالث  اإلصــــــالح مســــــ را  عرب تقد  إحراز جير  - 82
 فرتة خالل مســــع  ، وســــي و  (.A/73/890-S/2019/448 )انظر بي ه  مشــــرت  كق ســــم  الوق ي  توخ  مع
 املســـــــــــــــتمر الت فيــ  إطــ ر يف الرتكيز م  مزيــد إيال  أواصــــــــــــــــ  أ  ،2020 األول/أكتوبر تشـــــــــــــــري  قبــ  مــ 

 والســــال  واملرأة اجل ســــني بني املســــ واة جم يل يف ابلتزام هت  الوف   على امل ظم  قدرة كف ل   إىل لإلصــــالح  
 املواقف وعلين نشـط بشـ   تتحدى م ظم  جيعله  مب  املتحدة األمم تشـ ي  إع دة ذل  ويشـم  واألم .

 املسـ واة عد  بشـيوع يسـم  حنو على املرأة ضـد والتمييز التحيز على ت طو  اليت واإلجرا ا  والسـي سـ    
 وتتخ  اجلديدتني، واســـــرتاتي يته  عمله  خط  مع يتم شـــــى مب  ال راهي  خلط   وتتصـــــدى اجل ســـــني، بني

__________ 

-FemWise. وابإلضــــــــــ ف  إىل شــــــــــب   2019أيلول/ســــــــــبتمرب  28أعل  إطالق االئتالف الع مل  يف مقر األمم املتحدة يف  (56) 

Africaب   وسيط   ، يشم  االئتالف ضم  أعض ئ  املؤسسني شب   الوسيط   يف م طق  البحر األبيض املتوسط، وش
 بلدا  الشم ل األورويب، وشب   الوسيط   يف مجيع أحن   ال وم ولث.

 ,Nika Saeedi and Agata Walczak, “How parliaments can work with women to create peace”, Mediumانظر:  (57) 

11 March 2019. 

https://undocs.org/ar/A/73/890
https://undocs.org/ar/A/73/890
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 جهود وت  صـر (،A/73/744 )انظر اجل سـيني واالنته   االسـتغالل مع إطالق    التسـ م  بعد  صـ رم  موقف 
  الصدد. ه ا يف هب  حيت ى قدوة وت و  اإلدم ج

 
  واألمن السالم جمال يف اجلنسني بني التكافؤ - 1 

 املتحدة لألمم الت بع  الســـــــال  عملي   يقد  الالئ  ال ســـــــ   حصـــــــ  فت ت م  ،2015 ع   م   - 83
 املرأة كـ نـت  ،2018 األول/ديســـــــــــــــمرب كـ نو   فحىت األول(. الشـــــــــــــــ ــ  )انظر تصــــــــــــــــ عـداي   م حى أتخـ 
 اخل صــــ  الســــي ســــي  وبعث هت  الســــال  حلفظ املتحدة األمم عملي   رؤســــ   م  امل ئ  يف 35 نســــبيت تشــــ   

 امل ئ  يف 35 و  ئ امل يف 26 ب ســــــــــــبيت مق رن    والبعث  ، العملي   ه   رؤســــــــــــ   نوا  م  امل ئ  يف 48 و
 على املقيمني امل ســـــــــــــــقني م ـ صــــــــــــــــ  يف اجل ســـــــــــــــني بني الت ـ فؤ حتق  وقد .2017 ع   يف التوايل على

 الع مل . الصعيد
 

  األول الش  
 2018-2010 رؤسائها، وانئبا  امليدانية املتحدة األمم بعثا  رئيسا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التــ يل: الشـــــــــــــــب   الرابط يف املتــ بعــ  لوحــ  على االطالع مي   اجل ســـــــــــــــني. بني الت ــ فؤ متــ بعــ  لوحــ  املتحــدة، األمم املصــــــــــــــــدر:
www.un.org/gender/content/un-secretariat-gender-parity-dashboard. 

  
 ســوى تشــغ  مل إذ الوســ ط ، جهود رأس على ال ســ   لتعيني ابل ســب  بطي     يزال ال التقد  أ  بيد - 84

  السال . حلفظ املتحدة األمم قوا  إحدى يف قوة ق ئدة م ص  امرأتني
 مال  مســـــتواي  مجيع على ال ســـــ   عدد زايدة يف تقد  إحراز عد  إزا  يســـــ وري القل  زال وم  - 85

 األبط  هو التغيري معدل وي و  مستوايهت ، أدىن إىل األعداد وتص  السال . عملي   يف املدنيني املوظفني
 2018 ع   يف العلي  القي دا  إىل طلبتُ  الثغرة، ه   وملع جل  املتحدة. األمم بعث   يف اإلطالق، على

 حبلول الســـال  عملي   يف اجل ســـني بني الت  فؤ لتحقي  اســـتث  ئي  تدابري بوضـــع يعى ع م  فري  تشـــ ي 
 بشــــــ   الق ئم  الســــــي ســــــ   إنف ذ تشــــــم  التدابري م  ط ئف  وضــــــع على الفري  ه ا ويعم  .2028 ع  
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 على الالزم  التغيريا  واقرتاح ال ه ئيني، املرشــــــحني قوائم يف ال ســــــ   أعداد وزايدة املؤقت ، اخل صــــــ  التدابري
 وأصــدر ُ  ومرافقه . التحتي  ب ي هت  يف مشوال   أكثر البعث   وجع  للموظفني، واألســـ ســـ  اإلدار  ال ظ مني
 يراع  حنو على إنشـــ ئه ، بداي  م   اجلديدة، وال ي ان  البعث   مجيع ُتشـــ    أ  بضـــرورة تعليم يت أيضـــ 
 املوظفني. بني اجلغرايف الت وع م  ومزيدا الت  فؤ
 املتعلق  اباللتزام   الوف   يف هب  يُقتدى من ذج األعضــــــــــــ   الدول تقدمي أمهي  إىل أشــــــــــــري أ  وأود - 86

 للدول الدائمني املمثلني بني ال ســـــــ   عدد يزد مل ،2019 حزيرا /يوني  فف  اجل ســـــــني. بني التواز  ب ف ل 
 طفيف  بزايدة امل ئ (، يف 25) امرأة 49 ع  193 عددهم الب لغ نيويور  يف املتحدة األمم لدى األعضــــــ  

 تشـــــــــــــــغ  مل مقعدا، 15 عدده  الب لغ األم  جملس مق عد بني وم  .2018 ع   يف دائم  ممثل  40 ع 
 يف األمري ي ( املتحدة والوالاي  املتحدة واململ   )بول دا لبلدا   املخصـصـ  املق عد سـفريا  ثالث سـوى
  .2019 و 2018 ع م 
 القوا  ضــم  ال ســ   نســب  ظلت إذ م خفضــ  ، ال ظ ميني األفراد صــفوف يف املرأة متثي  يزال وال - 87

 إىل الشـــــــــرط  أفراد ضـــــــــم  ال ســـــــــب  زاد  حني يف امل ئ  يف 4.2 مســـــــــتوى ع د اثبت    العســـــــــ ريني واألفراد
 اليت االسرتاتي ي  وتسعى الث ي(. الش   )انظر 2018 األول/ديسمرب ك نو   حىت وذل  امل ئ  يف 12.8

 زايدة إىل ال ظ ميني األفراد صفوف يف اجل سني بني الت  فؤ حتقي  أج  م  السال  عملي   إدارة ضعته و 
 املؤسس   يف الع ملني واألفراد الشرط  وأفراد العس ري  القوا  أفراد ضم  نشره  يتم اللوايت ال س   عدد

 فيم  اإلدارة وضـــــــــعته  اليت املواد مجيع يف ج ســـــــــ ي م ظور تعميم وجرى العدال . جم ل ويف اإلصـــــــــالحي  
  ابلبعث . االلتح ق وبعد االنتش ر قب  م  مرحل  يف وال ظ ميني املدنيني األفراد بتدري  يتعل 
 ك دا،  بقي دة الســـــال  عملي   يف املرأة مبشـــــ رك  املتعلق  إلســـــ  مب درة ابنطالق أفيد أ  ويســـــري - 88
 يف واســـــــــتبق ئه  ونشـــــــــره  وتدريبه  ال ســـــــــ   جت يد عملي  جع  يف للطموح جتديدا متث  اليت املب درة وه 

 امل لي  املســـــــــ عدة تقدمي خالل م  وذل  م ه  ، بشـــــــــ   جتر  عملي  الســـــــــال  حفظ بعث   صـــــــــفوف
 ع   ويشـــــــــــ    .(2015) 2242 األم  جملس قرار مع ومتشـــــــــــي  الصـــــــــــدد ه ا يف احلوافز وتوفري والعملي 
 ه ا وملع جل  الســــــــوا  على والرواد ع احلوافز توظيف أج  م  تُب ل مت ددة جلهود االنطالق نقط  2019
 بقوا  املس مه  البلدا  م  العديد حققته  اليت الزايدا  التقدير مع أاتبع زلتُ  وم  كل .  بش   التحد 

 الض بط   لدورة املستمر امل حنني دعم على وأثين السال ، حفظ بعث   يف يُ شر  الالئ  ال س   أعداد يف
 ابلتزام هت  الوف   يف األعضــــــــــــ   الدول تســــــــــــ عد واليت للمرأة املتحدة األمم هي   ت ظمه  اليت العســــــــــــ راي 

  نشرهم. يتم ال ي  ال ظ ميني داألفرا صفوف يف ال س   عدد زايدة يف وتسهم
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)


S/2019/800 
 

 

19-17355 33/48 

 

 الش   الث ي 
 2018-2010 السالم، حلفظ املتحدة األمم بعثا  يف العسكراي  والضابطا  الشرطة  ابطا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التــــــ يل: الشـــــــــــــــب   الرابط يف عليهــــــ  االطالع مي   اجل س. نوع بوابــــــ  الســـــــــــــــال ، حلفظ املتحــــــدة األمم عمليــــــ   املصـــــــــــــــــــــدر:
https://peacekeeping.un.org/ar/gender (.2019 أاير/م يو يف عليه  )اطُلع 

 
 واألمن السالم تدابري يف اجلنسانية املنظورا  إدماج أجل من واخلربة املساءلة زايدة - 2 

 بدور يضــــــــــــطلع م  وك    يل الت بع  العلي  القي دا   مســــــــــــ  ل ت ف  اليت التدابري بتعزيز ملتز  إنين - 89
 احل ج  حم  حت  وال تلغ  ال اجل ســــــني بني التواز  فزايدة واألم . والســــــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  ع  إدار 
 األمم هب  تُعى اليت اجمل ال  مجيع يف اجل ســـــ ني  امل ظورا  دمج ع  مشـــــرتك  مســـــؤولي  ه    ت و  أ  إىل

 أ  بد وال اجل ســـــــني. بني املســـــــ واة عد  تدمي اليت الثق في  لألعراف أعم بشـــــــ   التصـــــــد  وع  املتحدة،
 ع  املســـــــــؤولي  تلق ئي  يتحمل  ال ســـــــــ   وأ  “املرأة” مع يتم هى مفهو  “اجل س نوع” أ  فرضـــــــــي  نق و 
 وت في  اجل ســـني بني الت  فؤ حتقي  إ  ذل . على القدرة بطبيعته  ميتل   أو اجل ســـ ني  التحليال  إجرا 
 االعرتاف املهم م  ول   اجل ســــني، بني املســــ واة أج  م  ضــــروراي  واألم  والســــال  ابملرأة املتعلق  اخلط 
 ع  املســــــــؤولي  واملديرا  املديري  كب ر  ويتحم  البعض. بعضــــــــهم  ع  ومتميزة م فصــــــــل  اجلهود تل  أب 

 الســـــــــــــــيــ ســــــــــــــــ   مجيع يف ابل ــ مــ  مــدرجــ    الصـــــــــــــــلــ  ذا  وااللتزامــ   األهــداف ت فيــ  ي و  أ  كفــ لــ 
  يديرو  . اليت ابل ي ان  اخل ص  املوارد توفري وطلب   وامليزاني   واالسرتاتي ي  

 اجل ســـــــــني بني املســـــــــ واة جم ل يف اخلربا  تعزيز يف الزم  مر على التقد  م  قدر ُأحرز حني ويف - 90
 انجع، بشـــــــــــــــ   واألم  والســـــــــــــــال  ابملرأة املتعلق  الوالاي  تفعي  ل ف ل  املوظفني م  ك ف  عدد وتوفري

 املوارد توفري كف ل   يف املتمث  التحد  اخلصــــــــــــوص، وج  على فه   ، ق ئم . التحداي  م  ال ثري يزال ال
 شــــغ  وضــــم   مالئم ، علي  رت  يف وتعيي هم اجل ســــ ني  الشــــؤو  ومســــتشــــ را  مســــتشــــ ر  م  ال  في 
  البعث  . رائس  م  ت  إشراف حتت اجل س ني  الشؤو  وحدا  ووضع الش غرة، الوظ ئف
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 الشــؤو  إدارة م  جز ا   اآل  أصــبحت )اليت الســي ســي  الشــؤو  إدارة لدى ك    ،2018 ع   ويف - 91
 ك م   بدوا  يعملو  اجل ســــ ني  للشــــؤو  ومســــتشــــ رة مســــتشــــ را 19 جمموع  م  الســــال ( وب    الســــي ســــي 
 الرت  م  وظ ئف يف امل ئ ( يف 21) فقط أربع  م هم خ صــــــ ، مبعوثي  أو ميداني  بعث  16 يف وي تشــــــرو 

 ع   يف أجريت اليت االســـتعراضـــ   ســـي ق يف ب  أوصـــ  ال   ال حو على فوقه ( وم  5-ف )الرتب  العلي 
 يف امل ئ ( يف 47) وتســــــــع  امل ئ ( يف 32) 4-ف الرتب  م  وظ ئف يف معي ني م هم ســــــــت  وك   .2015
 اجل س ني  الشؤو  يف متخص  خبري توفري الطل ، حس  مت، كم   .(58)أق  أو 3-ف الرتب  م  وظ ئف
 ومجيع  2018 ع   خالل مرة 11 نشـــــــــــــر  جرى االحتي ط ، الوســـــــــــــ ط  خربا  فري  خالل م  واإلدم ج
 إىل وأســــ د  اجل ســــ ي. امل ظور مراع ة تعميم يف خربهتم حيث م  تقييمهم يتم االحتي ط  الفري  أعضــــ  
 امل ئ ( يف 30) فقط م هم 28 ل   اجل ســــــــ ني ، للشــــــــؤو  ت ســــــــي  جه  مه   آخري  وموظف  موظف  94
  فوقه . وم  4-ف الرتب  م  ك نوا
 لدى ك    الســــال (، عملي   إدارة اآل  أصــــبحت )اليت الســــال  حفظ عملي   إلدارة وابل ســــب  - 92
 موظفني تضــــم اجل ســــ ني  للشــــؤو  وحدا  2018 ع   يف ع مل  الســــال  حلفظ بعث  15 م  بعث   10

 مث ي أ  إال البعث  . مســتوى على العلي  للقي دة املب شــر والتقين االســرتاتي   الدعم توافر ل ف ل  م رســني
 بني وم  البعث ، رائســــ  م ت  إىل اجل ســــ ني  ابلشــــؤو  اخل صــــ  وحداهت  نقلت (59)البعث   تل  م  فقط
 علي  برتب  معي ني أول   ك    العشـــــر، البعث   يف يعملو  اجل ســـــ ني  للشـــــؤو  ومســـــتشـــــ رة مســـــتشـــــ را 61
 مســــــــــتشــــــــــ را   12 ابلبعث   الشــــــــــرط  ع صــــــــــر يف وُعني   امل ئ (. يف 5) (60)فقط بعث   ثالث يف (5-)ف

 مستش را 19 و ،(61)واجل س ي اجل س  الع ف وم  فح  اجل س ني  املس ئ  يف املتخصصني م  ومستش رة
 فريق   وه ييت السودا  ج و  يف وُنشر ،(62)العس ر  الع صر يف واحلم ي  اجل س ني  للشؤو  ومستش رة

 أيضـــ    ه    وك   واجل ســــ ي. اجل ســــ  الع ف م  فح  على يركزا  املتحدة األمم شــــرط  م  متخصــــصــــ  
  .(63)امليداني  املتحدة األمم بعث   م  سبع يف ُنشروا املرأة مح ي  لشؤو  ومستش رة مستش را 21

__________ 

     م  ف   اخلدم   الع م ، إضـــــــــ ف  إىل متطوع واحد، واث1-ف/2-، وثالث  م  الرتب  ف3-ثالث  موظفني م  الرتب  ف (58) 
 م  متطوع  األمم املتحدة.

بعث  م ظم  األمم املتحدة لتحقي  االســـــــتقرار يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، وبعث  األمم املتحدة املت  مل  املتعددة األبع د  (59) 
ملتحدة املت  مل  املتعددة األبع د لتحقي  االســـــــتقرار يف م يل، لتحقي  االســـــــتقرار يف مجهوري  أفريقي  الوســـــــطى، وبعث  األمم ا

وبعث  األمم املتحدة لإلدارة املؤقت  يف كوســــــــــوفو، وقوة األمم املتحدة حلفظ الســــــــــال  يف قربص، وقوة األمم املتحدة املؤقت  يف 
 املتحدة يف ليرباي. لب   ، والعملي  املختلط  لالحت د األفريق  واألمم املتحدة يف دارفور، وبعث  األمم

بعث  م ظم  األمم املتحدة لتحقي  االســــــــــــــتقرار يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، وبعث  األمم املتحدة يف ج و  الســــــــــــــودا ،  (60) 
 والعملي  املختلط  لالحت د األفريق  واألمم املتحدة يف دارفور.

وبعث  األمم املتحدة لدعم نظ   العدال  يف ه ييت، والعملي  املختلط  لالحت د بعث  األمم املتحدة لإلدارة املؤقت  يف كوســــــــــــــوفو،  (61) 
األفريق  واألمم املتحدة يف دارفور، وبعث  م ظم  األمم املتحدة لتحقي  االســـــــــــــــتقرار يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، وقوة 

ســــــــــــودا ، وبعث  األمم املتحدة املت  مل  املتعددة األبع د األمم املتحدة األم ي  املؤقت  ألبي ، وبعث  األمم املتحدة يف ج و  ال
 لتحقي  االستقرار يف م يل، وبعث  األمم املتحدة املت  مل  املتعددة األبع د لتحقي  االستقرار يف مجهوري  أفريقي  الوسطى.

مم املتحدة يف ج و  الســــــودا ، والعملي  بعث  األمم املتحدة املت  مل  املتعددة األبع د لتحقي  االســــــتقرار يف م يل، وبعث  األ (62) 
املختلط  لالحت د األفريق  واألمم املتحدة يف دارفور، وبعث  األمم املتحدة املت  مل  املتعددة األبع د لتحقي  االســـــــــــــــتقرار يف 

وقوة األمم املتحدة مجهوري  أفريقي  الوســطى، وبعث  م ظم  األمم املتحدة لتحقي  االســتقرار يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، 
 املؤقت  يف لب   ، وقوة األمم املتحدة األم ي  املؤقت  ألبي .

بعث  األمم املتحدة املت  مل  املتعددة األبع د لتحقي  االســـــــــتقرار يف مجهوري  أفريقي  الوســـــــــطى، وبعث  األمم املتحدة املت  مل   (63) 
م  األمم املتحدة لتحقي  االســـــتقرار يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، املتعددة األبع د لتحقي  االســـــتقرار يف م يل، وبعث  م ظ
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 امل رســـــــ  االســـــــتشـــــــ ري  القدرا  حتســـــــني إىل احل ج  املتحدة األمم داخ  العلي  القي دا  وتدر  - 93
 على واملســتشــ را  املســتشــ ري  أول   قدرة كف ل   مع املقر، ويف البعث   ســي ق   يف اجل ســ ني ، للمســ ئ 
 وب    الســـــي ســـــي  الشـــــؤو  إدارة ســـــيم  ال املتحدة، األمم كي ان   مجيع وســـــتواصـــــ  القرار. صـــــ ع يف الت ثري

 بتعيني املتعلق  التوصـــــــــي   إدم ج أج  م  وعمله  الدعوي  أنشـــــــــطته  الســـــــــال ، عملي   وإدارة الســـــــــال 
 يثبت مب  امليزاني ، شـــــ  م  ق يف العلي  الرت  يف اجل ســـــ ني  املســـــ ئ  يف املتخصـــــصـــــ  االســـــتشـــــ ري  القدرا 
 وإي ال زاع. حلق  خ رج إىل واملســــــتدا  األج  الطوي  لالنتق ل ابل ســــــب  اجل ســــــ ي للتحلي  احملوري  األمهي 
 م  يلز  م  ختصــــي  طري  ع  التحد  هل ا التصــــد  يف املتحدة األمم دعم على األعضــــ   الدول أحث
  وامل يل. السي س  الدعم
 الُقطري ، املتحدة األمم أفرق  أعضــــــــــــ   خمتلف واصــــــــــــ  فقد الســــــــــــال ، عملي   نط ق خ رج أم  - 94
 ابملرأة املتعلق  اخلط  ت في  ابلتزام   للوف   املخصـــــــــــ  الدعم تقدمي للمرأة، املتحدة األمم هي   ســـــــــــيم  ال

 بلدا 39 ذل  يف مب  بلدا، 82 يف ُقطر  بوجود للمرأة املتحدة األمم هي   واحتفظت واألم . والســـــــــــــــال 
 الســـال  جم ال  يف املب درا  م  جمموع  ت في  وواصـــلت نزاع، ح ل  م  خ رج  أو/و نزاع ح ال  تشـــهد
 خبربهت  املتحدة، األمم إصــــالح مب درا  مع متشــــي  اهلي  ، وســــ مهت بلدا. 55 يف اإلنســــ ي والعم  واألم 
 لصــ حل املشــرت  للتع و  خطط وضــع مشــرتك  وحتليال  تقييم   إجرا  يف والســي ســ تي  والســي ســي  التق ي 
  وه ييت. السودا  مث  بلدا 
 حقوق كفــ لــ   ت ت ف اليت امليــدانيــ  للتحــداي  االســـــــــــــــت ــ بــ  على املتحــدة األمم قــدرة وتتوقف - 95

 ودراسـت  ومت نت  وجودت  إلي  املســت د اجل ســ ي التحلي  اتســ ق على هب  وال هوض لل ســ   الواجب  اإلنســ  
 وقد هب . اخل صــــــــــ  اإلنســــــــــ   حقوق إعم ل على ذل  يف مب  حتديدا، والفتي   ال ســــــــــ   على ال زاع لت ثري

 أيض  بيـ ْ تُ  ب  ب ل  أكتف ومل متبع ، كمم رس   األمر ه ا اعتم د جدوى الس ب ، تقرير  يف أوضحُت،
 للم ظور املراع  ال زاع حتليـــ  متخـــ ا   األمر هـــ ا ع  التقـــ عس على املرتتبـــ  احملتملـــ  والت ـــ ليف املخـــ طر
 ك    حيث (20 الفقرة ،S/2018/900) ذل  على مث ال   الوسطى أفريقي  مجهوري  يف أجر  ال   اجل س ي

 والفتي  . لل س   الواجب  اإلنس   حبقوق املتعلق  املس ئ  م  واسع  ط ئف    مت م  تُغف  أ  املم   م 
 

  واألمن والسالم ابملرأة املتعلقة اخلطة متويل - 3 
 م   التموي  الجت ه   حتلي    ويبني. الســي ســي  اإلرادة توافر على أســ ســي  مؤشــرا املوارد توفري يعد - 96
 الصــــــــ  دي  فرادى ج ن  م  املب درا  م  وعددا الواعدة التطورا  م  القلي  عدا فيم  أن ، 2015 ع  

 الف وة ه   ظلت ح ل ويف. ســــــــده  يتعني واســــــــع  ف وة ه    تزال ال كبريا،  ترحيب  لق  امل حن  واجله  
 بني للمس واة م  وئ  فع  ردة ب ل  تقرت  وأ  احملرز التقد  يف االنت  س  تتواص  أ  أخشى مع جل ، دو 

 أ  ،2020 األول/أكتوبر تشــــــــــري  حلول وحىت اآل  م  الف عل ، اجله   جبميع أهي  وإنين. اجل ســــــــــني
 بني املس واة حتقي  جهود يف واسع نط ق وعلى دال   بش   االستثم ر خالل م  السي سي  التزام هت  تدعم

 فحســــــــ ، ضــــــــروراي   ذات  حد يف ليس األمر فه ا. واألم  والســــــــال  ابملرأة املتعلق  اخلط  وت في  اجل ســــــــني
 خط  يف عليه  امل صوص تل  م ه  أخرى، ع ملي  التزام   صعيد على التقد  إحراز أيض    سيحفز إن  ب 

 .2030 لع   املستدام  الت مي 
__________ 

والعملي  املختلط  لالحت د األفريق  واألمم املتحدة يف دارفور، وبعث  األمم املتحدة يف ج و  الســـــــــودا ، وبعث  األمم املتحدة 
 م ل.لتقدمي املس عدة إىل العراق، وبعث  األمم املتحدة لتقدمي املس عدة إىل الصو 

https://undocs.org/ar/S/2018/900
https://undocs.org/ar/S/2018/900
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 الواجب  اإلنســــ   وحقوق اجل ســــني بني املســــ واة تعميم لدعم املقدم  الث  ئي  املعون  وصــــلت ولقد - 97
 يف ســـ واي   دوالر بليو  5.19 متوســـط  م  إىل ال زاع م  التضـــرر وســـي ق   اهلشـــ  الســـي ق   يف (64)للمرأة
 بش   اجل سني بني املس واة لتعزيز توج   اليت املعون  م  اإلمج لي  احلص  وازداد . 2017-2016 الفرتة
 م   بلغته  نســــب  أعلى وه  - امل ئ  يف 42.6 نســــب  إىل اهلشــــ  القطري  احل ال  ســــي ق يف األشــــ  ل م 
 خمصــــــصــــــ  مشـــــــ ريع أو برامج املعون  تل  م  امل ئ  يف 4.9 ســـــــوى يدعم مل ذل ، ومع. مضـــــــى وقت أ 

 ل ل  مم ث  مســـتوى وهو املرأة، ومت ني اجل ســـني بني املســـ واة حتســـني هو أســـ ســـ  هدف لتحقي  حتديدا
 . الث لث( الش   )انظر الس بق  الس وا  يف ُس   ال  
 

 الث لث الش  
 2017-2010املقدمة من أجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف السياقا  اهلشة أو سياقا  التضرر من النزاع، املعونة الثنائية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م ظمــ  التعــ و  والت ميــ  يف امليــدا  االقتصـــــــــــــــــ د ، بيــ ان  نظــ   اإلبالغ اخلــ ص ابجلهــ   الــدائ ــ . متــ حــ  على الرابط الشـــــــــــــــب   التــ يل:  املصدر: 
https://stats.oecd.org   (.2019)اطلع عليه  يف نيس  /أبري 

  
 املعون  م  قدر أبكرب تســــــــــ هم اليت ه  الرئيســــــــــي  امل حن  اجله   م  صــــــــــغرية جمموع  زالت وم  - 98

 والســويد إســب ني  مث  البلدا ، بعض خصــصــت وقد. (65)اجل ســني بني املســ واة حتقي  ملب درا  املخصــصــ 
. حتديدا اجل ســــــني بني املســــــ واة تعزيز لغرض امل ئ  يف 20 ع  تزيد تقد مه  اليت املعون  م  نســــــب    وهول دا،

__________ 

 التع و  مل ظم  الت بع  اإلمن ئي  املســـــ عدة بل    اخل ص اجل ســـــني بني املســـــ واة ســـــي ســـــ   مؤشـــــر ابســـــتخدا  مُجعت بي ان  (64) 
-www.oecd.org/dac/gender الت يل: الشب   الرابط يف البي ان  ه   على االطالع مي  . االقتص د  امليدا  يف والت مي 

development/dac-gender-equality-marker.htm. 
 .األورويب لالحت د اتبع  ومؤسس   املتحدة، والوالاي  املتحدة، واململ   وك دا، والسويد، إسب ني ، تشم  (65) 
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ال ســـــب  امل وي  م  
ــــــ   املعونــــــ  الث ــــــ ئي
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للتخصــــــــــي  اليت 
توج  إىل املســـ واة 
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 اإلمن ئ ، للتع و  اجلديدة االســــــــرتاتي ي   مجيع يف واألم  والســــــــال  املرأة م ظورا  اآل  لســــــــويدا وتدمج
 .والعراق السودا  جل و  املخصص  تل  وآخره 
ويف الع   املقب ، آم  أ  تتزايد وتت وع مصـــ در التموي  املقد  م  أج  ت في  اخلط  املتعلق  ابملرأة  - 99

والســال  واألم . وأُرح  يف ه ا الصــدد ابمل  قشــ   اليت جترى يف إط ر شــب   مراكز الت ســي  املع ي  ابملرأة 
  امل حن . وإي، إذ أشــــــري إىل تســــــليم والســــــال  واألم  بشــــــ   حتقي  قدر أكرب م  الت ســــــي  فيم  بني اجله 

أبمهي  أ  تعتمد الدول األعضـــــ   خطط عم  وط ي  ممول  ابل  م   (2019) 2467جملس األم  يف قرار  
على تقدمي توصــــــي   ل ف ل  إلحراز التقد  يف ت في  اخلط  املتعلق  ابملرأة والســــــال  واألم ، أحث الشــــــب   

يتضم  سوى  توافر م  ي ف  م  املوارد خلطط العم  وإم  ني  تتبع املخصص   وال فق  . وحىت اآل ، مل
يف امل ئ ( ميزاني   وقت االعتم د. وم  األمثل  اإلجي بي  على كيفي  متوي  خطط العم  ربط  22خط  ) 18

 حـ لـ  األرد ، وتعميم مراعـ ة اإلجرا ا  عرب امليزانيـ   خطط العمـ  الوط يـ  آبليـ   متويـ  مجـ ع  كمـ  يف
 القط عي  كم  هو احل ل يف اخلط  الرابع  ل   م  سويسرا واململ   املتحدة وال رويج. 

 2020 ع   م  األول/أكتوبر تشــــري  شــــهر حلول قب  االهتم   إيالؤه  يلز  أخرى مســــ ل  ومث  - 100
 التضرر اهلش ش  سي ق   يف ال س ئي  واحلرك   للم ظم   احليو  ابلدور املعل  االعرتاف بني الف وة ه 
 الفرتة يف املقدم  الث  ئي  للمعون  وابل ســـــــــب . املســـــــــتدا  التموي  مصـــــــــ در إىل افتق ره  واســـــــــتمرار ال زاع م 

 ع  يزيد ال مبلغ وهو مب شــرة، ال ســ ئي  امل ظم   إىل دوالر مليو  82 قدر  مبلغ ُوج   ،2016-2017
 أرح  وإي. ال زاع م  والتضــرر اهلشــ شــ  حل ال  املخصــصــ  الث  ئي  املعون  إمج يل م  امل ئ  يف 0.2 نســب 

 يق  ال م  تعب   إىل وهتدف ك دا  تقوده  اليت اجل سني بني للمس واة اجلديد الص دوق مب درة مث  مبب درا 
 املمول املشرت ، السال  ص دوق يقد  مي من ر، ويف. املقبل  عشرة اخلمس الس وا  خالل دوالر بليو  ع 
 الص دوق خيص  إذ القبي ، ه ا م  املب درا  على آخر مث ال األعض  ، دول  وبعض األورويب االحت د م 
 م ظم   ت ف ه  اليت واألم  والســـــــــــال  ابملرأة املتعلق  للمشـــــــــــ ريع األموال م  امل ئ  يف 15 ع  يق  ال م 

 التزمت ،2019 الث ي/ي  ير ك نو   يف الث لث  الوط ي  عمله  خط  ال رويج أطلقت وع دم . املدي اجملتمع
 املب درا  بشـــــ   واحمللي  الدولي  املدي اجملتمع م ظم   هب  تضـــــطلع اليت لألعم ل املت ح التموي  مبضـــــ عف 
 .واملص حل  السال  جهود سي ق يف واألم  والسال  ابملرأة املتصل 
 فرق  أجنز  وقد. املتحدة األمم م ظوم  داخ  اجلهود م  املزيد يب ل أ  أيضـــــــــ    الضـــــــــرور  وم  - 101
ه  2018 ع   يف أُنشـــــــ ت اليت اجل ســـــــني بني املســـــــ واة بتموي  املع ي  املســـــــتوى الرفيع  العم   اســـــــتعراضـــــــَ

 متحور  التوصـــــــــــــــي   م  جمموع  العم  فرق  وقدمت. 2019 ع   يف ونفق هت  املتحدة األمم مليزاني  
. اجل سـني بني املسـ واة بتحقي  ابلتزام هت  الوف   أج  م  للم ظم  الالزمني وامل يل البشـر  االسـتثم ر حول

 اجل ســني بني للمســ واة أولواي  االســرتاتي ي  اخلطط تضــمني أمهي  على توصــي هت  يف العم  فرق  وشــدد 
 وكف ل  قو ، ج ســ ي هي   توافر لضــم   م لي  ومع يري وأهداف أســ س خطوط ووضــع هل ، املوارد وتوفري
 بزايدة ال فيل  الســـــــــب  وحتديد املتحدة، األمم م ظوم  نط ق على م ه   بشـــــــــ   امل ليني واإلبالغ التتبع
 اجل سني بني املس واة لتموي  املتوافرة اإلمج لي  املوارد ح م
 التقد  مؤشــــرا  أضــــعف أحد وختصــــيصــــه  املوارد تتبع يظ  املتحدة، األمم م ظوم  نط ق وعلى - 102
 املؤشــــــــــــــر هــ ا مبتطلبــ   “يف ” أبنــ  للتقــ رير املقــدمــ  ال يــ ان  م  كيــ ان  16 ســـــــــــــــوى يفــد مل إذ أدا  ،
 إىل واألم  والســــال  املرأة مبســــ ئ  يتعل  فيم  العم  فرق  خُلصــــت ذل ، إىل وابإلضــــ ف . “يت  وزه ” أو
 لتعميم املب ول  اجلهود يقوض يع دهل ، م  أو اجل ســ ني ، الشــؤو  لوحدا  املخصــصــ  املوارد كف ي   عد  أ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
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 حدده  اليت تل  فيه  مب  اجل ســـــــــــــــني، بني ابملســـــــــــــــ واة املتعلق  الوالاي  وت في  اجل ســـــــــــــــ ي امل ظور مراع ة
 .األم  جملس
 بتخصـــــــــي  املتعلق  الدني  األهداف بتحقي  ال ي ان  م  قلي  عدد ســـــــــوى اآل  حىت يلتز  ومل - 103
 مواط  ووجود أســــــــــ س خطوط إىل االفتق ر وك  . اجل ســــــــــني بني ابملســــــــــ واة يتعل  فيم  اإلنف ق أو املوارد

 التقد  حمدودي  إىل مجيع    أد  عوام  للمســــ  ل  أطر ووضــــع ال فق   مجيع وتدقي  التتبع نظم يف ضــــعف
 وضــــــــــعت اليت املتحدة األمم كي ان   أحرز  ذل ، م  ال قيض وعلى. اجمل ل ه ا يف القي س وق بلي  احملرز
 اإلمن ئ  الربانمج زاد فقد. ال ت ئج بتحقي  امل لي  املوارد ربط يف التقد  م  قدرا لتتبعه  ونظ م    م لي  أهداف   
 يف امل ئ  يف 56 إىل 2017 ع   يف امل ئ  يف 48 م  ال  مي  البلدا  يف اجل ســـــــني بني للمســـــــ واة متويل  م 
 اجل ســــــني بني املســــــ واة ك نت  ،2018 ع   يف امل ئ  يف 56 الب لغ  ال ســــــب  ه   أصــــــ  وم . 2018 ع  

 ذل ، إىل وابإلضــ ف . م   امل ئ  يف 49 ل ســب  مهم  وهدف  التموي  م  امل ئ  يف 7 ل ســب  الرئيســ  اهلدف
 الع ف م ع ذل  يف مب  والفتي  ، ال ســـ   احتي ج   على الضـــو  اإلنســـ ني  الشـــؤو  ت ســـي  م ت  ســـلط

 يف متويله  يف يُ ظر اليت األولوي  ذا  الرئيسي  األربع  اجمل ال  م  واحدة ابعتب ره  ل ، والتصد  اجل س ي
 .الطوارئ ملواجه  املركز  ص دوق  إط ر
 ،2018 ع   فف . للمرأة املتحدة األمم هي   ك ه   على الواقع  الربجم  أعب   ازدايد وتواصـــــــــــــــ  - 104
 قدر  مبلغ إىل اإلنســــــــــــــــ ني  والتدخال  واألم  الســـــــــــــــال  برامج وضـــــــــــــــع على اهلي   نفق   جمموع ارتفع

 . دوالر مليو  89.44
 أدوا  الســـــــــــــــال ، ب    صـــــــــــــــ دوق م  يتبني كم   اجلم ع ، التموي  صـــــــــــــــ  دي  ت و  أ  ومي   - 105

 املتحدة األمم فم ت . واألم  الســال  برامج يف اجل ســني بني املســ واة إىل املوج  التموي  حلفز اســرتاتي ي 
 خالل م  دوالر باليني 10 على يزيد متويال 2004 ع   م   يدير الشرك   املتعددة االست م ني  للص  دي 
 املتحدة األمم كي ان   م  كي ان    52 مبش رك  بلدا ، 110 م  أكثر يف ت ف  أنشط    يدعم ص دوق ، 148

 (66)صــــــرحي  التزام   م ه  57 لعدد ك    حتليال ، هل  أعد  صــــــ دوق  90 بني وم . م حن  جه  98 و
 املتعلق  لاللتزام   القوي  اللغوي  الصــــــــي غ  فإ  ذل ، ومع. امل ئ ( يف 63) اجل ســــــــني بني املســــــــ واة بتعزيز
 فحىت. للربامج الفعليني والتموي  ابلتصـــــــــــــــميم دائم    مدعوم  ليســـــــــــــــت اجل ســـــــــــــــني بني املســـــــــــــــ واة بتحقي 

 التموي  نســب  لتتبع اجل ســني بني املســ واة مؤشــرا    صــ  دي  10 ســوى يســتخد  مل ،2019 حزيرا /يوني 
 صـــ دوق أحرز  ال   التقد  ويُعزى. (67)ع ه  واإلبالغ اجل ســـني بني ابملســـ واة املتعلق  للربجم  املخصـــصـــ 

 واضـــح  م ه ي  واعتم د  للتطبي  ق بل  عم  خط  الصـــ دوق امتال  تشـــم  عوام  عدة إىل الســـال  ب   
. التمويـــ  أهـــداف م  األدىن احلـــد وجتـــ وز لتحقي  الـــدؤو  العليـــ  اإلدارة ودعم املوارد ختصـــــــــــــــي  لتتبع
 امل ئ  يف 40 نســــــــــــــب  خصــــــــــــــصــــــــــــــت ،2018 ع   يف اعُتمد دوالر مليو  183 قدر  مبلغ أصــــــــــــــ  فم 

__________ 

 .التشغيل  ودليل  الص  دي  م  ص دوق ك   اختص ص   حتلي  جرى (66) 
 يف امل حنني املتعددة االست م ني  املتحدة األمم ص  دي  بش   املقد  الس و  السرد  للتقرير لمرأةل املتحدة األمم هي   حتلي  (67) 

. 2019 حزيرا /يوني  يف الشـــــــــــــرك   املتعددة االســـــــــــــت م ني  للصـــــــــــــ  دي  املتحدة األمم م ت  أصـــــــــــــدر  ال   ،2018 ع  
 أفريقي  جلمهوري  اإلنس ني  املس عدة وص دوق أفغ نست  ، أج  م  اإلنس ني  األنشط  ص دوق العشرة: الص  دي  يل  وفيم 

 وصـــــــ دوق الســـــــال ، ب    وصـــــــ دوق الدميقراطي ، ال ونغو مجهوري  يف االســـــــتقرار حتقي  يف االتســـــــ ق وصـــــــ دوق الوســـــــطى،
 أج  م  اإلنســــ ني  األنشــــط  وصــــ دوق الســــودا ، جل و  اإلنســــ ني  املســــ عدة وصــــ دوق للصــــوم ل، اإلنســــ ني  املســــ عدة
 الشــــــؤو  ت ســــــي  مل ت  الت بع الطوارئ ملواجه  املركز  والصــــــ دوق اإلنســــــ ي، والعم  للســــــال  املرأة وصــــــ دوق الســــــودا ،
 .اإلنس ني  الشؤو  ت سي  مل ت  املشرت  القطر  والص دوق اإلنس ني ،
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 الب لغ املتحدة األمم تســتهدف  ال   األدىن احلد يت  وز م  وهو املرأة، ومت ني اجل ســني بني املســ واة لتعزيز
 أرح  وإنين. (68)امل ئ  يف 30 ونســــــــــبت  ت قيح  بعد الســــــــــال  ب    لصــــــــــ دوق املقرر واهلدف امل ئ  يف 15

 إدراج أج  م  الشرك   املتعددة االست م ني  للص  دي  املتحدة األمم م ت  يعتمده  اليت اجلديدة ابملب درة
 املشــ رك  امل ظم   وتشــ يع اجلم ع  التموي  لصــ  دي  املوحدة التق رير يف اجل ســني بني املســ واة مؤشــرا 

 .هب  تضطلع اليت واإلبالغ والت في  التخطيط عملي   يف اجل سني بني املس واة إدم ج على
 التموي ، م  القدر نفس كله   تتلقى ال الشرك   املتعددة االست م ني  الص  دي  أ  التحلي  ويبني - 106

 األمم صــــ  دي  أ  املســــ مه   حيث م  اجلم ع  التموي  صــــ  دي  أكرب م  أبربع  مق رنته  ع د ويتضــــ 
 املوارد م  للغ ي  حمدود قدر إال هل  يتوافر ال املرأة ومت ني اجل ســــني بني املســــ واة تت  ول اليت الثالث  املتحدة
 . الرابع( الش   )انظر

__________ 

 الت يل: الشـــــب   الرابط يف عليه  االطالع ومي   ،2019-2017 للفرتة الســـــال  ب    لصـــــ دوق االســـــرتاتي ي  اخلط  انظر (68) 
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_sp_2017-

19_final_180327.pdf. 

https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_sp_2017-19_final_180327.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_sp_2017-19_final_180327.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_sp_2017-19_final_180327.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_sp_2017-19_final_180327.pdf
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 الرابع الش  
 2018 املاحنني، املتعددة االستئمانية الصناديق إىل الواردة املالية املسامها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بشــ   املرأة والســال   2019م ت  ت ســي  الشــؤو  اإلنســ ني  على االســتقصــ   ال   أجر  يف ع   ، ورد (http://mptf.undp.org) املتعددة الشــرك   الت بع للربانمج اإلمن ئ  دي  االســت م ني  م ت  الصــ  :املصدر 
 واألم . 

 .املتحدة الوالاي  دوالرا  مباليني مقوم  قوسني بني الواردة األعداد مالحظ :

 

ـــــــ درة األمــم املــتــحـــــــدة  مــب
مل  فح  الع ف اجل ســــــــــ  

 (3) يف ح ال  ال زاع

اإلنســ ني  صــ دوق املســ عدة 
صــــــــــــــ ــــدوق ب ــــ    (89) جل و  السودا 

 (129) السال 
ص دوق املس عدة اإلنس ني  

 (54) للصوم ل

صـــــــ دوق األنشـــــــط  
اإلنســـــــــ ني  م  أج  

 (46) أفغ نست  

ص دوق مب درة 
 تسليط الضو 

(130) 

برانمج األمم املتحــدة 
املشرت  للمس واة بني 
 اجل سني يف جورجي 

الص دوق القطر  
الص دوق املركز   (950) ملشرت ا

 ملواجه  الطوارئ
صــ دوق املســ عدة  (559)

اإلنس ني  جلمهوري  
 أفريقيــ  الوســــــــــــــطى

(28) 

صـــ دوق املرأة للســـال  
 (7) والعم  اإلنس ي

صـــــ دوق األنشـــــط  
اإلنســــ ني  م  أج  

 (45) السودا 

 جورجي برانمج األمم املتحدة املشرت  للمس واة بني اجل سني يف 
 

 مب درة األمم املتحدة مل  فح  الع ف اجل س  يف ح ال  ال زاع
 

 ص دوق األنشط  اإلنس ني  م  أج  أفغ نست  
 

 ص دوق املس عدة اإلنس ني  جلمهوري  أفريقي  الوسطى 
 

 الص دوق القطر  املشرت  
 

 الص دوق املركز  ملواجه  الطوارئ
 

 ص دوق ب    السال 
 

  ني  م  أج  السودا ص دوق األنشط  اإلنس
 ص دوق املس عدة اإلنس ني  للصوم ل
 ص دوق مب درة تسليط الضو 
 ص دوق املس عدة اإلنس ني  جل و  السودا 
 ص دوق املرأة للسال  والعم  اإلنس ي

 

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/


S/2019/800 
 

 

19-17355 41/48 

 

خ وقد - 107  لب    مؤثرة مب درا    تدعم مبت رة كآلي   دور  اإلنســــ ي والعم  للســــال  املرأة صــــ دوق رســــ 
 التموي  الصــــ دوق قد   اآل ، وحىت. الشــــعبي  املدي اجملتمع م ظم   بقي دة اإلنســــ ني  واملســــ عدة الســــال 

 سليم   وجزر وتونغ  وبوروند  وابالو األرد  م  ك   يف املدي اجملتمع م ظم   م  م ظم  56 عدد  مل 
 قب  عملي ت  بد  م   مب شــــرة اســــتف دة الصــــ دوق م  واســــتف د. وكولومبي  وفي   وف نواتو والعراق وســــ موا
 ويف. (69)اجملموع يف فرد ماليني 3 م  وأكثر والفتي  ، ال ســــ   م  76 000 ع  يزيد م  ســــ وا  ثالث
 يف املتمث  هدف  وغبل على للمســــــ عدة للصــــــ دوق متويله  زايدة إىل األعضــــــ   الدول دعو ُ  ،2018 ع  
 خالل كبريا    منوا   شــــهد قد الصــــ دوق أب  أُفيد أ  ويســــري. 2020 ع     ي  حبلول دوالر مليو  40 مجع
 مليو  40 يف املتمث  هدف  م  دوالر مليو  20 قدر  م  ابلفع  مجع وأبن  التقرير، هب ا املشــــــــــــمول  الفرتة
 أ  للصــ دوق تســى واألفراد، والشــرك   األعضــ   الدول م  املقدم  اإلضــ في  املســ مه   وبفضــ . دوالر
 ابلتموي  أرح  وإنين. احملتل  الفلســـــــــطي ي  األرض ويف أفريقي  يف جديدة بلدا  ســـــــــت  يف ل  م  ت  يفتت 

 م  املتحدة واألمم األورويب االحت د بني مشرتك  مب درة وه  الضو ، تسليط مب درة قدمت  ال   املخص 
 بني ه   التآزر وج أل توثي إجرا  عملي   على وأشــــ ع والفتي  ، ال ســــ   ضــــد الع ف على القضــــ   أج 

 االعرتافعلى و ، الســــال  ب    وصــــ دوق الضــــو  تســــليط ومب درة اإلنســــ ي والعم  للســــال  املرأة صــــ دوق
 . والت مي  اإلنس ي والعم  السال  بني ابلروابط

  
  األمن جملس عمل - رابعا 

 فف . األم  جملس عمـــ  جمـــ ال  م  جمـــ ال  عـــدة يف تقـــد  م  أحرز مبـــ  أبلغ أ  يســـــــــــــــري - 108
 إىل صــرحي  إشــ را  األم  جملس اخت ه  اليت القرارا  مجيع م  امل ئ  يف 72 نســب  تضــم ت ،2018 ع  

 ويف. 2013 ع   ابســــــــتث    آخر ع   أ  يف ســــــــُ لت نســــــــب  أعلى وه  واألم ، والســــــــال  املرأة قضــــــــ اي
 الســودا  وج و  أفغ نســت   خالهل  وزار األم  جملس هب  اضــطلع اليت البعث   مجيع أدجمت ،2018 ع  

 ومشلت واألم ، والســــال  ابملرأة تتعل  ع  صــــر ومي من ر ب غالديش إىل إضــــ ف  الدميقراطي  ال ونغو ومجهوري 
 والاي  أيض    األم  جملس عزز امل ضي ، القليل  الس وا  ويف. احمللي  ال س ئي  اجملموع   مع لق  ا  إجرا 

 تشم  والي  بوصفه  اجل سني بني للمس واة االعتب ر م  مزيد إيال  إىل دعوت  خالل م  السال  عملي  
 الســـــــي ســـــــي ، والعملي   الســـــــال  عملي   يف املرأة مشـــــــ رك  ل ف ل  الدعم تضـــــــ فر وإىل القط ع  ، ك ف 

 يف احملرز التقد  ع  صـــــــــــــــراح  وأكثر معززة بصـــــــــــــــورة واإلبالغ جودة، أكثر ج ســـــــــــــــ ني  حتليال  وإعداد
 . الصدد ه ا

 امل ئ  يف 90 ونســب  امل ئ ( يف 100) اخل صــ  الســي ســي  البعث   عم  ع  تق رير  مجيع أ  ومع - 109
 واألم  والســـال  ابملرأة املتعلق  املســـ ئ  ع  معلوم   أورد  الســـال  حفظ بعث   م  املقدم  التق رير م 
 التحليلي  اجلودة تعزيز م  بد ال أ  أدر  فإنين والفتي  ، لل ســــــــــ   الواجب  اإلنســــــــــ   حقوق انته ك   أو
 م  امل ئ  يف 20 م  أق  ســـوى يتضـــم  ومل. للت في  الق بل  التوصـــي   وبني بي ه  والروابط املعلوم   هل  

 األســــــــــــــــ ســـــــــــــــي  واحلراي  احلقوق أمهي  إىل إشــــــــــــــــ را  2018 ع   يف األم  جملس اخت ه  اليت القرارا 
 واالجت  . كف لته   ضـــرورة وإىل ال ســـ ئي  واجلم ع   املدي اجملتمع وأعضـــ   اإلنســـ   حقوق ع  للمدافع  

 .الوقت مبرور اإلش را  ه   ت  ق  هو عموم  الس ئد

__________ 

 .https://wphfund.org/wp-content/uploads/2019/08/WHPF-4Pager-7-Aug-2019.pdf انظر: (69) 

https://wphfund.org/wp-content/uploads/2019/08/WHPF-4Pager-7-Aug-2019.pdf
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2019/08/WHPF-4Pager-7-Aug-2019.pdf
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 (2019) 2467 قرار  يف الــدول إىل األم  جملس وجههــ  اليت ابلــدعوة أرحــ  فــإنين ولــ لــ ، - 110
 وأقر بعمله ، تضــــــــــطلع وه  املدي اجملتمع م ظم   تط ل اليت والقيود واالعتدا ا  التهديدا  تدي  أل 

 حلم يتهم اإلنس   حقوق ع  افعنياملد مع ابلتش ور اجل س ني  لالعتب را  مراعي  تدابري وضع إىل ابحل ج 
 ع  األم  جملس إعرا  أمهي  على اســــــــتطعتُ  م  أشــــــــدد أ  إال يســــــــعين وال. بعملهم القي   م  ومت ي هم
 اإلنســـــ   حقوق ع  املدافع   ســـــيم  وال الف عل ، املدي اجملتمع جه   ب  تقو  ال   القي  م للعم  أتييد 

 إبدان  وجي هر  ال زاع م  التضــــرر ســــي ق   يف م ه  يعشــــ  م  وخ صــــ  الســــال ، ب    جم ل يف والع مال 
 . واهل م   التهديدا 

 إىل املؤقــت الــداخل  نظــ مــ  م  39 املــ دة مبوجــ  دعوة   األم  جملس وجــ  ،2018 عــ   ويف - 111
 الرقم مع ابملق رن  زايدة   ميث  فيم  م هم، امل ئ  يف 30 نسب  ال س   ش  لت املت لمني م  350 جمموع  م 

 بشــ   اجمللس إىل إح ط    الع   األمني انئب  وقدمت. امل ئ  يف 24 وقدر  2017 ع   يف املســ   القي ســ 
 املتحدة األمم م  مســـــؤولني وضـــــمت ترأســـــته  اليت الســـــ ح ، م طق  إىل املســـــتوى الرفيع  املشـــــرتك  الزايرة
 ابلع ف املع ي  اخل صــــــ  ممثليت وك ل  للمرأة املتحدة األمم هلي   الت في ي  املديرة وقدمت. األفريق  واالحت د
 املقد م  اإلح ط   وتعد. م هم  ب   امل وط  الوالي  بشـــ   اجمللس إىل إح طتني ال زاع ح ال  يف اجل ســـ 

 ُدعيت ،2018 ع   ويف. اجمللس إىل نظره  وجه   لتقدمي ه م  فرصـــــــــــ  املدي اجملتمع ميثل  نســـــــــــ   م 
 لبلدا  املخصـــــــــــصـــــــــــ  اجمللس اجتم ع   م  اجتم ع    13 يف إح ط   تقدمي إىل املدي للم تمع ممثال 
 .مواضيعي  مس ئ  بش   اجتم ع    13 ويف بعي ه 
 االجتمــ عــ   حلضـــــــــــــــور املــدي اجملتمع ممثل  إىل املوجهــ  الــدعوا  أ  التفــ ؤل على يبعــث وممــ  - 112

 مستقرة مس  تدرجيي  أصبحت ،(2015) 2242 القرار يف املطلو  ال حو على بعي ه ، لبلدا  املخصص 
 ابملرأة املعين الع م  احل ومي  غري امل ظم   بفري  أنو  أ  وأود. عمل  وأســــــــ لي  األم  جملس ملم رســــــــ  
 وتيســــــــــــــري واملت لم   املت لمني اختي ر يف األمهي  الب لغ  لدور  الشــــــــــــــ ر إلي  أوج  وأ  واألم  والســــــــــــــال 
 قيد ه  اليت وال زاع   األزم   م  مب شــــــر بشــــــ   املتضــــــررا  املدي اجملتمع ممثال  وتقد . مشــــــ ركتهم

 نس   وصفت ،2018 ع   فف . األم  جملس أعض   إىل األمهي  ح مس  وتوصي   اثقب  رؤى اجمللس نظر
 الفرتة يف واجه ه  اليت السي س  التمثي  عقب   الدميقراطي  ال ونغو مجهوري  يف املدي اجملتمع مج ع   م 
 ج و  يف املدي اجملتمع م  انشــط   وح ر . 2011 ع   م   البلد أجراه  انتخ اب  أول ســبقت اليت

 أب  أخراي  وط لبت. اجل ســــني بني ابملســــ واة املتصــــل  الســــال  اتف ق ألح    االمتث ل عد  م  الســــودا 
 واليم ، وليبي  أفغ نســــت   يف الســــال  مف وضــــ   يف فع ل  مشــــ رك    ال ســــ   تشــــ ر  وأب  املرأة حقوق حُترت 

 القيود وعلى الســـال  ب    جم ل يف احمللي  ال ســـ ئي  امل ظم   ب  تضـــطلع ال   العم  على الضـــو  وســـلط 
 تســــــــــــتهدف اليت اهل م   إىل ووصــــــــــــوال التموي  قل  م  بد ا ه ا، عملهم يف عليه  يتغلنب أ  جي  اليت

 ت في  يف املس عدة هب  يستطيعو  اليت الطريق  يف ال ظر على األم  جملس أعض   أش ع وإنين. ال  شط  
 .املدي اجملتمع ممثل  م  املقدم  االسرتاتي ي  التوصي  

 إىل إح ط   قدموا ال ي  املدي اجملتمع أعض   أب  تفيد تق رير م  مسعتُ  مل  ابلغ قل  ويس وري - 113
 مجيع صـــــــــــــــراح    يدي وا أ  على اجمللس أعضـــــــــــــــ   أحث وإي. ذل  أعق   يف التهديدا  تلقوا قد اجمللس
 اجمللس، إىل إعالمي  إح ط     يقدمو  وم  املدي اجملتمع ممثل  ضد االنتق مي  واألعم ل التخويف أش  ل
 . حدة على ح ل  ل   املالئم  االست  ب  حتديد أج  م  األفراد هؤال  مع يعملوا وأ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 يف األم  جمللس والت بع واألم  والســـــــــــال  ابملرأة املعين الرمس  غري اخلربا  فري  تشـــــــــــ ي  ك    لقد - 114
 ت في  بشـــــ   2015 ع   يف ُأجريت اليت الع ملي  الدراســـــ  ع ه  متخضـــــت اليت ال ت ئج إحدى 2016 ع  
 جم ل يف ابل ف  ة ل  مشـــــهودا م تدى اآل  الفري  يغدو أ  ليســـــعدي وإن . (2000) 1325 اجمللس قرار

 الت في  بشـــــ   امل  قشـــــ   إجرا  ويف واألم  والســـــال  ابملرأة املتعلق  املســـــ ئ  بشـــــ   معززة حتليال  إعداد
 اجمللس أعضـــــــ   مجيع أحث زلت وم . اجمللس وأعضـــــــ   للبعث   العلي  القي دة بني حتليالت  ل ت ئج املدروس
 يف ب شـــــــ ط املشـــــــ رك  وعلى االجتم ع   تل  يف ت  قش اليت والتحليال  املعلوم   م  االســـــــتف دة على
 مع شـــراك  إط ر يف اخلربا ، فري  رائســـ  تتشـــ رك   والســـويد بريو ك نت  ،2018 ع   فف . اهل   امل رب ه ا

 الوســـــــــــــــطى أفريقيـــ  مجهوريـــ  يف احلـــ لـــ  بشـــــــــــــــــ   اجتمـــ عـــ   آنـــ ا  الفري  عقـــد وقـــد املتحـــدة، اململ ـــ 
(S/2018/1087،)  الــدميقراطيــ  ال ونغو مجهوريــ  يف واحلــ لــ (S/2018/362 و S/2018/885،)  يف واحلــ لــ 

 وم طقــــ  مــــ يل يف واحلــــ لــــ  (،S/2018/1139 و S/2018/881) ليبيــــ  يف واحلــــ لــــ  (،S/2018/475) العراق
 . (S/2018/188) تش د حبرية حوض يف واحل ل  (،S/2018/688) الس ح 
 الرمس ، غري اخلربا  فري  لتوصـــــــــــــــيــ   الفعــ لــ  املتــ بعــ  يف الفرعيــ  اهلي ــ   تشـــــــــــــــــ ر  أ  وجيــ  - 115
 توصي ت  يف يورد الق ئم  عشر األربع  اجلزا ا  نظم م  تسع  اآل  أصب  فقد .اجلزا ا  جل   ذل  يف مب 

 اخلربا  ألفرق  يتوافر أ  وجي  .(70)واجل ســ ي اجل ســ  الع ف م  فح  إىل مب شــرة غري أو مب شــرة إشــ را 
 يف األمس   إدراج بشــــ   وتوصــــي   معلوم   م  اجلزا ا  جل   إىل يقد  مل  األســــ ســــ  املصــــدر ه  اليت

 والع ف اجل ســــــني بني املســــــ واة جم يل يف املتخصــــــصــــــ  واخلربا  املوارد م  ال  يف القدرُ  لل زا ا  قوائمه 
 اجلزا ا  قوائم يف وال ي ان  األفراد إلدراج التوصــــي  ه   األفرق   تقد  وأ  ابل زاع  ، املتصــــ  اجل ســــ 
 ابلفع  أمس ؤهم املدرج  ابألفراد اخل صـــــ  الســـــردي  املوجزا  بتحديث أيضـــــ  تقو  وأ  األســـــ س، ه ا على

 قرار  يف األم ، جملس أعــــ د وقــــد. وج ســـــــــــــــ  ج ســـــــــــــــــــ ي ع ف جرائم م  ارت بو  مــــ  تع س حبيــــث
 الـــدعم بتقـــدمي املع يـــ  ال يـــ ان  أكلف وســـــــــــــــوف احلتميـــ ، الضـــــــــــــــرورة هـــ   أتكيـــد ،(2019) 2467
 .اجلهود لتل 
  

 املالحظا  اخلتامية والتوصيا  -خامسا  

التقرير الضــــــــــو  على عدد م  اجمل ال  اليت ُأحرز فيه  تقد  على طري  ال هوض ابخلط  يســــــــــلط  - 116
املتعلق  ابملرأة والســـــــــــــــال  واألم ، ول   م  زال ه    ال ثري مم  يتعني عمل . فال مي     أ  نتحم  تبع   

ال  واألم  يرتبط بشـــدة التقهقر على ه ا الطري ، ال ســـيم  وأ  التقد  يف ت في  اخلط  املتعلق  ابملرأة والســـ
بتحقي  أهداف الت مي  املستدام  ال  م . وتغي  ال س   ع  ط وال  املف وض  ، وتـَُقر اتف ق   السال  
دو  تضـــمي ه  أح  م   تراع  احتي ج   ال ســـ   والفتي   وأولوايهت . وتتصـــ عد مع داة ال ســـ   املصـــحوب  

__________ 

 عمال   امل شـــ ة األم  جملس وجل   الوســـطى، أفريقي  مجهوري  بشـــ   (2013) 2127 ابلقرار عمال امل شـــ ة األم  جملس جل   (70) 
 (1999) 1267 القرارا  مبوج  الع مل  األم  جملس وجل   الدميقراطي ، ال ونغو مجهوري  بش   (2004) 1533 ابلقرار

 الق عدة وت ظيم )داعش( والشــــــــــــــ   العراق يف اإلســــــــــــــالمي  الدول  يمت ظ بشــــــــــــــ   (2015) 2253 و (2011) 1989 و
 بشـــ   (2011) 1970 ابلقرار عمال   امل شـــ ة األم  جملس وجل   وكي ان ، ومؤســـســـ   ومج ع   أفراد م  هبم  يرتبط وم 
 القرار مبوج  الع مل  األم  جملس وجل   م يل، بشـــــــــــــــ   (2017) 2374 ابلقرار عمال امل شـــــــــــــــ ة األم  جملس وجل   ليبي ،
 الســـــــودا ، ج و  بشـــــــ   (2015) 2206 ابلقرار عمال   امل شـــــــ ة األم  جملس وجل   الصـــــــوم ل، بشـــــــ   (1992) 751
 ابلقرار عمال   امل شــــــــــــ ة األم  جملس وجل   الســــــــــــودا ، بشــــــــــــ   (2005) 1591 ابلقرار عمال امل شــــــــــــ ة األم  جملس وجل  

2140 (2014). 
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كســـــالح للحر  واإلره  ، وُترت  ال  جي   م    ابلع ف، ويســـــتمر اســـــتخدا  الع ف اجل ســـــ  واجل ســـــ ي
ه ا الع ف دو  إنص ف أو دعم. وت ه  أدراج الرايح الدعوا  املت ررة اليت تطلقه  اجملموع   ال س ئي  
يف اجملتمع املدي وال ســــ   الع مال  يف جم ل ب    الســــال  م  أج  نزع الســــالح وحتديد األســــلح  وحتوي  

م ر اجتم ع . وال تـُت خ  اإلجرا ا  ال  في  ملوا م  القوانني والســــــــي ســــــــ   اإلنف ق العســــــــ ر  إىل اســــــــتث
 الوط ي  مع االلتزام   الع ملي  املتعلق  ابملس واة بني اجل سني.

وجي  أ  حنســـــــــ   أدا ان حىت نضـــــــــم  الوف   مب  علي   م  التزام  . وأان أجدد التزام  ابل هوض  - 117
لســـــــــــــــال  واألم ، وهو هدف حمور  م  أهداف والييت ك مني ع  . وأحث بت في  اخلط  املتعلق  ابملرأة وا

 الدول األعض   على أ  تش ركين يف اجلهود املب ول  يف ه ا الصدد.
وال بد أ  نقب  مســـــؤوليت   املشـــــرتك  ع  زايدة اإلدم ج والقضـــــ   على التمييز الق ئم على أســـــ س  - 118

ي  اجل ســـــ ني ، أو القدرة، أو العمر، أو أ  وضـــــع آخر. وجي  العرق، أو الدي ، أو املي  اجل ســـــ ، أو اهلو 
أ  تُعز ز على وج  االســـــتع  ل اجلهود الرامي  إىل دعم املشـــــ رك  اجملدي  للمرأة يف عملي   الســـــال  واألم  
وتوفري املوارد الالزم  ل ل ، وأ  تُعزز ك ل  املســـ ع  الرامي  إىل تشـــ يع م ظم   اجملتمع املدي ال ســـ ئي  

الع مال  يف جم ل ب    الســــال  واملدافع   ع  حقوق اإلنســــ   ابعتب ره  ع  صــــر ســــي ســــي  أســــ ســــي  يف و 
صـــــو  الســـــال  واألم . وال بد للعم  اجلم ع  على تعزيز حقوق اإلنســـــ   الواجب  لل ســـــ   أ  ي ف  هل  

ص ع القرارا ، واخلدم    الوصول دو  متييز إىل املوارد السي سي  واالقتص دي  وامل لي  والطبيعي ، وعملي  
الشــــ مل  للصــــح  اجل ســــي  واإلجن بي . ويعد ذل  أمرا  شــــديد األمهي  للوف   اباللتزام   املعي ري  والواجب   
الق نوني  واســــت  ب   ضــــروري  لق عدة أدل  ال مي   جت هله ، أال وه  أ  عد  املســــ واة بني اجل ســــني ووقوع 

   ارتب ط   عميق   خبطر انزالقه  إىل ال زاع الع يف. وإ  التهديد الع مل  الع ف اجل ســـــ ي يف اجملتمع   يرتبط
املتمثــ  يف التغري  امل ــ خ  والتــدهور البي   قــ در على مفــ قمــ  حــ ال  الطوارئ املعقــدة اليت يتزايــد عــددهــ  

يال  ابلفع  ويط ل ضــــــــــــرره  ال ســــــــــــ   والفتي   أكثر م  غريه . وابلت يل، ه    ح ج  ملح  إلجرا  حتل
 أفض  واخت ذ إجرا ا  ملموس  وفوري  ملع جل  الصال  بني تغري امل  خ وال زاع م  م ظور ج س ي.

(، أحث كي ان  2000) 1325ويف األشهر اليت تسب  حلول ال كرى العشري  العتم د القرار  - 119
األخرى على الت  تف م  أج  األمم املتحدة والدول األعضـــــــــــــــ   وامل ظم   اإلقليمي  واجله   الف عل  

 اخت ذ إجرا ا  يف اجمل ال  الست  الت لي :
إخضأأأأأأأأأأاع القيادة للمسأأأأأأأأأأاءلة عن تنفيذ اخلطة املتعلقة ابملرأة والسأأأأأأأأأأالم واألمن، من خالل  • 

عمليا  مجع البياان  احملددة األهداف، والتحليل املشأأأأأأأأأأأرت ، والتخطي، االسأأأأأأأأأأأرتاتيجي، 
 وتسلي، الضوء على اخلطة؛ 

حة املشأأاركة اجملدية للنسأأاء يف عمليا  السأأالم وتنفيذ اتفاقا  السأأالم ويف كل عمليا  إات • 
 صنع القرارا  املتعلقة ابلسالم واألمن، وتيسري هذه املشاركة وكفالتها؛

اإلدانة العلنية النتهاكا  حقوق اإلنسأأأأأأان والتمييز، ومنع مجيع ألأأأأأأكال العنف اجلنسأأأأأأاين  • 
 يشمل ما تتعرض له املدافعا  عن حقوق اإلنسان؛ مبا

زايدة عدد النسأأأأاء ون ريهن يف صأأأأفوف األفراد النظاميني العاملني يف بعثا  حفظ السأأأأالم  • 
 ويف الدوائر األمنية الوطنية؛
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 متتع املرأة ابألمن االقتصادي ومتكينها من الوصول إىل املوارد االقتصادية؛  مان إمكانية • 
 متويل اخلطة املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن، واالستثمار يف مشاركة املرأة يف بناء السالم. • 
 

 إجراءا  فورية جيب أن تتخذها األمم املتحدة -ألف  
خطوا  للتع ي  إبحراز التقد  يف ت في  التوصــــــــــي   اليت ال بد أ  تتخ  كي ان  األمم املتحدة  - 120

، على ال حو املبني يف تقرير األمني الع   2015أســــفر  ع ه  االســــتعراضــــ   الثالث  اليت أجريت يف ع   
(S/2015/716 واليت ت مله  نت ئج التقييم املســـــــــتق ، ال ســـــــــيم  فيم  يتعل  ابحل ج  امللح  لتوفري القي دة ،)

 ل  وتقدمي الدعم امل يل. وب    على ذل ، فقد اتفقُت مع اإلدارا  وال ي ان  املع ي  على وحتقي  املســـــــــــــــ 
 عشرة التزام   أس سي  يرد فيم  يل  بي   :

جير  حســـــ  االقتضـــــ   حتديث اتف ق    كب ر املوظفني اخل صـــــ  أبفراد اإلدارة العلي  يف  )أ( 
   ال ي ان  واملبعوثو  اخل صــــــــــــو  واملمثلو  اخل صــــــــــــو  املقر والبعث   وامل  ت  القطري ، مب  فيهم رؤســــــــــــ

م والتوجيه   املعم م  عليهم حىت تع س  وامل ســــقو  املقيمو  وم ســــقو الشــــؤو  اإلنســــ ني ، واختصــــ صــــ هت 
مدى وف ئهم اباللتزام   امل بثق  ع  اخلط  املتعلق  ابملرأة والســــــــــــال  واألم  وتل  املتصــــــــــــل  بتعميم مراع ة 

. وقد أُدرج هدف متعل  ابملرأة والســــــال  واألم  يف مجيع اتف ق   كب ر املديري  املتصــــــل  امل ظور اجل ســــــ ي
  2019/2020ابلوالاي  األس سي  للسال  واألم  للفرتة 

ي ف  كب ر مســـــــــؤويل األمم املتحدة مجيع   أ  تشـــــــــدد الرســـــــــ ئ  والبي ان  الع م ، وه   ) ( 
املصلح ، على أمهي  إعم ل ك ف  حقوق اإلنس   الواجب   وابق  أش  ل التواص  مع مجيع اجله   ص حب 

للمرأة، وحتقي  املســــــ واة بني اجل ســــــني، وت في  اخلط  املتعلق  ابملرأة والســــــال  واألم ، وعلى شــــــرعي  وقيم  
 عم  املدافع   ع  حقوق اإلنس   والع مال  يف جم ل ب    السال  

تعلق  ابملرأة والســــال  واألم ، كهدفني مســــتقلني ج املســــ واة بني اجل ســــني واخلط  املُتدمَ  )ج( 
ومت  ملني على حد ســــــــــوا ، يف ســــــــــي ســــــــــ   األمم املتحدة وعملي هت  وأطره  ومب دراهت  وأدواهت  التوجيهي  
املتعلق  ابلتخطيط االســـــــــــــــرتاتي   وترتي  األولواي  االســـــــــــــــرتاتي ي  على املســـــــــــــــتواي  الع ملي  واإلقليمي  

األمم املتحدة للتع و  م  أج  الت مي  املســتدام  واخلطط املتعلق  ابألولواي  يف  والقطري ، مب  يشــم  إط ر
 االســت  ب  اإلنســ ني  وســي ســ     جم ل ب    الســال  واالســتعراضــ    الع م  لالحتي ج   اإلنســ ني  وخططَ 

  أح    التخطيط املت  م ، مب  يف ذل  يف عملي   االنتق ل ومراح  التخطيط، مع تضـــــــمي ه  م  يلز  م
لدعمه  ابخلربا  املتخصـــــصـــــ  يف املســـــ واة بني اجل ســـــني وتزويده  ابملوارد وكف ل  الرصـــــد واإلبالغ. وتعزز 
كي ان  األمم املتحدة املســــــــــ  ل  ع  اخلط  املتعلق  ابملرأة والســــــــــال  واألم  م  خالل تقوي  أطر الرصــــــــــد 

 الداخلي  دعم  لل هود املب ول  على نط ق امل ظوم  
  رؤسـ   ال ي ان  املع ي  أ  ت و  مجيع التق رير القطري  واملواضـيعي  اليت تقد  إىل ي ف )د( 

جملس األم  واإلح ط   اليت يقدمه  كب ر املوظفني ومجيع اســـــــــــرتاتي ي   األمم املتحدة وخططه  القطري  
صــــــــ  مع خمتلف واإلقليمي  متضــــــــم    على الدوا  حتليال  لل زاع مراعي  للم ظور اجل ســــــــ ي وأنشــــــــط  للتوا

 م ظم   اجملتمع املدي ال س ئي  
تعمد مجيع كي ان  األمم املتحدة الع مل  يف بي    هشــــــ  أو يف ســــــي ق   التضــــــرر م   )ه( 

ال زاع   واألزم   إىل التواص  والتش ور بش   ه دف مع خمتلف الع  صر الف عل  يف جم ل تعزيز حقوق 
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ك   اهل دف  معه ، مب  فيه  ع  صـــــر اجملتمع املدي واملدافع   ع  اإلنســـــ   الواجب  للمرأة وإىل إق م  الشـــــرا 
احلقوق، ل   تســــــــــــــتفيد تل  ال ي ان  مم  ســــــــــــــب  فيم  تقو  ب  م  عم  يف جم ال  التحلي  والتخطيط 

 والربجم  وت في  ذل  العم  ورصد ال ت ئج ويف إعداد رس ئ  التواص  
لتزويد م  تبهم بقدرا  وخربا  م رســـــــــــــــ  يويل رؤســـــــــــــــ   ال ي ان  والبعث   األولوي   )و( 

جو  خمصص   هل ا الغرض لت في  اخلط  املتعلق  ابملرأة والسال  واألم ، مب  يف ذل  يف الرت  العلي ، ويُدر  
يف طلب   املوارد للميزاني   املقررة وطلب   احلصول على موارد خ رج  ع  امليزاني   اليت تقد  إىل الدول 

الســــــي ســــــي  اخل صــــــ  وعملي   حفظ الســــــال ، وي فلو  شــــــغ  الوظ ئف وإحل قه  األعضــــــ   ع  البعث   
 مب  ت  القي دة العلي  

تضــــــــــع أفرق  األمم املتحدة القطري  نق ط  مرجعي  لتحقي  اهلدف املتمث  يف ختصــــــــــي   )ز( 
ة، وحتســ   تعميم يف امل ئ  على األق  م  امليزاني   الربانجمي  لتحقي  املســ واة بني اجل ســني ومت ني املرأ 15

مراع ة امل ظور اجل ســــــ ي يف مجيع أوج  اإلنف ق. ومتشــــــي  مع توصــــــي   فرق  العم  الرفيع  املســــــتوى املع ي  
األهداف واملخصـــــصـــــ   امل لي  املتعلق   2020بتموي  املســـــ واة بني اجل ســـــني، ال بد أ  تزداد حبلول ع   

 ع مس ر املخصص   ابملس واة بني اجل سني وأ  تُ ش  آلي  مس  ل  لتتب
ت و  إدارة الشــؤو  الســي ســي  وب    الســال  مســؤول   ع  ت ظيم اجتم ع   اســرتاتي ي   )ح( 

رفيع  املستوى حمد دة السي ق مع ك  مبعوث خ ص أو ممث  خ ص ومع املوظفني الرئيسيني واخلربا  تت  ول 
ط  ويف ك  ع   الح  ابل ســــب  تصــــميم ودعم العملي   الشــــ مل  لل ميع، وذل  يف بداي  ك  عملي  وســــ 

 للعملي   اجل ري  
يعم  املمثلو  اخل صــــــــو  واملبعوثو  اخل صــــــــو  ب شــــــــ ط، خالل االضــــــــطالع بعملي    )ط( 

الســـــال  اليت تقوده  األمم املتحدة، على تشـــــ يع وتيســـــري املشـــــ رك  اجملدي  للمرأة، مب  يف ذل  مع أطراف 
القي داي  وامل ظم   ال ســــــ ئي  احمللي  بشــــــ   مب شـــــر يف  تل  العملي  ، ويدعو  ابســــــتمرار إىل مشــــــ رك 

مجيع عملي   السال ، مب  يف ذل  م  خالل إق م  الشراك   مع امل ظم   اإلقليمي  وغريه  م  اجله   
 املع ي  ذا  الصل  وت في  جهود مشرتك  معه  

ك  ال ســـــــ   اجملدي  يُطل  م  كي ان  األمم املتحدة أ  حتدد املوارد الالزم  لدعم مشـــــــ ر  ) ( 
يف مف وض   السال  ويف ت في  اتف ق   السال ، ويُدعى ص دوق املرأة للسال  والعم  اإلنس ي إىل ال ظر 
يف فت  انف ة است  ب  سريع  تسم  بتقدمي مث  ه ا الدعم لل س   ك  يش رك  يف مف وض   السال  ويف 

 ت في  اتف ق   السال .
 

 األعضاء واملنظما  اإلقليمية على اختاذها إجراءا  ُتشجع الدول -ابء  
تقع مسؤولي  ت في  اخلط  املتعلق  ابملرأة والسال  واألم  على مجيع الدول األعض  . وإنين أش ع  - 121

مجيع الدول األعضـــــــــ   على أ  ت ف  فقرا  امل طوق يف قرارا  جملس األم  ذا  الصـــــــــل  وتف  ابلتزام هت  
اإلنســـــ  ، وعلى أ  ت ف  ك ل  التوصـــــي   الواردة يف تق رير  الســـــ بق  ع  املرأة والســـــال  املتعلق  حبقوق 

فرص   س حن  لإلبالغ ع  التقد  احملرز واخت ذ اإلجرا ا  م  أج  سد الثغرا   2020واألم . وميث  ع   
 ابآليت:املتبقي . وأحث مجيع الدول األعض   وامل ظم   اإلقليمي  ودو  اإلقليمي  على القي   
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تتبع التدابري اجل ســـــــ ني  يف الســـــــي ســـــــ   الوط ي  واخل رجي  وأنشـــــــط  املســـــــ عدة اإلمن ئي   )أ( 
واإلنســ ني  ويف االتصــ ال  والتعيي    الدبلوم ســي  واإلبالغ بشــ    م  أج  حتديد التقد  احملرز والثغرا  

 ت ثيف العم  يف ه ا الش   الق ئم  فيم  يتعل  أبولواي  املرأة والسال  واألم ، وم  مث 
اعتم د خط  عم  وط ي  بش   املرأة والسال  واألم  ت و  متمحورة حول حتقي  األثر  ) ( 

امل شــــود وشــــ مل   لل ميع ومصــــحوب  ابملوارد الالزم  وخ ضــــع  للرصــــد، وضــــم   أ  ي و  إضــــف   الصـــبغ  
 احمللي  على اخلط  م  األولواي  وال واتج الرئيسي  

تدابري م رســـ  لتوفري احلم ي  الق نوني  واالجتم عي  والبدني  لل ســـ   الف عال  يف وضـــع  )ج( 
اجملتمع املدي الالئ  يتعرضـــــــــ  للتهديدا  واملضـــــــــ يق  والع ف وخط   ال راهي  م  ج ن  جه   ف عل  

 ح ومي  وجه   م  غري الدول، ابلتش ور مع هؤال  ال س   
ي  اخلط  املتعلق  ابملرأة والســال  واألم ، مب  يشــم  توفري زايدة التموي  املوج  جلهود ت ف )د( 

متوي  مب شـــر وم  رس ومر  للم تمع املدي ال ســـ ئ ، ودعم صـــ دوق املرأة للســـال  والعم  اإلنســـ ي حىت 
، وتوجي  األموال إىل الص  دي  الع ملي  2020مليو  دوالر حبلول ع    40يت  وز هدف  املتمث  يف حشد 

واحمللي  املع ي  ابملرأة. ودمج التوصــــي   املتعلق  ب ف ل  توافر قدرا  اســــتشــــ ري  خمتصــــ  ابملســــ ئ  واإلقليمي  
اجل ســــــ ني  تُعني يف الرت  العلي  حبيث يُ ظر فيه  يف مف وضــــــ   امليزاني ، مب  يف ذل  يف الل    اخل مســــــ ، 

 ودعم هي   األمم املتحدة للمرأة 
ومف وضـ   يشـ رك  يف مجيع عملي   السـال  الرمسي  ترشـي  ال سـ   للعم  كوسـيط    )ه( 

ودعم تعيي ه  يف ه   امل  ص ، وضم   تش ي  وفود ش مل  لل ميع، واملط لب  ابستمرار مبش رك  ال س   
 يف رصد وت في  اتف ق   السال  بش   متزايد ومب شر وه دف 

مرأة يف عملي   السـال ، دعم صـ  دي  االسـت  ب  السـريع  لل هوض ابملشـ رك  اجملدي  لل )و( 
مب  يشــم  الدعم امل يل ل فق   الســفر واحلصــول على أتشــريا  الدخول ورع ي  األطف ل والرتمج  وال فق   
ذا  الصـــــــل ، وال ســـــــيم  ع  طري  توفري املوارد لل  ف ة اجلديدة امل شـــــــ ة يف إط ر صـــــــ دوق املرأة للســـــــال  

 والعم  اإلنس ي 
  يُ شـــــــــــــر  يف عملي   الســـــــــــــال  ضـــــــــــــم  األفراد ال ظ ميني، زايدة عدد ال ســـــــــــــ   الالئ )ز( 

ذل  يف أدوار القي دة العلي ، واعتم د تدابري حمددة ملع جل  العقب   االجتم عي  والثق في  والســـــي ســـــي   يف مب 
  املستدمي  اليت حتول دو  مش رك  املرأة بش   ك م  يف قط ع األم  وهي    إنف ذ الق نو 

ظم   اجملتمع املدي ال ســ ئي  يف عملي   التخطيط وصــ ع القرارا  ضــم   مشــ رك  م  )ح( 
املتعلق  بتموي  عملي   اإلعم ر واإلنع ش بعد انته   ال زاع   وإدارهت  ورصـــده ، مب  يشـــم  مشـــ ركته  يف 

 ختصي  املوارد 
إجرا  تقييم   للســــــــــــــي ســــــــــــــ   املتعلق  مب  فح  اإلره   م  م ظور مراع لالعتب را   )ط( 

 س ني  م  أج  كف ل  امتث ل تل  السي س   للق نو  الدويل حلقوق اإلنس   والق نو  الدويل اإلنس ي اجل 
ال ظر يف التصـــــدي  على مع هدة جت رة األســـــلح  ويف تقلي  ال فق   العســـــ ري  املفرط   ) ( 

ح  ونزع السالح، األسلحتديد واحلد م  توافر األسلح ، وتعزيز مش رك  املرأة يف مجيع عملي   وم تداي  
 مب  يف ذل  يف االجتم ع   الع ملي  ل زع السالح.
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 إجراءا  فورية ُيشجع جملس األمن على اختاذها -جيم  
إنين أحث أعضـــــــ   جملس األم  بشـــــــدة على القي   مب  يل ، بدعم م  هي   األمم املتحدة للمرأة  - 122

 والسال  واألم  وم  شعب  شؤو  جملس األم :بوصفه  أم ن  فري  اخلربا  غري الرمس  املعين ابملرأة 
كف ل  أ  تطرح البي ان  املدىل هب  يف االجتم ع   الُقطري  واملواضـــــــــــيعي  قضـــــــــــ اي املرأة  )أ( 

 والسال  واألم  ذا  الصل  
كف ل  أ  تتضــم  والاي  البعث   صــي غ  لغوي  حمددة تُلز  إبشــرا  املرأة بصــورة جمدي   ) ( 

ألم ، مب  يف ذل  يف رصد وت في  اتف ق   وقف إطالق ال  ر وآلي   املت بع  املشمول  يف جهود السال  وا
 ابتف ق   السال  

اشـــــــــــــــرتاط أ  تقو  األمم املتحدة ابإلبالغ عم  يُتخ  م  خطوا  حمددة وم  حُيرز م   )ج( 
قي دة العلي  ابإلبالغ تقد  للوف   بتل  املتطلب   ك ز  م  امله   ذا  األولوي  أل  بعث ، وضــــم   قي   ال

 يف ه ا الصدد يف اإلح ط   اليت تقدمه  إىل اجمللس 
اشــرتاط إجرا  حتلي  ج ســ ي وتقدمي توصــي   ج ســ ني  ملموســ  يف ك ف  مراح  حتلي   )د( 

البعث   والتخطيط هل  وت في ه ، مب  يف ذل  ت في  عملي   االنتق ل، وتقدمي التق رير بشـــــــــــ   ، والت ب  إىل 
  الســــــــــــــهو إذا ك نت املعلوم   الواردة يف التق رير أو اإلح ط   اليت يقدمه  كب ر املســــــــــــــؤولني غري ح ال

 ك في  واملط لب  رمسي   إبدراج م  سقط م ه  
تتبع التوصــــــي   اليت تُقد   يف اجتم ع   فري  اخلربا  غري الرمس  املعين ابملرأة والســــــال   )ه( 

املدي ال ي  يقدمو  اإلح ط   إىل اجمللس ومت بع  ت في ه  ابنتظ  ،  واألم  واليت يطرحه  أعضـــــ   اجملتمع
 مب  يف ذل  ع  طري  طل  معلوم   حمدث  م  القي دة العلي  م  خالل التق رير واإلح ط   الدوري  

ي بغ  للرؤســــــ   املشــــــ ركني لفري  اخلربا  أ  يعمموا بشــــــ   ســــــ و  حتديث   شــــــ مال  ع   )و( 
ت في  توصـــي   الفري ، يصـــدر كوثيق  رمسي  م  واثئ  جملس األم . ويف مجيع اجللســـ   التقد  احملرز حنو 

الرمسي  اليت يعقده  اجمللس بشــــــ   احل ال  اليت ي  قشــــــه  فري  اخلربا ، ي بغ  للرائســــــ  املشــــــرتك  للفري  أ  
 تضم  بي انهت  امل تظم  أم   اجمللس معلوم   حمدث  ذا  صل  ابلتوصي   

زويد أفرق  اخلربا  وأفرق  الرصـــــــــد مب  ي فيه  م  املوارد وم  اخلربا  امل رســــــــ  ضـــــــــم   ت )ز( 
 ملس ئ  املس واة بني اجل سني والع ف اجل س  واجل س ي.

 


