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 تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن  

 مقدمة -أوال  
 2010تشــرين األوأكأوتــ ار  26ُيقــد م اــلا التقريــر عبــال االئاــاا الر ا ــ  املــ      - 1
(S/PRST/2010/22        اللي طلب فاه اجمللـس ىل  األمـني العـام أا ي اتـد تقـدر تقـا ير  ـ  ية ،)

. ويقدم التقرير معل مـا  مسـتلبلة عـن مسـت دا   الـة      (2000) 1325عن ت فال القرا  
افة ضــ، املرفــ.(. ىلS/2010/498تظــر االت فاــل وعــن االتااــا  الــي تعلــس اااتــا  امل  ــرا  ) 

، يقـدم التقريـر متااعـة اشـ ا     (2015) 2242مـن رـرا  اجمللـس     17لللك، وا ت ااة للفقـرة  
االلتزامــــا  والت تــــاا  املقدمــــة ر  ــــااع اال ــــتعراي الرفاــــ  املســــت   لت فاــــل القــــرا   

، مبـا ر للـك الت تـاا  الـ ا  ة ر تقريـري      2015، واللي أجري ر عام (2000) 1325
 (.S/2015/716الساا. )

ويســت د اــلا التقريــر ىل  اااتــا  وملــاال  ردمتــظا وااتــا  م ظ مــة األمــم املتحــدة،   - 2
م واألفررة القطرية، وىل  مسامها  مـن الـدوأ األعءـاا وامل ظبـا      ر للك عبلاا  السال مبا

 اإلرلاباة واجملتب  املدين.

 الرفا  املست   2015حملة عامة عن التقدم احملرز ومتااعة ا تعراي عام  -ثاتاا  
ــا      2015ر عــام  - 3 ــ ا  وا فــا  عل ــ  ال ــة مب  ــا الر ــا د املتعلق ــز عل ، اتصــب التروا

ر  ــااع اوظــ   العاملاــة الراماــة ىل  م اجظــة اديــدا  متزايــدة التعقاــد  الســالم والــي اــرز  
ىل  خطـــة الت باـــة املســـتدامة  (1)للســـالم واألمـــن، مـــن ا تعراضـــا  الســـالم واألمـــن ال الثـــة 

__________ 

، والفريــــ. املســــتقد الرفاــــ  (2000) 1325اال ـــتعراي الرفاــــ  املســــت   لت فاــــل رــــرا  جملـــس األمــــن    (1) 
ــا  الســالم )  املســت   ــاا الســالم   (A/70/95–S/2015/446املعــب اعبلا  ، وا ــتعراي االــد األمــم املتحــدة لئ 

(A/69/968–S/2015/490.) 

http://undocs.org/ar/S/PRST/2010/22
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/2010/498
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/2015/716
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/A/70/95–S/2015/446
http://undocs.org/ar/A/69/968–S/2015/490
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. وتــر    أتــداا  عــ ا  يفاثلــة ر مــ  ر (2)الــي ا اعتبا اــا ر أيل أك ــئتبر 2030 لعــام
، ىل  جاتـب م ضـ عا  مـن رئاـد اـ أ اوباـ ، واملسـاواة اـني         القبة العامل  للعبد اإلتساين

او سني ومشا وة املرأة، والشراوا  اال تراتا اة، وال ُظج الـي تروـز علـا ال ـاا، وا اجـة      
ىل  ىلهنــاا االتفصــاأ اــني  وــا ز عبــد األمــم املتحــدة الــ الن  ــ اا ر امل ظبــة تفســظا أو عــر   

 وااتا  م ظ مة األمم املتحدة.
تعتــر اةطــة املتعلقــة اــاملرأة والســالم واألمــن أ اة اال ــة األمهاــة مل ــ  الــ ا  وتــ     و - 4

ا ت ااا  أو ـر فعالاـة لمزمـا  الراا ـة املعقـدة، ومـ  للـك فـاا ا ـتادام اـلس األ اة لـاس            
 (3)(2004) 1325ااملســت   املطلــ ق. ورــدما الد ا ــة الــي أجريــا  ــ أ ت فاــل القــرا   

أ لـــة علـــا أا ملشـــا وة املـــرأة مســـامهة  االـــة ر عبلاـــا  الســـالم، ور العدالـــة واألمـــن،    
واالتتعاش االرتصا ي، واملسـاعدة اإلتسـاتاة. ورـد الـد عـد  املـتللبني املشـا وني ر امل ارشـة         

متللبـا،، واـ  أوـر     113 ال ـتعراي ت فاـل القـرا     2015املفت  ة الي أجرااـا اجمللـس عـام    
تتا ـة   (2015) 2242عد  من املتللبني ر أية م ارشـة ر تـا يا اجمللـس. وا ا ـال القـرا       

مـن الـدوأ األعءـاا التزامـا  تـرنة ات فاـل اةطـة.         70هللس امل ارشة ااإلمجا ، وأعلـن وـ    
ألمهاــة األ ا ــاة أال يلتفــ   ا ــاز زًــا، يــدف  ااتــاس الت ــان،  ــن أا مــن ا   ومــن ال اضــ  أا

 ااةطااا . الدعم
ويسـاام ت ـام   عــم اةطـة ر مقاـ. تتــا ج ملب  ـة. فظ ـاز تزايــد ر أعـدا  ال ســاا         - 5

الــالي يشــا ون ر اا ثــا  الســالم، ورــد ا تفــ  عــد  اتفارــا  الســالم الــي ااتــا تتءــبن     
 قــ ع اإلتســاا اةاتــة اــاملرأة. وبــا ا تفــ  عــد  العــاملني ر القطــا  األمــب أ لامــا، تــدعم 

اللين يتلق ا تد يئا، مل     ا ن الع ف او س  واو ساين والر  علاظا. ىلضـافة لـللك، يتزايـد    
عد  الئلداا الي ت فل خطط عبـد أو ا ـتراتا اا  وط اـة ر اـلا املءـبا . أضـف ىل  للـك        

معاوة أ ـلاأ التبااـز املتعـد ة واملتقاطعـة، مبـا فاظـا تلـك القا بـة علـا          ت ام  فظم ا اجة ىل  
اإلعارة، وال ض  وسلاا أتلاني، والت جـه او سـ ، و ـن للـك مـن ع امـد. وللـتبلن مـن         

__________ 

ر التشـ ا  علـا ىلرامـة جمتبعـا  مسـاملة ال ُيظبهـ  فاظـا         2030مـن أاـدا  خطـة عـام      16يتب د اهلـد    (2) 
املسـتدامة، وىلتا ـة ىلملاتاـة وتـ أ اوباـ  ىل  العدالـة، وا ـاا م  سـا  فعالـة          أ د من أجـد مقاـ. الت باـة    

 .وخاضعة للبساالة و املة لل با  علا مجا  املست يا 
 (3) Radhika Coomaraswamy, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study 

on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 (United Nations Entity for 

Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), 2015). Available from 

http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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ضباا  عا  عدم  لف أ د عن الروب فعال،، ال اـده لشـب أ اوباـ  مـن أا ُيـدمج ولاـا، ر       
 جظ   ا اا السالم وا فا  علاه.

علا أا التط  ا  الي طرأ  خالأ فتـرة اـلا التقريـر تـئني أا ا ـاز أيءـا، مـا يـدع           - 6
ــة ر         ــاا اــلا امللتســئا  جــاا  اصــ  ة متفرر ــاز ملتســئا  مققــا ف ــ  أا ا  ــ.. وم للقل
 اال  و نة. وىلضافة لللك، اليزاأ ا از ا تظدا  لل سـاا والفتاـا  علـا تطـاع وا ـ  ر      

التقدم احملرز فابا يتعلـ. ققـ ع اإلتسـاا اةاتـة اـاملرأة ر       م اط. ال ا ، ووللك تراج  عن
اعض الساارا . ويسلَـّـط الء ا أ تاس علا مئـا  ا  ترمـ  ىل  م اجظـة التحـديا  ر  ـااع      

 متااعة اال تعراي الرفا  املست  .

 ت فال اةطة املتعلقة ااملرأة والسالم واألمن ر عبلاا  السالم -ألف  
ســاا.،  عــ ُ  أتــحاق املصــلحة ىل  اال ــتفا ة مــن األ لــة والــد وا   ر تقريــري ال - 7

واملبا  ة الفاضلة الي ُجبعا خالأ الس  ا  اةبس عشرة املاضـاة لءـباا مشـا وة املـرأة     
  ابا ر عبلاا  السالم الرالاة، وىل  ا ال التداان الالزمة وفقا، لللك. علا و  مفاد، وال

ا و ل مئاا لتاسن اتفـاع السـالم الـلي ا الت راـ  علاـه اـني       وتئني اةط ا  الي ا لا - 8
ــة ر     ــة الل ل مئا ــ ا  املســلحة ال   ي ــة والق ــف نلــن   2016أيل أك ــئتبر  26ا ل م وا

ملشا وة املرأة أا ت    تطاع اجملب عا  امللتزمـة االسـالم، وأا تسـاعد علـا ضـباا الت تـد       
  اا علـا ما ـدة اا ثـا      و ا وا ا شاط ا رةاص  ة مئ ىل  اتفاع. فقد واتا املرأة يف لة

السالم ر اافاتا، مبـا ر للـك مـن خـالأ و ـة فرعاـة تعـة مبراعـاة امل ظـ   او سـاين  ـللتظا            
األطرا  املتفاوضة، أو ر املشاو ا  علـا املسـت   الـ طب وعلـا مسـت   األرـالام ر مجاـ         

ملشا وني علا ما دة اا ثـا  السـالم،   أواا و ل مئاا. و للا املرأة تسئة وتلا ىل  ثلث ا
ر املا ـة مـن الءـحايا واةـراا      60يقا ق تصـف املشـا وني ر املشـاو ا ، وأو ـر مـن       وما

 .(31، الفقرة E/2016/729 تظر)ا اللين زا وا ما دة احملا ثا 
، تعبـد األمـم املتحـدة علـا ت ظـام اع ـة       (2016) 2261وعبال، اقرا  جملـس األمـن    - 9

 اا اة خاتة ر و ل مئاا  تل ا جزاا، من اآللاة ال الثاة للرتد والتحق. فابا يتعل. ا رـف  
ىلطالع ال ا  وورف األعبـاأ العدا اـة. وىلين أ ـ   أتـحاق املصـلحة علـا جعـد عبـد اـلس          

 ســـاا ر  ـــااع عبلاـــة الســـالم. الئع ـــة مستر ـــدا، االت تـــاا  لا  الصـــلة الـــي طر تـــظا ال 
أ  ــب اــالتزام الئع ــة ربلــب أوــر عــد  يفلــن مــن ال ســاا لشــ د مجاــ  االختصاتــا       وبــا

ر املا ـة علـا األرـد     20وامل اتب، مبا ر للك اوظـ   الراماـة لءـباا أا تئلـد تسـئة ال سـاا       
 اني م ظف  األمم املتحدة امل ش  ين.

http://undocs.org/ar/S/RES/2261(2016)
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ااتــا   ــ أ مشــا وة ال ســاا ر عبلاــا  ال  ــاطة  أمــا علــا الصــعاد العــامل  فــاا الئ  - 10
ــرة اــلا التقريــر    ــا، ر التقــدم احملــرز خــالأ فت ، رــا   األمــم 2015. ففــ  عــام (4)تظظــر تفاوت

. و ــا وا املــرأة ر مجاــ  أفررــة  (5)عبلاــة و ــاطة  الاــة 14املتحــدة أو  ــا وا ر راــا ة 
. ور 2012ه امل ظبـة م ـل عـام    األمم املتحـدة لـدعم ال  ـاطة، يفـا يشـلد ىل ـازا، ثـاار  علاـ        

مـن األطـرا     13، واا ا از ما ال يقد عن امـرأة وا ـدة ارتئـة  فاعـة ر وفـ        2015 عام
ــن أتــد    9املتفاوضــة، ور  ــا  م ـــ  ا  تســاا ر      11عبلا ــة ا ــك ااملقا ت ــة تشــطة، ولل عبلا

ا ـاز   . ور  ني أا الس األ رام تشن ىل  مق. اعـض التقـدم، فـاا   2011عبلاة ر عام  14
 اجة ىل  جظ   أر   لتاسن زيا ة ىل راز املرأة علا و  مفاد ر وفـ   األطـرا  التفاوضـاة    
ر اا ثــا  الســالم. وبــا أجريــا املشــاو ا  مــ  م ظبــا  اجملتبــ  املــدين ال ســا اة ر مجاــ  

. وىلين أ ـ    (6)و  فظ علاه اعـد للـك   2014العبلاا ، وا  اد  ا الت تد ىللاه ر عام 
ظا  الفاعلة الداعبة لعبلاا  ال  اطة أا ت ـاار علـا التـرويج ملشـا وة املـرأة ضـباتا،       مجا  او

 لال تبرا  ر ال فاا اااللتزاما  ر الا اجملاأ.
ويـُـعتر مئع ث  اةاص ىل     ية م اال، علا ضباا مراعـاة امل ظـ  ا  ال سـا اة علـا      - 11

ع  ا باــدة الــي تق  اـا األمــم املتحــدة.  ما ـدة اا ثــا  السـالم ر عبلاــا  ال  ــاطة واملسـا   
، وـاا  2016فف  ود ج لة من ج ال  التفاوي أث اا اا ثا  ج اـف الـي جـر  ر عـام     

ر املا ة، و أق علـا التشـاو  ااتتظـام مـ  اجملتبـ  املـدين،        30يطالب ا سئة لتب اد املرأة تئلد 
ــة للطــرفني امل    ــا، مبشــا وة املــرأة ر ال فــ   الرالا تفاوضــني. ورــد ضــبا  ل مــة  وطالــب عل 

يفـ ال،   15مـن   3اوبظ  ية العرااة الس  ية واملعا ضـة   ـاال، للبـرأة ر وف  مهـا ال ـا تسـئته       
، أتشـ  املئعـ ن اةـاص، عبـال، مبشـ  ة جمب عـة       2016ر املا ة(. ور  ـئاطكفراير   20)أي 

ك اـدعم مـن اا ـة    مت  عة من ال ساا السـ  يا ، اجمللـس اال تشـا ي لل سـاا السـ  يا  وللـ      
األمم املتحدة للبساواة اني او سني و لني املرأة )اا ة األمم املتحدة للبـرأة(. ويءـم اجمللـس    

امــرأة  ــ  ية مــن يف لــ  اجملتبــ  املــدين واــ  عتبــ  ااتتظــام مــ  ملتــب املئعــ ن اةــاص    12
 ظـ  اان ىل   لتزويدس االتحلاد او سـاين واملشـ  ة او سـاتاة. وبـا تقـدم ال سـاا السـ  يا  م       

ــد ا تشــا ية      ــن خــالأ ااف ــ ن اةــاص م ــا  املئع ــيشــا ز فاظ ــن     ايف ل ــدين م ــن اجملتبــ  امل ع
 م ظبة  ن  ل ماة. 500أو ر من   د  ئلة    ية  53

__________ 

 ة الشــ وا الساا ــاة  ــ  يا، اااتــا  عــن   اــد املــرأة اــني ال  ــطاا واملفاوضــني واةــراا التق ــاني ر تقــدم ىل ا (4) 
 عبلاا  السالم الرالاة ور املشاو ا  م  م ظبا  اجملتب  املدين ال سا اة.

قة، والشـرع  ر ثالن من الس العبلاا  )اوبظ  ية العرااة الس  ية، ومجظ  ية مقدوتاا الا    ـالفاة السـاا   (5) 
 األو ط(،مل تر خالأ فترة التقرير أية مفاوضا   الاة.

 ال يتءبن الا الررم عبلاا  السالم لا  ال طاع احملدو  لل اية، من رئاد امل ارشا    أ تر ام ا دو . (6) 
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ومن اودير االلور أيءـا، جظـ   اع ـة األمـم املتحـدة للـدعم ر لائاـا لتعزيـز مشـا وة           - 12
اـة تـاا ة الد ـت  . وتشـبد اـلس اوظـ   ىلطـالع مسـا          املرأة ر ا  ا  الساا   اللايب وعبل

تسا   م فصد لءباا التشاو  اص  ة م تظبة م  ال ا طا ، والقاام االشـراوة مـ    يسـرة    
جمب عة تسا اة و اض عـن وضـ  خطـة ال سـاا اللائاـا  للسـالم. ور        38ات ظام م  ر ضم 

واة اـني او ســني الــي أتشــ اا  رـرص، رــام ملتــب املستشـا  اةــاص اتاســن أعبـاأ و ــة املســا   
الزعابــاا القرتــااا الا تــاين والتروــ  أث ــاا احملا ثــا  الراماــة ىل  الت تــد ىل  تســ ية  ــاملة   
للبســـ لة القرتـــاة، واـــللك زا   مشـــا وة املــــرأة ر وـــال الفـــريقني املتفاوضـــني علــــا        

 املست يا . مجا 
واملشـاو ا  الشـاملة هلـن يفا  ـة     وعب أا تصئ  مئا  ا  الترويج ملشـا وة ال سـاا    - 13

ثااتـة ر ال  ــاطة للت تـد ىل  اتفارــا  السـالم. وتســتبر ا لقـا  الد ا ــاة الرفاعـة املســت        
املع اة االشـ وا او سـاتاة وعبلاـا  ال  ـاطة الشـاملة لل باـ ، والـي ط  اـا ىل ا ة الشـ وا          

 لئحـ ن السـالم ر أو ـل     الساا ـاة وتظبتـظا االشـراوة مـ  ف ل ـدا وال ـرويج واملعظـد الـدو         
ومئــا  ة ىل ا ة األزمــا ، وبحفــد   اســ  للئــا  املشــا وني ر ال  ــاطة يتبل ــ ا فاــه مــن    

، 2015 و 2013التعلم وتئا أ االلتزاما  وترمجتـظا ىل  يفا  ـة. وخـالأ الفتـرة اـني عـام        
ــا، مــن و ــطاا األمــم املتحــدة و   164ا ت ظــام ينــاين  لقــا    ا ــاة  ــا ز فاظــا    مــن مئع ث

 امل ظبا  اإلرلاباة والدوأ األعءاا وم ظبا  ال  اطة الدولاة.
ويتعني علا مجا  اوظا  الفاعلة الداعبة وظ   ال  ـاطة أا تفـ  االتزامااـا املتعلقـة      - 14

ــا،        ــللك، وفق ــا ان ل ــة وضــباا ىلعــدا  ال ســاا و  ــاطا  واختا ــرأة اصــ  ة فعال مبشــا وة امل
، وـاا ا ـاز   2015. ور عـام  S/PRST/2016/9ااته الر ا ـ   جملس األمن الت واد علاه ر ا ملا

ًــس تســاا ر م اتــب وــئن ال  ــطاا أو املئعــ ن اةــاص، وما  ــن  عــم جظــ   ال  ــاطة  
تعزيز املساع  ا بادة اـاال . وىلين أ  ـب ااتشـاا  ـئلا  ال سـاا ال  ـاطا  ر  تلـف         أو
مل اط.، وا   ئلا  ت    تطاع جمب عة ال  اطا  العاملاة. مـن للـك مـ ال، ىلطـالع  ـئلة      ا

للتـرويج لل سـاا و ـاطا  السـالم ر      2015الشباأ األو ويب ل  اطا  السالم خـالأ عـام   
الداا الشباأ األو ويب والت اتد م  الشئلا  املباثلة ر امل اط. األخر . ورـد رامـا ىل ا ة   

ــة األمــم املتحــدة للبــرأة اتحــديث ا ــتراتا اتظبا املشــتروة اةاتــة     الشــ وا الساا ــاة   واا 
االش وا او ساتاة وال  اطة، وللك لتعزيز العبلاا  الشاملة لل با  واملتعـد ة املسـا ا  ر   

 جماأ م   ال ا  وال  اطة.
لسـالم.  وللد اية او ساتاة أمهاتظا الئال ة ر ضباا اتعلاا مصاحل املـرأة ر اتفارـا  ا   - 15

ر املا ــة(  89، وفــّـــر  األمـم املتحــدة اــلس الد ايـة ل بــاا مــن أتـد تســ  )   2015ور عـام  
ر املا ـــة ر  67عبلاـــا  و ـــاطة لا  تـــلة، يفـــا يشـــلد ا تفاعـــا، ر ال ســـئة الـــي واتـــا  

http://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
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  ـاطة،  لاال تاـاط  ل األمـم املتحـدة   فريـ.   خراا من . ويقدم الدعم ر الا اجملاأ2014 عام
  املشــا ة لــد  امل ظبــا  اإلرلاباــة. مــن للــك مــ ال، أا فريــ.  عــم ال  ــاطة التــاا   واملئــا  ا

للدا رة األو وااة للشـ وا اةا جاـة رـدم املشـ  ة او سـاتاة التق اـة ر عبلاـا   تلفـة الـا          
، أوفـد  اا ـة األمـم املتحـدة     2015أف اتستاا واوبظ  ية العرااة الس  ية ومـا . ور عـام   

ىل  ملتـب املئعـ ن اةــاص ىل   ـ  ية، وامل سـ. املقـام ر و ل مئاـا، وملتــب        للبـرأة خـراا  
 املئع ن اةاص لر اس مف ضاة   وا املرأة والسالم واألمن التااعة لالما  األفريق .

. (7)ويستبر تزايد عد  اتفارا  السالم امل رعة والـي تتءـبن أ لامـا، ج سـاتاة اـد ة      - 16
ال ع  لد  ال  ـطاا وزيـا ة اـ أ اوباـ  ر العبلاـا  وزيـا ة        ونلن أا يعز  للك لزيا ة

ا الت راـ  علاظـا ر عـام     (8)اتفارا   ـالم  10ت فر الد اية او ساتاة وا تادامظا. فبن أتد 
ــا  ) 2015 ــة ا ســئة     70، تءــب ا  ــئعة اتفار ــا، ج ســاتاة اــد ة، ااملقا ت ــة( أ لام ر املا 
، 2012ر املا ـة ر عـام    30 ، و2013املا ة ر عام ر  54 ، و2014ر املا ة ر عام  50
، أ  جا أ لـام تتعلـ. اـالع ف    2015. ور عام 2010 و 2011ر املا ة ر عام   22 و

ــ ق الســ  اا          ــن ج  ــا ر وــد م ــي ا الت تــد ىللاظ ــا  ال ــال ا  ر االتفار او ســ  املتصــد ا
والـدوأ األعءـاا واجملتبـ  املـدين      وو ل مئاا وما  وماامنا . ويـتعني اآلا علـا األمـم املتحـدة    

 تاسن ت فال تلك األ لام و تد للك الت فال ضباتا، ملشا وة املرأة اص  ة مفادة.
وىلضافة ملشا وة املرأة ر العبلاـا  الرالاـة الرفاعـة املسـت  ،  أاـا ال سـاا م ـل أمـد          - 17

أض اا االاتبام الـدو   اعاد علا العبد علا عبلاا  املست   احملل  و وا ال طب، اعادا، عن 
ــ      ــاا. فف ــن األ ا ــن       17ر وــ ن م ــدة م ــ ال،، ا ــتظلا  ــئلة جدي ــدي، م ــا، ر ا  وت ىلرلاب

و اطا  السالم علا مست   اجملتبعا  احمللاة   ا ا  م  الفاعلني الساا اني ورـ   األمـن   
عبلاـا   واجملتب  املدين لتفا ي ال اعـا . ور أو  ـدا، تظبـا مجاعـا  اجملتبـ  املـدين  رفـة        

تسا اة وت  طا اني األطرا  الساا اة املتعا ضة ر أعقاق االتتاااا . ونتاج اـلا ال ـ     
من مئا  ا  اجملتب  املدين ىل  ت  ا  تطاع   يله ويتعني  اطه اعبلاا  و ـاطة السـالم علـا    

 املست   ال طب.

__________ 

أ  جـا   ، ورـد 2011تتتئ  ىل ا ة الشـ وا الساا ـاة ىل  اج املسـا د او سـاتاة ر اتفارـا  السـالم م ـل عـام          (7) 
. وتتـ فر معل مـا    فابـا يتعلـ. اـاملرأة والسـالم واألمـن      األ رام ر تقا يري السـ  ية املقدمـة ىل  جملـس األمـن    

 .http://peacemaker.un.orgعن اتفارا  السالم علا امل ر : 
ــد ج ىل ا ة الشــ وا الساا ــاة ر مصــطل       (8)  ــا ، ت ــا  الســالم ”أل ــراي مجــ  الئاات ــف   “اتفار ــا  ور اتفار

األعبــاأ العدا اــة واتفارــا  ورــف ىلطــالع ال ــا  واالتفارــا  اإلطا يــة واتفارــا  الســالم العامــة امل رعــة اــني     
طرفني علا األرد من أطرا  ال ا  والي ترم  ىل  ىلهناا ال ا  الع اف أو م عه أو م يله اشـلد وـئن قاـث    

 نلن التعامد معه علا و  أفءد اص  ة ا ااة.
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ــا   فــ      -ااا   ــا ر اا  ــرويج هلب ــا ي والت ــا القا ــرأة و و ا ــة  قــ ع امل ظ الســالم محاي
 واا ا  العبد اإلتساين

ال يزاأ عدم ا ترام القات ا اإلتساين الدو  والقات ا الدو   قـ ع اإلتسـاا يسـئب     - 18
، تاوز عد  األ ااص اللين أجـروا علـا التشـر  تتا ـة     2016ضر ا، اا ال،. فف  اداية عام 

 2016ام للعبـد اإلتسـاين لعـام    . ووفقا، لتقرير العري العـ (9)ملا تا، 65لل ا  أو للع ف العام 
ملا تا، من ال ـاا قاجـة ىل     125اللي أعدس ملتب ت سا. الش وا اإلتساتاة، يقد  أا ا از 

ــاتاة  ــاعدة اإلتسـ ــ  ة     (10)املسـ ــ  ة مقصـ ــا، اصـ ــااة ي ماـ ــ ا ليتـ ــدتا ا أو يتعرضـ ـــقتد املـ .وُيـ
تـر الع ـف او سـ     عش ا اة من جاتب فاعلني تااعني للدولة أو فاعلني من  ن الـدوأ. ويع  أو

 امل تشر علا تطاع وا   أمرا، وارعا، يدمر تساج اجملتبعا  ر عدة اا ا .
، ووـللك مـ  ر القبـة العـامل      2015ورد أ  لا ا تعراضا  السالم واألمـن لعـام    - 19

،   الة مفا اـا أا اال ـت ااة الفعالـة تتطلـب فظبـا، أعبـ. ألاعـا         2016للعبد اإلتساين عام 
ســاتاة وأا ا ــاز  اجــة ىل  تعزيــز اوظــ    بايــة ال ســاا والفتاــا  و لا ــظن مــن  الــ ا  او 

ــا ة اوظــ          ــاز  اجــة أيءــا، ىل  زي ــة. وا  ــة والدولا ــا املســت يا  احمللا تــ   اال ــت ااة عل
اتتظاوا   ق ع اإلتساا اةاتة ااملرأة والفتاة ر  ااع ال ا  واا ا  ما اعـد الـ ا ،    إلهناا

ر الســــالمة اوســــدية ور ال ــــلاا والصــــحة و ــــئد العــــا  والتعلــــام  مبـــا ر للــــك ا ــــ. 
 واو ساة. واملللاة

 التصدي للع ف او س  واو ساين ر الئا ا  املت ثرة اال ا   
ــال ا        - 20 ــد اـ ــ  املتصـ ــف او سـ ــن الع ـ ــن عـ ــري األخـ ــ ا  ة ر تقريـ ــاا  الـ ىلا الت تـ
(S/2016/361   ال تــزاأ هلــا أمهاتــظا. فقــد تئـّـــظُا اجمللــس ر للــك التقريــر ىل )الــة مــ نة  19 

ُيشــكه اصــ  ة  (11)طرفــا، مــن أطــرا  ال اعــا  48للقلــ. ورــدما لــه را بــة مســتلبلة تءــم 
 لاأ الع ف او س  ر  ـاال  الـ ا    معق لة ا هنا ترتلب أمناطا، من اال تصاق و نس من أ

املســل ، و الئاــة اــلس األطــرا  جظــا  فاعلــة مــن  ــن الدولــة. وبــا رــدمُا معل مــا  عــن   
املبا  ة املت اماة املتب لة ر الع ف او س  و  الة من و ا د اإل ااق، وعـن  ـ ا د تا ـ ة    

__________ 

 .www.unhcr.org/576408cd7الئااتا  متا ة ر:  (9) 
 .https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GHO-2016.pdf متاح علا امل ر : (10) 
ي ئ   أا يقرأ الا التقرير ااالرتراا االتقا ير السئعة السااقة عن الع ف او س  املتصـد اـال ا ، واـ  تقـا ير      (11) 

تعط  أ ا ا، تراوباا، إل  اج األطرا  ر الق ا م املرفقة  ـا. وتـد ج مجاعـة ا وـ  جـرام علـا وـ  م فصـد         
. وتستر ـد ائااتـا  التقريـر والتحلاـد الـ ا   فاـه امل  ـرا         “املـ نة للقلـ.  األطـرا  األخـر    ”ما ع  اا 

 املتعلقة ا مناط الع ف او س  ر  ااع ال ا  ور اا ا  ما اعد ال ا .

http://undocs.org/ar/S/2016/361
http://undocs.org/ar/www.unhcr.org/576408cd7
http://undocs.org/ar/https:/docs.unocha.org/sites/dms/Documents/GHO-2016.pdf
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عـدام ا صـ أ علـا    من رئاد ا ة األطفـاأ الـلين ولـدوا تتا ـة لال تصـاق ورـا ا ـرق، وات       
ــدوأ          ــ  ال ــا مجا ـــحظر عل ــاا. وُي ــف او ســ  املرتلــب ضــد الرجــاأ والفتا اةــدما ، والع 
األطرا  الي يتلر  ىل  اجظا ر مرفقا  التقا ير الس  ية عـن األطفـاأ والـ ا  املسـل  وعـن      

 الع ف او س  ر  اال  ال ا  أا تشا ز ر عبلاا  األمم املتحدة  فظ السالم.
  ب االت فال اللامد لمطر املشتروة للتصـدي للع ـف او سـ  ر  ـاال  الـ ا       وأ - 21

 اـالع ف او سـ  ر  ـاال  الـ ا      رعة اني يف لي اةاتـة املع اـة   املاألطر  وا وأ  ه  علاه، 
م ـظا جامعـة الـدوأ العرااـة الـي واتـا       ووعد  متزايد مـن ا ل مـا  وامل ظبـا  اإلرلاباـة،     

ظا. وواتد فري. اةراا املعب اساا ة القات ا والع ف او سـ  ر  ـاال    أ دن امل رعني علا
ال ا  اللي عبـ  اـني ملتـب يفـ لي اةاتـة وىل ا ة عبلاـا   فـظ السـالم ومف ضـاة األمـم           
املتحدة  ق ع اإلتساا وارتـامج األمـم املتحـدة اإلمنـا  ، مسـاعدة ا ل مـا  ر التحقاقـا         

العسـلري واإلتـالح التشـريع  ومحايـة الءـحايا والشـظ   ومـ           او ا اة والقءـاا  واملقاضاة
ا اًا علا طلب السلطا  ال ط اة، ردهم فري. اةراا الـدعم  والتع يءا  لل اجني. و ىت اآلا، 

ــف او ســ  املتصــد اال اعــا  ر         ــا ا تلــاق الع  ــن العقــاق عل ــتقب مللافحــة اإلفــال  م ال
 والصــ ماأ، الســ  اا، وج ــ ق الدنقراطاــة،  ــ الل ت ومجظ  يــة ،مجظ  يــة أفريقاــا ال  ــطا

لل بظ  يــة والئلــداا اجملــاو ة  ومــا ، ولاريــا، وو ل مئاــا،  يفــ ا ، ووــ   و ا اــا، والعــراع،
 .الس  ية العرااة
الســـااقة علـــا ضـــرو ة معاوـــة الع ـــف او ســـ  املتعلـــ.  ير تقـــا يررـــد  ـــده   و - 22

ــا س جــزاا، مــن  لســلة متصــلة مــن الع ــف    ــرتئط ،اال اعــا  ااعتئ ا تئاطــا، وثاقــا، ااهل بــا    ت
. وأتــئحا  اةاتــة اــاملرأة  املســاواة اــني او ســني و قــ ع اإلتســاا      علــا  األو ــ  تطارــا،  

الـي  ترتائـا   الاسـئد م ـظا    ،متزايـدة  الع ف ومداس متا ة اص  ةالا املعل ما  املتعلقة ا طاع 
 ،األمـم املتحـدة للرتـد والتحلاـد واإلاـال  اشـ ا الع ـف او سـ  املتصـد اال اعـا           وضعتظا 

ــاين   ــالع ف او سـ ــة اـ ــا  املتعلقـ ــام ىل ا ة املعل مـ ــة   ،وتظـ ــا اة الدن رافاـ ــا  اال تقصـ والد ا ـ
تعــاوا ر أو واــا والئ ــك  والد ا ــا  اال تقصــا اة الــي تريظــا م ظبــة األمــن وال   ،والصــحاة
ــدو   ــ ا .     وال ــرأة ر  ــاارا  ال ــالع ف ضــد امل ــة ا ــا  املستالصــة مــن    وتشــناملتعلق الئاات

معـدال  الع ـف الئـدين علـا مـد  ا اـاة ر       ىل  ا تفـا   الـدا،   38الد ا ا  اال تقصـا اة ر  
واســئب  .(12)اعــد الــ ا  الــة تــزا  والــي  ــره ر مر لــة مــاالعديــد مــن الئلــداا الــي تشــظد  

ىل   ،ال تــم واةــ   مــن االتتقــام والفــرص احملــدو ة للحصــ أ علــا اةــدما  لا  الصــلة    
__________ 

 :عامــــــا،. الئااتــــــا  متا ــــــة علــــــا امل رــــــ  التــــــا   49 و 15العبريــــــة اــــــني  فابــــــا يتعلــــــ. االف ــــــة (12) 
http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html. 
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فاا العديد من ضحايا الع ف او سـ  املـرتئط اال اعـا      ،عام لساا ة القات االهناا  االجاتب 
 ال يئل  ا عن   ا ن الع ف وال يلتبس ا املساعدة.  

مبــا ر للــك الع ــف   ،الع ــف القــا م علــا تــ   اوــ س وال يــزاأ ىلهنــاا مجاــ  أ ــلاأ   - 23
وااتـا  األمـم املتحـدة علـا      وا ـ   يشـللد مسـ لة لا  أول يـة.     ،او س  املرتئط اال اعا 

م اتــلة التعــاوا ر ىلطــا   ــئلة مئــا  ة األمــم املتحــدة مللافحــة الع ــف او ســ  ر  ــاال     
الـدع ة ىل   مـن رئاـد   ة ر مئـا  ا   وأ ث ا ل ما  علا ال فـاا اااللتزامـا  الـ ا      ،ال ا 
من أجد ىلهناا الع ف ضد ال ساا والفتاا  ر  اال  الط ا ئ وخطة الت باـة املسـتدامة    العبد
 ،وأؤود جمد ا، علا أمهاة مشا وة املرأة ر اال ت ااة  اال  الـ ا  واألزمـا    .2030لعام 

 صـ أ  ك املشـا وة مسهـن   ثئا أا تلـ  مبا ر للك مشا وتظن و عءاا ر رطا  األمن. ورد
املقــدم تــد يب الوأ  ــب مبئــا  ا  م ــد  .(13)عــزهز العالرــا  اجملتبعاــةتاملــرأة علــا اةــدما  و

تتالاا اا ـة األمـم املتحـدة للبـرأة االتعـاوا مـ  ج ـ ق أفريقاـا         والي  ،من العسلريني لل ساا
 الصني واهل د لتعزيز فرص ت   ال ساا القاا ة ر اا ا  األزما .و
 

 تعزيز اا ا  ا باية املراعاة للب ظ   او ساين ر عبلاا   فظ السالم  
أ  ــب اــاوظ   اوا يــة لزيــا ة عــد  ال ســاا اــني األفــرا  العســلريني وأفــرا  الشــرطة  - 24

خــالأ  ان ــد  مءــاعفة عــد  ،امل تشــرين ر عبلاــا   فــظ الســالم التااعــة لممــم املتحــدة 
. ور وـــات ا األوأك يســـبر  (2015) 2242قرا  العبـــال، اـــ  ،الســـ  ا  اةبـــس املقئلـــة  

ر املا ــة مــن جمبــ   اةــراا العســلريني ر  4.7ال تزيــد علــا واتــا تســئة ال ســاا  ،2015
 ــرطة . واقــ    اــد املــرأة ر نيالعســلري األفــرا ر املا ــة مــن  3.2 وعلــا ،الئع ــا  املاداتاــة

ر  7 ر املا ة من فرا   ضـئاط الشـرطة و   16.9 تهتسئ افئل  ،األمم املتحدة م افءا، أيءا،
التقدم احملـرز ر اـلا اجملـاأ اال سـب     اطا ويرتئط  .(14)املا ة فقط من و دا  الشرطة املشلللة

ا  وتئـاهن الئااتـ   .(15)امل افءة ملشا وة ال ساا ر القـ ا  العسـلرية ورـ ا  الشـرطة ال ط اـة     

__________ 

 Sahana Dharmapuri, Not Just a Numbers Game: Increasing Women’sعلــــــــا  ــــــــئاد امل ــــــــاأ، اتظــــــــر  (13) 

Participation in UN Peacekeeping (International Peace Institute, July 2013). 

 .www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml ر  التا : أ دن الئااتا  متا ة علا امل (14) 

، تـدعا الـدوأ األعءـاا ىل  ىلاـال  الئااتـا   ـ  يا اشـ ا امل  ـر         (2000) 1325ا اة  تـد ت فاـل القـرا      (15) 
 ولـة مـن الــدوأ    12، أفـا    2015ور عــام  “مسـت   مشـا وة املــرأة ر رطـا  العـدأ واألمـن     ”التـا :  

 وأ عـن   اـد املـرأة ر     10أال ـا  األعءاا عن األ رام املتعلقـة اتب اـد املـرأة ر القـ ا  املسـلحة ال ط اـة و      
شرطة ال ط اة. وتشن األ رام اإلمجالاة جملب عا  الئلداا اـلس ىل  أا تسـئة ال سـاا اـ  أرـد مـن       م  سا  ال

 ر املا ة فقط من ضئاط الشرطة. 12.3ر املا ة من األفرا  العسلريني وتئلد  12

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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أا تســب   اــد املــرأة  تلــف اختالفــا، وــئنا، اــني الئلــداا و اــد ىل  اال فــاي علــا مســت      
مــ  الئلــداا املســامهة ومــ    العبــد ــىت ر الئلــداا لا  األ اا األعلــا. ومــن خــالأ   ،اإل ا ة

ــا     ،األول يـــة للبر ـــحا  ر عبلاـــا  الفـــرز  ــا ية للقـــات ا او ـ  افظـــا الـــدا رة اال تشـ
تســئة تشــر مت  ــطة لل ســاا تئلــد    ءــا اة ر ىل ا ة عبلاــا   فــظ الســالم علــا  والشــ وا الق

ر املا ة ر تف   م ظف  امل  سـا  اإلتـال اة املقـدمني مـن ا ل مـا  اـني وـات ا         30
ال ظــاماني  العســلرينيواــ  ال ســئة األعلــا اــني  ،2015ال اينكي ــاير ووــات ا األوأك يســبر 

 لممم املتحدة.التااعني 
  لد  ملتب الش وا العسلرية ر ىل ا ة عبلاا   فظ السالم اآلا مستشـا   وأتئ - 25

مـن   وـ ن وا ـاز مستشـا وا عسـلري ا للشـ وا او سـاتاة ر       ،عسلري للش وا او ساتاة
 رامل ظــ   او ســاين  ىل خــاأالئع ــا . و اســظم املستشــا  العســلري للشــ وا او ســاتاة ر   

مجاـ  مفـااام العبلاـا  ر املسـتقئد. ور     ر عسـلري و  ا ـرة التاطـاط ال   الـي تعـدهاا  ال ثا . 
السـتة  وامر األو ،للعبلاا التسعة اال تراتا اة العسلرية فااام املااتا  ،2016م تصف عام 

عبلاــا  القــ ا  مجاعظــا تشــبد أ لامــا، متعلقــة اــاملرأة والســالم واألمــن. وا ــاز مستشــا      ل
عا ـا الشـعئة مستشـا ين للشـ وا     وبـا   ،أيءا، ا ة اإلللش وا او ساتاة ر  عئة الشرطة ر 

مستشــا ين قلــ أ  10ىل   تلــك الئع ــا  او ســاتاة ر ًــس اع ــا  وتتطلــ  ىل  زيــا ة عــد  
واا ثالثة عشر مفظ مـا، مـن    ،. واال سئة ىل   رطة األمم املتحدة2016عام  الرا  ال الث من

ــة عشــر )    ــا  األ اع ــااام العبلا ــة( 93أتــد مف ــام يشــن  (16)ر املا  ــف  2016ر ع ىل  الع 
 2015ر املا ــة ر عــام  81مقااــد  ،او ســاين أو او ســ  والع ــف القــا م علــا تــ   اوــ س 

 .  2012ر املا ة ر عام  54 و
ــز         - 26 ــئنة لتعزي ــ  ا، و ــداين جظ ــدعم املا ــظ الســالم وىل ا ة ال ــا   ف ــللا ىل ا ة عبلا وا

مبـا   ،االلتزاما  ااملسـاواة اـني او سـني    فال تمساالة القاا ة العلاا ر  فظ السالم فابا يتعل. ا
  تئـة فررـة العبـد املع اـة االقءـايا او سـاتاة ىل        ر   اد املـديرين مـن ولتـا اإل ا تـني     للكر 

يفــا يســب  ازيــا ة  ،الــدي اار املقــره وتقــد و ــدة القءــايا او ســاتاة ىل  ملتــب   ــاس مــدير 
وظ   الراماة ىل  تعبام مراعاة امل ظـ   او سـاين.   التق اة من أجد مسني ا الد ايةال ت أ ىل  

تعزيـز اةـرة ر اجملـاأ او سـاين     يـتعني   ،الـدعم الـتقب   من تلق وئا  املديرين  علا أته لتبلني
 ود م ظف   فظ السالم وىلعدا  و دا  تد يب متاصصة.د  ل

__________ 

س ضـبن  ع اتر الشرطة وافة ىل ـا ا  وظـل   تت فر لد ىلضافة، ىل  ر ة األمم املتحدة  فظ السالم ر ررص،  (16) 
 ال اجئا  واملس ولاا  املللفة  ا.
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ة لعبلاــا   وأت رــ  أا ىل  اج امل ظــ   او ســاين ر وــد اال تعراضــا  اال ــتراتا ا       - 27
 فظ السالم  اسظم ر وفالة ا ت ااة عبلاا   فـظ السـالم ال تااجـا  الرجـاأ وال سـاا      
 ،ر املاداا. وأ ع  القاا ة العلاا للئع ا  ىل  ىلرامة مشاو ا  م تظبـة مـ  اجملتبـ  املـدين احمللـ      

االسـلم   مـن أجـد وفالـة أا تعلـس القـرا ا  املتعلقـة       ،مبا ر للك امل ظبا  الـي تعـة اـاملرأة   
وأا تل ا أو ر ا ـت ااة، هلـا. وي ئ ـ  أا تت لـا      ،واألمن ا تااجا  اجملتبعا  احمللاة وتا  ا

 الت تاا  املستبدة من الس املشاو ا  ر ال ثا . اةتاماة.

 معاوة اال ت الأ واالتتظاز او ساني  
ال يزاأ يساو ين رل. عبا. ىلزاا  اال  اال ت الأ واالتتظاز او ساني الي مـا فت ـا    - 28

تظظــر ر الئلــداا الــي تستءــاف عبلاــا  األمــم املتحــدة للســالم. وتشــلد اــلس االتتــظاوا  
وأ قـا ضـر ا، اال ـا، اسـبعة امل ظبـة ر       ،ورـد  مـر   اـاة الءـحايا     ،لمماتـة خااتة أ ا ـاة  

ــتعني علــا  ــة واةــدما  ىل      العــامل. وي اجملتبــ  الــدو  أا يئــلأ رصــا   جظــدس لتقــدر الرعاي
ومباـد او ـاة املسـ ولاة عـن أفعـاهلم.       ،و لني الف ـا  السـلاتاة الءـعافة و عبظـا     ،الءحايا

 والس مس ولاة مجاعاة تتطلب مشا وة تامة من الدوأ األعءاا.  
مـن   ت الأ أو اتتظاز ج سـ   ا عاا جديدا، قص أ ا 99 ا ا تالم ،2015ور عام  - 29

ــظا وال وــاال       تلــف أوــاا م ظ مــة  األمــم املتحــدة )مبــا فاظــا ىل ا ا  األماتــة العامــة وملاتئ
ــة وللــك  ،والصــ ا ي. والــرامج( ـــااملقا ت  2013ر عــام  96 و 2014ا عــاًا ر عــام  79 ا

امس . وتتءــبن املرفقــا  مــن ال الــث ىل  اةــ  2011ر عــام  102 و 2012ر عــام  88 و
 امللحقــــة اتقريــــري عــــن التــــداان اةاتــــة للحبايــــة مــــن اال ــــت الأ واالتتــــظاز او ســــاني

(A/70/729)(17)،  مبـــا ر للـــك  ،2015معل مـــا  مفصـــلة عـــن اال عـــااا  الـــ ا  ة ر عـــام
  املتاــلة. وتتعلــ. معظــم   ج ســاة األفــرا  العســلريني وأفــرا  الشــرطة املع ــاني واإلجــرااا      

ر املا ـــة مـــن  50اـــ فرا  عســـلريني. وو   أو ـــر مـــن  2015اال عـــااا  الـــ ا  ة ر عـــام 
اال عااا  املتعلقة االئع ا  من اع ة األمم املتحدة املتلاملة املتعد ة األاعا  لتحقاـ. اال ـتقرا    

ــ. اال ــت       ــم املتحــدة لتحقا ــة األم ــة م ظب ــا ال  ــطا واع  ــة أفريقا ــة ر مجظ  ي قرا  ر مجظ  ي
 ا عـــاًا 38تءـــبهن  ،الل ت ــ  الدنقراطاـــة. ومـــن اال عــااا  الـــ ا  ة مـــن عبلاــا  الســـالم   

__________ 

تق م و دة السل ز واالتءئاط ربب  الئااتـا  وتشـراا ااتتظـام، مـا ىل ـرا  وـد مـن ىل ا ة عبلاـا   فـظ           (17) 
ــداين. ويستر  ــدعم املا ــد  (2000) 1325د  ــلس املعل مــا  امل  ــر املــلو   ر القــرا     ــالســالم وىل ا ة ال لتحدي

ال سئة امل  ية  اال  اال ت الأ واالتتظاز او ساني املئلـد ع ـظا الـي يـزعم أا أفـرا   فـظ السـالم ال ظـاماني         
واملــدتاني وكأو العــاملني ر اجملــاأ اإلتســاين رــد ا تلئ اــا والــي ا ــل فاظــا ىلجــراا مــن أتــد العــد  اإلمجــا      

 .للقءايا احملالة

http://undocs.org/ar/A/70/729)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ــظاز او ســاني    55) ــة( أفظــ  أ ــلاأ الع ــف واالتت ــك أتشــطة ج ســاة مــ     ،ر املا  مبــا ر لل
 ا عاًا.   15 راترين و اال  ا تصاق. وا از مطالئا  ااثئا  األا ة مرتئطة اـ

تـداان   يا  عد  اال عااا  وو شاتظا الي يع ز ع ـظا ال تـف وضـعف    از ويلشف - 30
ــاعدة الءــحايا أتــ   . وعبــالً ا تــا ج اال ــتعراي املســتقد    ه ال يــزاأ يــتعني القاــام اــالل ن   مس

اال ت الأ واالتتـظاز او سـاني مـن جاتـب رـ ا   فـظ       ال ت ااة األمم املتحدة ىل  ا عااا  
رــد ة األمــم عاه ــُا م ســقة خاتــة لتعزيــز   ،(A/71/99) مجظ  يــة أفريقاــا ال  ــطا الســالم ر 

 ر ال رـا امل ا ـب. ور ورـا  ـاا. مـن عـام        االتـه علا م   االتتظاز واال ـت ااة   املتحدة
ىلتشـاا  د م ـظا  ئاسـ  ،أعل ُا عن ا ال تداان ىلضافاة لتعزيز املساالة ومساعدة الءـحايا  ،2016

واللشــف عــن ج ســاة  ،وتســريعظاتحقاقــا  ال وتعزيــز ،تــ دوع ا ــت باين  صــا للءــحايا
او اة املزع مني. ومن الءرو ي أا تقدم اوظا  املاوـة الـدعم ىل  يلاـا  مسـاعدة الءـحايا      

 الي ال تزاأ تعاين من تقا  ديد ر التب يد.  

 دو  ر الئا ا  املت ثرة اال اعا ا ترام ال طاع اللامد لاللتزاما  مب جب القات ا ال  
األضـ اا   2015عـام  الـي أجريـا ر   اال تعراضـا  ال الثـة للسـالم واألمـن       لطا - 31

ــظج القــا م علــا  قــ ع اإلتســاا    ــة لل  ــة احمل  ي ــاا الســالم   ىلزاا  علــا األمها ــ  ال اعــا  وا  م 
أمهاة العبد االتلامـد مـ  القـات ا الـدو   قـ ع اإلتسـاا مـن أجـد         علا و ،والسالم املستدام

 تعزيز املساواة اني او سني.  
محايـة العـاملني ر جمـاأ الرعايـة الصـحاة واملرضـا       علـا  جملس األمن  اتروازوأ  هب  - 32

علـا  ومبا يتبا ا مـ  القـات ا الـدو  اإلتسـاين      ،واملراف. الطئاة ر م اط. ا روق ،واور ا
ــه ر القــرا   ال وعــدم  ،. واهل بــا  علــا العــاملني واملرافــ. (2016) 2286 حــ  املعــرق ع 

ــة الصــحاة     ــا خــدما  الرعاي ــا ا صــ أ عل ــة الصــحاة     ،القــد ة عل ــا فاظــا خــدما  الرعاي مب
ــة املتعلقــة ااإلجظــاي و  تلحــ. أضــرا ا، مــدمرة   ،كاإليدزيةفــنوا تقــا امل اعــة الئشــر ااإل ااا

 الة من وفاا  األم مة اـني   418واتا ا از  ،2015االئا ا  املت ثرة اال اعا . ور عام 
من امل الاد األ ااا ر الئلداا الي تشظد  الـة تـزا  و ـر ر مر لـة مـا اعـد        100 000ودل 
اـني وـدل   مـن ال فاـا     210 ق ضـعف املعـدأ العـامل  الـلي يئلـد      اوا  معدأ يق، (18)ال ا 
من امل الاد األ ااا. وتشظد ما  مديدا، وضعا، خطنا،  اـث وتـد عـد  وفاـا       100 000

__________ 

الا التقرير، يشبد للك الئلداا أو األرالام الي عبلا فاظا ىلما اع ة  اا اة أو اع ـة لئ ـاا السـالم أو اع ـة      ر (18) 
أو الي ُعِرَضا مسا د متعلقة  ـا علـا جملـس األمـن وتظـر فاظـا اجمللـس خـالأ          2015 فظ السالم ر عام 

ــرة مــن    ــة ُعق ــَد  ر الفت ــاير ىل   1جلســة  الا ، أو الــي 2015وــات ا األوأك يســبر  31وــات ا ال اينكي 
 .2015تلقا أم اال، ارتاجماة من ت دوع ا اا السالم ر عام 

http://undocs.org/ar/A/71/99
http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
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ــة وال ة. ور الســااع 100 000اــني وــد  882األم مــة ىل   تشــظد أف اتســتاا  ،تفســه  ال
ــة والســ  اا ووــ    يفــ ا  معــدال  مقلقــة   و ــة الل ت ــ  الدنقراطا ــظا تت ــاوز   ،مجظ  ي ول

  الة.   700الـ  عالمة
ــن أجــد         - 33 ــم املتحــدة م ــا  األم ــدوأ األعءــاا وواات ــلهلا ال ــي تئ ــاوظ   ال ــر  ا وأعت

تزويـدانه دـدما  تـحاة     من خالأ ،التصدي للع ف ضد ال ساا والفتاا  ر  اال  ال ا 
 اازية مبا ر للك الرعايـة الصـحاة او سـاة واإل اااـة والـدعم ال فسـ  االجتبـاع           املة  ن

ــة       ا ــاا، مــ  القــات ا الــدو  اإلتســاين. ورــد أتشــ  تــ دوع األمــم املتحــدة للســلاا ر اآلوت
ــ ثرة اــال ا  ر           ــاط. املت ــة للبــرأة ر امل  ــاون تقــدم خــدما  تــحاة م اتا ــة أم األخــنة أ اع

 زا ة الصحة والشرواا ر العـراع لتـ فن الرعايـة الشـاملة ىل  ال سـاا      لدعم ردم الو ،أف اتستاا
أفررــة مت قلــة مــن اةــراا ال فســاني االجتبــاعاني    وأطلــ. ،ا  الازيــديا  اصــفة خاتــة والفتاــ

مبـا يشـبد املشـر ين  اخلاـا، ر أووراتاـا.       ،ساعدة ال اجني من الع ف القا م علا ت   او سمل
االتعــاوا مــ   ،صــ دوع والل  ــة االرتصــا ية ألمريلــا الالتا اــة وم طقــة الئحــر اللــا ييبالورــام 

ا ض  م ظج   ا   يرم  ىل  ا اا رـد ا  العـاملني ر ا ـاا السـالم مـن أجـد        ،ال ىل ئاتاا و 
تاسن ال ت أ ىل  خدما  الصحة او ساة واإل اااة واةـدما  املتعلقـة اـالع ف القـا م علـا      

لــ ازم  لريطاتاــا العظبــا وأيرل ــدا الشــبالاة جمب عــا   تــ   اوــ س. وتقــدم املبللــة املتحــدة 
خـدما  الصـحة اإل اااـة ر األ  ا. وأتشـ     يسـرا      وبـا تـ فر    ،العـراع امل الاد اود  ر 

لتـ فن   ،مجظ  يـة الل ت ـ  الدنقراطاـة      واتدا و ـرر وارتاجما، م   رواا الاني ر ا  وتدي 
واإل مـاج االجتبـاع  االرتصـا ي لءـحايا الع ـف.       ،والدعم القـات ين  ،اةدما  الطئاة الللاة

شـراوة مـن أجـد وفالـة اال تـرام العـامل        ال اـروح  اتد العبد يأا  اجملتب  الدو  علا وعب
مبــا ر للــك اجملب عــة اللاملــة مــن ا قــ ع ر الصــحة او ســاة واإل اااــة     ،للحــ. ر الصــحة

 وبا  ال ساا والفتاا .
ومده ال اعا  من  ص أ ال ساا والفتاا  علا التعلام. وتتهس  الف  ة اني او سـني   - 34

اال سئة الصافاة العاملاة املعدهلة لاللتحاع اـالتعلام االاتـدا   وال ـات ي اد جـة وـئنة       فابا يتعل.
ر املا ـة فقـط مـن الفتاـا  ملتحقـا        74ف سـئة   ،ر الئلداا ر مر لة ال ا  وما اعد الـ ا  

 ئة االلتحــاع اــالتعلام ال ــات ير املا ــة مــن الفتاــاا. وتئلــد تســ  92مقااــد  ،اــالتعلام االاتــدا  
أا عا ـة   ا ــاة  تتـ فر مقا تـة أ ـد جـالًا ر     ر املا ـة للفتاـاا. و   48 ر املا ـة للفتاـا  و   42

ــال ا  و  25تشــبد  ــال ا   65 الــدا، متــ ثرا، ا  وجــ  ااه ــا أا ا تبــاأ  (19)الــدا،  ــن متــ ثر ا
__________ 

، مبـا ر للـك للئلـداا السـئعة الـي يقتصـر فاظـا        التحلاـد ا تادما املت  طا  ال ط اة  ـن املرجحـة إلجـراا     (19) 
 ال ا  علا م اط. اد ة.
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داا ر املا ـة مقا تـة، االئلـ    90 علـا يزيـد   تلـك املدا ا ال ات ية ر الداا ال ا   خا جالفتاا  
ــة  وال .(20)الــي ال تشــظد تزاعــا،  ــزاأ الشــ ا د األم ا ــظا ا ــتادام املــدا ا  و ،ت مــن جاتــب  م 

ت ثر ر التعللم وتعرهي  المة األطفاأ للاطر. وت  م عن عدم  صـ أ الفتاـا     ،ينيعسلرال
علا التعلام يثا  وئنة ر األجلني القصن والط يد علا  ـده  ـ اا. ور العديـد مـن  ـاارا       

 ،تلــ ا الفتاــا  أو ــر عرضــة ةطــر اإلوــراس علــا العبــد املــ   أو الــزواج املئلــر    األزمــا 
 .(21)واالتا  أو اال راط ر الئ ااكاملقايءة ااو س للئقاا علا راد ا ااة

 اا ـال وأ  ـب   ،معاوة مسـ لة اتعـدام او سـاة ت اتـد ربديـة     علا ويسرين أا العبد  - 35
ــ ا 7ك32لقرا  ااــ 2016جملــس  قــ ع اإلتســاا ر عــام   ا ــ. ر او ســاة: ا قــ ع  ” املع 

 تـ  مجاـ    ىل  وفالـة   الـدوأ مجاـ   اجمللـس  يدع  وفاه  ،“املتساوية للبرأة ر القات ا واملبا  ة
ا الـدوأ علـ   ونث ،األ ااص ا ض ال ظر عن ج ساتظم قق ع اإلتساا وا ريا  األ ا اة

. وأ ــ   مجاــ  اوظــا  ضــد املــرأة اــز  الــي إلتــالح رــ اتني او ســاةا ــال خطــ ا  ف  يــة 
مف ضاة األمـم املتحـدة لشـ وا الالجـ ني     الي ت ظبظا الفاعلة علا االتءبام ىل  ا بلة العاملاة 

 .  (22)من أجد ىلهناا  اال  اتعدام او ساة
 با  و اال  االضطظا  الي يتعـري  ويساو ين القل. ىلزاا ا تبرا  التظديدا  واهل - 36

وات ا من القاا ا  الساا ـاة ال سـا اة     اا  ،هلا األ ااص اللين ال نت ل ا للبعاين او ساتاة
ورـا ة   ،رطـا  العدالـة واألمـن    والعـامال  ر  ،الصحفاني أو املدافعني عـن  قـ ع اإلتسـاا    أو

 لاـ ا ومز وجـ  املاـد او سـ  وم ـايرو      اجملتب  املدين أو من ُي َظر ىللاظم علـا أهنـم م لاـا  وم   
املع اـة  الدولاـة املسـتقلة   وثقـا و ـة التحقاـ.    رـد  اهل ية او ساتاة و ـامل  تـفا  او سـني. و   

ــة ال ا ــة العراا ــد األ وا  او ســاتاة اشــلد تــا م والقســ ة ر     اوبظ  ي ســ  ية واــف أا مدي
ــة   ىلخــراجأ ــفرا عــن   ،ىلتفالاــا ــاة العام ــا  مــن ا ا ــة   ،ال ســاا والفتا ــف أا ت ظــام الدول ووا

اإل الماة ر العراع والشام ) اع ( ال يزاأ يستظد  األرلاا  او ساة لت فال  لم اإلعـدام  
 ــ لا اع ــة األمــم املتحــدة لتقــدر املســاعدة ىل   ،(. ور أف اتســتااA/HRC/31/86تظــر ا ــا )

قـ. ال سـاا اللـ اي تتـظبظنه الع اتـر امل او ـة       مـ از  عق اا  االـد عدالـة    ا تادامأف اتستاا 
العـراع  والس  اا ور  اارا  ود من . “اورا م األخالراة” للحل مة اا تلاق ما يسبا اـ

__________ 

 .http://www.globalpartnership.org/data-and-results/education-data :اتظر (20) 

 (21) Sarah Brown, “The importance of investing in girls’ education seems to have dawned, at long last, on 
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ور  ،سـب  عـن رتـد املـدافعا  عـن  قـ ع اإلتسـاا       يزاأ اجملتب  الـدو  ي وو ل مئاا ولائاا ال 
راضــظن علــا املفــااام التقلاديــة لم ــرة واأل وا  او ســاتاة ر   وــ ن مــن األ اــاا اســئب اعت 

وجـد  مف ضـاة  قـ ع اإلتسـاا أتـه جـر  ا تاـاأ         ،علا  ـئاد امل ـاأ   ،جمتبعاان. فف  لائاا
وأ ـث الـدوأ األعءـاا     .تا طا  اا زا  يدع ا ىل  املساواة والعدالة االجتباعاـة واملسـاالة  

تعزيـز املسـاواة اـني او سـني ر القـ اتني والساا ـا         علا تعديد التشريعا  التباازية ووفالة
 مبا ر للك ر مر لة ا اا ال ظم أو ىلتال ظا ر أعقاق ال ا . ،واملبا  ا  وامل  سا 

 ومحايـة  لتعزيـز  املئلولـة  اوظـ    ر املع ـاني  مجا  ىل راز ىل  الراماة ااملئا  ا  وأ  ب - 37
 رــا  ورــد ال اعــا . مــن املتءــر ة الئا ــا  ر الع ــف وم ــ  للبــرأة ال اجئــة اإلتســاا  قــ ع

 م ـ   ر الـدي اني  الزعباا  و  علا يروز ارتاجما، اوباعاة اإلاا ة مب   ااملعب اةاص مستشا ي
ــلي الع ــف علــا التحــريض ــ  ي أا نلــن ال  تســئة ُ ــد  و فظاعــة. جــرا م ا تلــاق ىل  ي

 ُتظبـا  الـي  اإلرلاباة االجتباعا  اعض ور .رتامجال ر املرأة ملشا وة وحصة املا ة ر 30
ر املا ــة. وتتءــبن  50، ال ــا تســئة مشــا وة املــرأة  2016و  2015ىلطــا  الرتــامج ر عــام    ر

 .او ساين مجا  ال ثا . اةتاماة الصا  ة عن االجتباعا  اإلرلاباة تاا ا  ل  ية ر ية تتعل. االئعد

 التشر   اال  ر ا باية  

 القلـ.  علـا  متزايـدة  اصـ  ة  املط أ وطااعظا ا الاة القسري التشر  زمةأ تطاع يئعث - 38
 ُ ــ لا ىلل يتزايــد، يــزاأ ال والع ــف املســلحة ال اعــا  اســئب نــدن الــلي فالتشــر  الئـالد. 
 اوبظ  يــة م لــا ا ــاال ، اــلس جمبــ   ومــن .2015 عــام ر جديــدة  الــة ماليــني 8.6
 األ ـااص  يظـد  السـاارا ،  مـن  وـ ن  ور ال صف. من أو ر والابن والعراع الس  ية العرااة
 والقـات ا  اإلتسـاين  الـدو   القـات ا  اتتـظاوا   مـن  لطا فـة  عرضـة  والع ـف  الـ ا   من الفا وا
 تلـك  مـن  ا بايـة  اتعـدام  ون د واو ساين. او س  الع ف للك ر مبا اإلتساا،  ق ع الدو 

ــظاوا  ــه وتترتــب التشــر  و اا مظبــا عــامال االتت ــ  وأ ــث عباقــة. ىلتســاتاة يثــا  علا  مجا
ــلحة أتـــحاق ــا املصـ ــد علـ ــراوة ر العبـ ــباا  ـ ــاة لءـ ــ   مراعـ ــاين امل ظـ ــ   ر او سـ  جظـ
 اول يـة  األ ـئاق  معاوـة  ىل  الراماـة  اوظ   وتل اف واملظاجرين، الالج ني  روة اال ت ااة
 ال ا . للك ر مبا للتشر ،

 م ــ  ىل  الراماــة اوظــ   تطــاع ت  ــا  األعءــاا والــدوأ املتحــدة األمــم علــا وعــب - 39
 والتصـدي  العئـ    وأث ـاا   اخلاـا  املشـر ين  أو الالجـ ني   ابا  ر ال ساا ضد املرتلب الع ف
  ـام  ر واألطفـاأ  لل سـاا  يم ـة  أماون اتش اد للبرأة املتحدة األمم اا ة وتق م الع ف. لللك

 الت عاـة  جاتـب  ىل  ال ظا يـة،  والرعايـة  العبالة خدما  فاظا ت فر األ  ا، ر لالج ني الزعتري
 ىل  اآلمــن ال تــ أ ىلملاتاــة العــامل  األ ليــة ارتــامج وعــزز املــرأة. و لــني او ســاين اــالع ف
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 ال ـلاا  ت زيـ   أمـاون  تقـ   امل ـاأ،   ئاد علا ال ا ر فف  لل ساا.  ابا ال ال لاا، ت زي  م ار 
ــا ــد ال مســافة عل ــا تزي ــ مترا  ًســة عل ــن وال ــ  م ــة وتعطــا الالجــ ني م ر ــة أول ي  اةدم

 و اا اللام ــة االجتباعاــة األعــرا  تســتظد  مئــا  ا  اءــ  وا ــاز واملرضــعا . للح امــد
 مئـا  ة  الا تاسـاف  وضـعا  ورد واعداا. ال اعا  أث اا والفتاا  ال ساا ضد املرتلب الع ف
 األعـرا   ساـل  ملعاوـة  والصـ ماأ  السـ  اا  ج ـ ق  ر املشـر ين  وجمتبعـا    ابا  ر  ا دة

  ـلس  املسـتظدفة  اجملتبعـا   ر ال اا من متزايدا عد ا أا ىل  األولاة ال تا ج وتشن االجتباعاة.
 ي تصنب. الالي والفتاا  ال ساا علا الل م ىللقاا اةط  من ىلته يق ل ا املئا  ا 

 اإلتساين العبد ر او سني اني املساواة تعزيز  

 الـدوأ  مـن  173 مـن  مشـا ز  9 000 أعلـن  اإلتسـاين،  للعبد العامل  القبة م  ر ر - 40
 العــامل. ر ضــعفا األ ــد األ ــااص ا تااجــا  لتلئاــة جديــدة تــداان ات فاــل التزامــا، األعءــاا
 اواتئاـة،  وامل ا ـئا   اةاتـة  واولسـا   املسـت    رفاعـة ال املستديرة املا دة اجتباعا  وخالأ
 املســاعدة ر ا  يــة  واــزة او ســني اــني املســاواة جعــد ىل  ال طــاع وا ــعة  عــ ا  وجظــا
 اشـ ا  للقا ة املست   الرفا  املستديرة املا دة اجتبا  ر ملب  ة التزاما  وُأعل ا اإلتساتاة.
 اجتبـا   ور “او سـني  اـني  املسـاواة  مقا. أجد من العبد  فز والفتاا : ال ساا” م ض  
ــدا رة ــ  املســتديرة ال ــا ة اشــ ا املســت   الرفا ــ  الساا ــاة القا ــا. ال اعــا  تشــ ق مل   وىلهنا ظ
 او ســني، اــني املســاواة لتحقاــ. أرــ   اــرامج وضــ  ىل  ا اجــة القبــة مــ  ر تتــا ج وأوــد 
 والفتاـا   ال سـاا   قـ ع  وا تـرام  اإلتسـاين،  العبـد  ر والفتاا  لل ساا القاا ي الدو  وتعزيز

 االلتزامــا ،  ـلس  تعظـدوا  مـن  وـد  علـا  وأثـب  اإلتسـاين.  الـدو   القـات ا  ر علاظـا  امل صـ ص 
 امل ش  . التح أ  دون لءباا امل ا ب ال را ر ت فالاا علا وأ ث

 له والتصدي االع ف املصح ق التطر  م   - جام 
 م ـظا  يتءـر   مـدمرة  يثـا    اـالع ف  املصـح ق  والتطر  اإل ااق علا تترتب تزاأ ال - 41

 ر  ق رظــا للــك ر مبــا للبــرأة، األ ا ــاة ا قــ ع فاتتــظاز  تلفــة. اصــ  ة والرجــاأ ال ســاا
 اــلس اــرامج مــن وــ ن ر مروزيــة ملاتــة لــه العامــة، وا اــاة الئــدا و ــالمة والتعلــام الصــحة

 او سـاة  اوـرا م  ا ـتادام  عن املتحدة األمم تق  اا الي التحقاقا  وشفا ورد اجملب عا .
  ـابا  ال الع افـة،  املتطرفـة  واوباعـا   اإل ااااـة  اوباعـا   ىللاظا تل   وتلتالا  واو ساتاة
ــام ــة ت ظـ ــالماة الدولـ ــراع ر اإل ـ ــام العـ ــام والشـ ــ  وت ظـ ــرام ا وـ ــر)  ـ  ،(S/2016/361 اتظـ

 أا نلـن  الـي  او سـ ،  واال ـترراع  واالختطـا ،  القسـري،  والزواج اال تصاق، للك ر مبا
 ي ئ ـ   للـك،  علـا  وا اا .مجاعاة ىلاا ة وجرا م اد اإلتساتاة ضد وجرا م  رق جرا م تشلد

http://undocs.org/ar/S/2016/361
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 اوباعـا .  اـلس  ترتلئـظا  الـي  او سـاتاة  الدولاـة  اوـرا م  القءـا اة  املال قـة  جظـ    تشبد أا
 مجاعـا   تقـ م  ىلل الع افـة   املتطرفـة  اوباعا و اإل ااااة اوباعا  ر أيءا، يشا ون وال ساا

 ااوالاـا  ر ا ـتراتا اة  اصـ  ة  ال سـاا  ات  اـد   ـرام  ا وـ   وت ظام اإل الماة الدولة ت ظامو
  ولة. لئ اا
ــس ونــث - 42 ــن جمل ــرا  ر األم ــدوأ (2015) 2242 الق ــة األعءــاا ال ــم وم ظ م  األم

 وضـــ  ر راا يـــا  و ا وت لاظـــا ال ســـا اة وامل ظبـــا  ال ســـاا مشـــا وة وفالـــة علـــا املتحـــدة
 اا ـــا  ىل  يطلـــب اـــ و اـــالع ف. املصـــح ق والتطـــر  اإل اـــاق مللافحـــة ا ـــتراتا اا 

ــا ا  ىل  اج اإل اــاق ملافحــة ــ  ر او ســاتاة االعتئ   ــاملة، مســ لة ا تــفظا أتشــطتظا مجا
 تـدف   الـي  الع امـد  اشـ ا  الئحـ ن  ىلجـراا  علا املتحدة األمم ووااتا  األعءاا الدوأ ونث
 اإلتسـاا  ققـ ع  يتعلـ.  فابـا  اإل اـاق  ملافحـة  ا تراتا اا  علا املترتئة واآلثا  التطر  ىل 

 لل ظـ    لتب يـد  مـن  مزيـد  تـ فن  ىل  القـرا   يـدع   وبـا  اإلتساتاة. واامل ظبا  للبرأة ال اجئة
 والتطـر   اإل اـاق  ملافحـة  ىل  الراماـة  اوظـ    ىلطـا   ر او سـاتاة  األاعـا   معاوة ىل  الراماة

 املسـتظدفة  ال سـئة  تطئاـ.  ارتر ـا  ،السـاا.  تقريـري  مـن  169 الفقرة ور االع ف. املصح ق
 مجاـ   علـا  أيءـا،  السـالم،  لئ ـاا  املتحـدة  األمـم  مشا ي  علا املطئقة املا ة، ر 15 الئال ة الدتاا

 التطــر  للــك ر مبــا واألمــن، للســالم اوديــدة للتظديــدا  التصــدي ىل  الراماــة املشــا ي 
 واا ـة  اإل اـاق  ملافحـة  جمـاأ  ر االت فاـل  املع اـة  العبـد  فررة أا ويسرين االع ف. املصح ق

 الت تاة. الس وتفعاد ا الاة التاصاصا  تقاام علا تعبالا للبرأة املتحدة األمم

ــت ااة - 43 ــرا  وا  ــد   ــر  ،(2015) 2242 للق ــن ع ــدوأ م  وامل ظبــا  األعءــاا ال
 املراعاـة  الئحـ ن  الـا  جمـاال   ر األتشـطة  مـن  طا فـة  ر املتحـدة  األمـم  ووااتا  اإلرلاباة

 وا ـاا  ا بايـة،  جظـ    ر املـرأة  مشـا وة  لزيـا ة  األمـن  رطـا   وىلتالح او ساتاة، عتئا ا لال
  ــــئلا  وىلتشــــاا لي اــــاق، املءــــا ة الر ــــا د ت جاــــه ىل  الراماــــة واوظــــ   القــــد ا ،
 وا قـ ع  السالم وتعزيز التطر  ملافحة أجد من للبرأة العامل  التحالف ويتا  للببا  ني.
 ىلملاتاـةَ  ال سـاا  تق  اـا  الـي  للب ظبـا   تسـا اة،  م ظبـة  20 وـ   مـن  يت لف اللي والتعد ية،
 اـالع ف  املصـح ق  التطـر   م ـ   أجد من والرامج للساا ا  الدولاة امل ارشا  ر املشا وة
 اجملتبعـا   ر العاملـة  املـدين  اجملتبـ   مل ظبـا   املقـدم  الـدعم  يل ا أا وعب .(23)له والتصدي

 واال ت ااة. ال راية جظ   ر أ ا اا ع صرا املتءر ة احمللاة
__________ 

 تشــلاد يعلـن  والـلي  املــدين، للب تبـ   الدولاـة  العبــد  ـئلة  عـن  الصــا   2015 أيل أك ـئتبر  ااـاا  تظـر ا (23) 
 امل رـ :  علـا  متـاح  والتعد يـة.  وا قـ ع  السـالم  وتعزيـز  التطـر   ملافحـة  أجـد  مـن  للبرأة العامل  التحالف

http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2015/09/Alliance-Statement-Draft-9-30-15.pdf. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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 التطـر   مل ـ   للعبـد  خطي العامة اوبعاة ىل  ردمُا ،2016 ال اينكي اير وات ا ور - 44
ــف ــاو (،A/70/675 و A/70/674 تظــرا) الع ا ــني املســاواة مســ لة  ــللا فاظ  أ ــد او ســني ا
 املتعلـ.  291ك70 القـرا   ر اوبعاـة،  فـاا  للـك،  ىل  وىلضـافة،  األول يـة.  لا  السـئعة  اجملاال 

   ــا ،2016   زكي لاــه ر املتاــل اإل اــاق، مللافحــة العاملاــة املتحــدة األمــم ا ــتراتا اةا
 ال سـا اة  وامل ظبـا   ال سـاا  مـ   التشـاو   زيـا ة  علـا  املتحـدة  األمـم  ووااتـا   األعءاا الدوأ

اإل اـاق والتطـر  الع اـف املفءـ  ىل  اإل اـاق. وأ ــ         ع ـد وضـ  ا ـتراتا اا  مللافحـة    
 الدوأ األعءاا ووااتـا  األمـم املتحـدة علـا ىل مـاج الع اتـر او سـاتاة ر أعبـاأ املتااعـة الـي          
تق م  ا. وتشـبد اوظـ   الراماـة ىل  تعزيـز الت سـا. واالتسـاع ر اـلا اجملـاأ راـام فررـة العبـد            

اإل ااق ااتشاا فري. عامد معب ااعتبا  هنج مرا  لالعتئـا ا    املع اة االت فال ر جماأ ملافحة
او ساتاة ر م   اإل ااق والتصدي له، ترأ ه اا ة األمم املتحدة للبـرأة، لـدعم جظـ   الـدوأ     

 .أتشطتظا األعءاا وم ظ مة األمم املتحدة الراماة ىل  ىل ماج امل ظ   او ساين ر مجا 

 علاه وا فا  السالم وا اا ال اعا  تش ق م   -  اأ 
 أاـرز  ومـن  السـالم.  ا ـاا  جماأ ر مظبة معاا ية تط  ا   دثا ،الساا. تقريري م ل - 45
 2282 رـــرا س ر األمـــن جملـــسو 262ك70 ررا اـــا ر العامـــة اوبعاـــة أا التطـــ  ا  اـــلس

ــ م وضــعا ،(2016) ــا ” مفظ ــا ا ف ــب ر “الســالم عل ــد رل ــم عب  ت وــدو املتحــدة. األم
 ر الســالم ا ــاا  صــر عــن يئتعــداا ومهــا املــرأة، مشــا وة علــا القــرا ين ر واجمللــس اوبعاــة
 و ة  جمبـد  يشبد السالم علا ا فا  أا ىل  للك عن ع ضا ويشناا ،ال ا  اعد ما مر لة

 .ال ا  م  الترواز علا م   تش اه ووللك علا التصدي ال تبرا س وتصعادس وتلرا س

 2250 القـرا   األمـن،  والسـالم  املـرأة  اشـ ا  اقرا اتـه  مـلو را،  األمـن،  جملـس  ا ل ردو - 46
 وضــ  وــ  أخــر  مظبــة خطــ ة اــللك .لاحقــ واألمــن، والســالم الشــئاق اشــ ا (2015)

 اشـ ا  القا مـة  املر لاـة  الد ا ـة  ىل  وأتطلـ   علاـه.  وا فـا   السـالم  لئ اا ا ال أو ر عبلاا 
 ال اعـا   تشـ ق  م   ر الشااا  ا  وا  املتعل. الئحث للك ر مبا واألمن، والسالم الشئاق
 أا نلـن  الـلي  املـز وج  التبااـز  علـا  الءـ ا  الد ا ـة  تلقـ   أا وأت رـ   السالم. علا وا فا 
 ت تـاا   تقـدم  وأا أخر ، تا اة من او س وت   تا اة من العبر اسئب الشااا ، ت اجظه
 الـ ا .  اعـد  مـا  اا ـا   رو تزاعـا   تشـظد  الـي  الئا ـا   ر و لا ظن ا تااجاان لتلئاة اد ة
 جاتـب  مـن  مسـئ ع   ـن  التـزام  ىل  ج سـاتاة  ال ـتراتا اة  السالم ا اا و ة اعتبا  أيءا، ويشن
 م ظ اة. اص  ة عبلظا ج اتب مجا  ر  سايناو  ظ  امل ادمج  ولاة  ل ماة اا ة

http://undocs.org/ar/A/70/674
http://undocs.org/ar/A/70/675
http://undocs.org/ar/A/RES/70/291
http://undocs.org/ar/A/RES/70/262
http://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
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 امل ا   علا وا ص أ االرتصا ي االتتعاش  

ــد - 47 ــرص ر التلــاف  ن  ــة العبــد ف ــاملني األتــ أ ومللا ــد   اســاني ع  الرخــاا لتحدي
 ث ـرا   وجـ    ت وـد  الئااتـا   أا ىلال ال ا . من التعار علا املعب اجملتب  ورد ة االرتصا ي،

 الئلــداا املتءــر ة مــن تزاعــا   ر ال ــ. عبــد علــا ا صــ أ ىلملاتاــة ر او ســني اــني وــئنة
 ىل  العبــد تســئة فــاا اااتــا ، ع ــظا تتــ افر الــي الئلــداا مجاــ  ور تزاعــا . مــن اةا جــة أو

 م  يـة.  تقطـة  25 تت ـاوز  فـروع   الئلـداا  اعـض  ر وتظظر لل ساا، م ظا للرجاأ أعلا السلاا
 املبتللــا  علــا املــرأة  صــ أ ىلملاتاــة التباازيــة واألعــرا  القــ اتني تقاــد الــداا، عــدة ور

 معظـم  أا ومـ   االرتصـا ي.  االتتعـاش  وخاـا ا   الطئاعاـة  وامل ا   األ اض  و ق ع واملنان
 تــبه مــا فلــ نا ال ط اــة،   ــاتناا ر اوــ س تــ   أ ــاا علــا التبااــز مظــر الئلــداا اــلس

 أو تزاعـا   تشـظد  الي الئلداا ور العبلاة. املبا  ة ر املئا ئ الس الدي اة أو العرفاة الق اتني
ــر ــة  ـ ــا مبر لـ ــد مـ ــ ا أا يـــرج  والـــي الـــ ا ، اعـ ــا تلـ ــات ا فاظـ ــا  العـــرر للقـ  واملبا  ـ

 األ اضـ   ماللـا   تسـئة  تئلـد  االءـعف،  تتسـم  الـي  القـات ا   ـاا ة  تظـم  علـا  ال لئة التباازية
 فقط. املا ة ر 11.1

 ااملاتاــة يتعلــ. فابــا املــرأة ضــد التبااـز  علــا القءــاا ىل  الراماــة ااملئــا  ا  وأ  ـب  - 48
  ـئاد  وعلـا  االرتصـا ي.  اتتعا ـظا  وتـنة  ع ـد ي يفـا  وامل ا  ، واأل اض  العبد علا ا ص أ
 علــا العاملاــة الصــحة م ظبــة أ ســتظا ال ا ــر ر جمتبعاــة م ظبــة ر عءــ ا   صــلا امل ـاأ، 
 أوأ اـللك  امل ظبـة  اـلس  لتصـئ   الـاني،  أ اي مـالز  مـن  عامـا  99 ملـدة  أ ي ا ت  ا  عقد

 يقــ م التلــا،  ــري ور ويم ــة. رات تاــة اصــ  ة أ ي علــا مصــد امل طقــة ر تســا اة م ظبــة
 ااتا ــة للــظ رة، الدولاــة امل ظبــة مــ  االشــراوة احمللاــة، اجملتبعــا  لت ااــد األ ــترا  الرتــامج
 ر والتـد يب  املالاـة  املسـاعدة  تشـبد  الـ ا   ر أزواجظـن  ُرتـد  الـالي  لم امـد  ارتصا ية فرص
ــاأ  طــاط جمــاأ ــة األعب ــ ق ور .(24)الت ا ي ــدم الســ  اا، ج  ــامج يق ــة ارت ــامل  األ لي  الع

  ـد   احملاتـاد،  لـري  ضـحلة  ياـا   تشـااد  طريـ.  عن األت أ ىلتشاا جماأ ر لل ساا املساعدة
 الف ــا  اــني االجتباعاــة العــر  وت ثاــ. املا اــة املــ ا    ــ  عــن ال ا ــ  التــ تر مــن ا ــد

 احمللاــة اجملتبعــا   اخــد التــ ترا  تزيــد الــي امل اخاــة الــت نا  ظــد ور املاتلفــة. االجتباعاــة
 م اتــلة يـتعني  الطئاعاـة،  املـ ا     ـ   وتزايـد  الطئاعاـة  اللـ ا ن  وتـنة  وا تفـا   اا ـظا،  وفابـا 
 وىل ا اـا.  ،واملـاا  األ ي للـك  ر مبا ،الطئاعاة امل ا   علا ا ص أ هلا يتسة  ىت املرأة  لني

 وارتـامج  للبـرأة  املتحـدة  األمم واا ة للئا ة املتحدة األمم ارتامج اقاام الصد  الا ر وأ  ب

__________ 

 .IOM, Kajanthini: A Model for Women (July 2015) امل اأ  ئاد علا اتظر (24) 



 S/2016/822 

 

20/45 16-16785 

 

 الـُ ظج  اتعزيـز  املتعلـ.  املشترز رتامجلا ااطالع السالم ا اا  عم وملتب اإلمنا   املتحدة األمم
 السالم. ا اا أجد من الطئاعاة امل ا   ىل ا ة ر او ساين للب ظ   املراعاة

 السـالم  ا ـاا  مئا  ا  ر او سني اني ااملساواة لل ظ ي املتحدة األمم عبد ىلطا  ور - 49
 املت تاـة  ال قديـة  امل ـاف   مـن  املا ـة  ر 46 اإلمنا   املتحدة األمم ارتامج خصا ،2015 عام ر
 والفتاـا ،  ل سـاا ا تتلقااـا  والـي  املئلـر  االرتصـا ي  اإلتعاش ارامج  ااع ر امل را العبد من

 ألا التاصاصــا  اــلس  تــد اآلا ونلــن .(25)2014 عــام ر املا ــة ر 38 ا ســئة ااملقا تــة
ــامج ــ.امل ،S/2010/498 تظــرا) 18 امل  ــر أ مــج اإلمنــا   املتحــدة األمــم ارت ــه ر (26)(رف  خطت

 ىل  اج علــا األخــر  املتحــدة األمــم وااتــا  وأ ــ   .2017-2014 للفتــرة اال ــتراتا اة
 .لديظا الرتد أطر ر واألمن والسالم املرأة اش ا اد ة مقاياس

 امل تائة و ن امل تائة اهلا ا  ر ال ساا ومشا وة ا لم  

 التشـريعاة  اهلا ـا   ر املـرأة    اـد   ـاملة  جمتبعـا   وا ـاا  الر ـاد  ا لم تعزيز يقتء  - 50
 واضـطالعظا  اللاملـة  ومشـا وتظا  املـرأة  مسـامها   و  ـد  الدولـة.  وم  سا  ا لم واا ا 
 األطــر ر ال ظــر ىلعــا ةو ت قاحظــا، أو الد ــاتن ىلعــدا  ع ــد ع ــظا  ــة ال ع اتــر راــا ي اــدو 

 االلتظا. ىلعا ة أو احمللاة امل  سا  أو الدولة م  سا  وا اا والساا اتاة، القات تاة
 تــ   ر او ســني اــني التــ ازا اتحقاــ. ا االــة العاملاــة االلتزامــا  مــن الــر م وعلــا - 51

 ،2016   زكي لاـه  1 ففـ   املستظدفة. ال سب عن و نا ويقصر متئاي ا التقدم يزاأ ال القرا ،
 اا ـظا  مـن  ا ل مـة،    ـاس  أو الدولة   اس م صب املرأة فاظا تش د فقط الدا 15 ا از واا
 الـ ا .  اعـد  مـا  مبر لـة   ـر  أو تزاعـا  تشـظد  الـي  الئلـداا  ف ـة  ر مص فاا وتائاأ( )لاريا َالداا
 ىل  لتصـــد تســـاا تشـــ لظا الـــي الرملاتاـــة للبقاعـــد العاملاـــة ال ســـئة األخـــن العقـــد ر وزا  
 والئلـداا  تزاعـا   تشـظد  الي الئلداا ر ال سئة الس أا ىلال .(27)2016 عام ر املا ة ر 22.7
 عــام م ــل املا ــة ر 18 مقااــد املا ــة، ر 16.6 علــا تزيــد ال الــ ا  اعــد مــا مبر لــة  ــر الــي

 تشــظد الــي الئلــداا ففــ  التب اــد  زيــا ة ىل  التشــريعاة ا صــا ا ــتادام أ   ورــد مءــا.
__________ 

ــا  ت طــ  (25)  ــة الئاات ــام املتا  ــدا األ  ا 2015 لع ــدي وااوســتاا وأو   ــة وا  وت ــا ومجظ  ي  ال  ــطا أفريقا
 والابن. وم  يتاتاا وما  والعراع والس  اا الس  اا وج  ق الدنقراطاة الل ت   ومجظ  ية

 وبـا  اـ   (2000) 1325 األمـن  جملـس  ررا  من 9 االفقرة يرتئط وا  ،18 امل  ر اتحديد املتعل. ال ا ( (26) 
 اإلتعـاش  اـرامج   ـااع  ر امل رـا  العبـد  مـن  املت تاـة  املقـد ة(  ال قديـة  )امللاف ـا   للب ـاف   امل  يـة  ال سئة يل :

 والفتاا . ال ساا تتلقااا والي املئلر االرتصا ي

 التـا :  الشـئل   امل رـ   ر الئااتـا   علـا  االطـال   ونلـن  .2016  زيرااكي تاـه  ر الـدو ،  الرملاين االما  (27) 
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world010616.htm. 
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 املـرأة   ـ لا  ا صـا،  اـلس  ا ـتادما  الـي  الـ ا   اعـد  ما مبر لة  ر الي والئلداا تزاعا 
 تستادمظا. مل الي الئلداا ر املا ة ر 11.2 مقااد الرملاتاة املقاعد من املا ة ر 22

 الشـ وا  ىل ا ة اا ـظا  مـن  املتحـدة،  لممـم  تااعـة  وااتـا   عدة راما ،2015 عام ور - 52
 املســاعدة أتشــطة لت ســا. امل ظ مــة تطــاع علــا االتصــاأ جظــة ا تــفظا تعبــد الــي الساا ــاة،
 تق اـة  مسـاعدة  اتـ فن  للبـرأة،  املتحدة األمم واا ة اإلمنا  ، املتحدة األمم وارتامج االتتااااة،

 اـ  وا   واضـطالعظا  املـرأة  ومشـا وة  او سـاين،  للب ظـ    املراعاة االتتااااة العبلاا  جماأ ر
 اـلس  خـالأ  االتتااااة اال تااجا  اتقاام املتعلقة التقا ير مجا  أا مال ظته تد  ويفا راا ية.
 مشـا ي   مـن  املا ـة  ر 50 وأا اوـ س،  تـ    أ ـاا  علـا  وت تـاا   ملاال  تءب ا الفترة

 الر اسـاة  أو املظبـة  أاـدافظا  ضـبن  ا ـتبلا  اإلمنـا    الرتـامج  مـن  املقدمـة  االتتااااة املساعدة
 االتتااااة. عبلاةلل بديرةوو ووبر حة و اخئة املرأة مشا وة تعزيز علا

 اا صــة العبــد ىلعــا ة 2015 عــام ر مققــا الــي احملــد ة الُقطريــة ال تــا ج وتشــبد - 53
 واعتبـا   أف اتستاا، ر األرءاة وجمالس ال اليا  جمالس ر املرأة ملشا وة املا ة ر 25 الئال ة
 الـي  امل اتـب  ر املـرأة  ملشـا وة  املا ـة  ر 30 مقـدا اا   صـة  علا ي ا ما  ر جديد رات ا
ــتم ــاأ   ــت   ويلفــد التر ــا . أو ااالتتاــاق  ــ لظا ي ــد تائ  ر األ ا ــ  املــرأة  ــ. اودي

 ا ل ماـة  اهلااوـد   تلـف  ر للبرأة الساا   التب اد ويءبن الدولة أجظزة مجا  ر املشا وة
 واتتاـاق  جديـدة،   ل مـة  تشـلاد  ا الد ـت  ،  اـلا  اعتبـا   وعقـب  القاا ة. مست   وعلا
 الئلـــد، ر للرملـــاا   اســـة امـــرأة وأوأ  اتـــدا ي،  يفـــ  ااـــدااا ل ائـــاأ،   اســـة امـــرأة أوأ

 م ا .  ا ي أوتسا ي

 وعلــا احمللــ . املســت   علــا راا يــا  و ا وت لاظــا املــرأة لتب اــد  االــة ضــرو ة وينــة - 54
 علـا  للبـرأة  الساا ـاة  ااملشـا وة  املتعلقـة  للبقا تـة  والقاالة املتا ة الئااتا  ادو ية من الر م

  الئـا  املسـت يا   اـلس  علـا  املـرأة    اد معدال  أا ىل  املت افرة األ لة تشن احمللاة، املست يا 
 ر للبـرأة،  املتحـدة  األمـم  اا ـة  وتقـ م  ال ط اـة.  الصـعد  علـا  معدالته من ال ن أ ىن تل ا ما

 وبـ   م ظ اـة  ااعدا  ،ع ظا اال اإلو املستدامة الت باة أادا   تد ىل  الراماة جظ  اا ىلطا 
 الدولاـة.  للبقا تـة  تا ة اطريقة احمللاة ا ل ما  ر املرأة   اد تسئة رااا أجد من الئااتا 
 القاـا ا   مسـامها   اشـ ا  الئحـ ن  مـن  املزيـد  ىلجـراا  ىلملاتاـة  الئااتـا   اـلس  تتـا   أا وُيت ر 
 أا أيءـا،  وي ئ ـ   ال اعـا .  مـن  املتءـر ة  الئا ـا   ر للك ر مبا ،وله العامل ر احمللاة ال سا اة
 األمـم  ارتـامج  ويعلـف  الئا ا . الس ر العامة اإل ا ة ر املرأة مشا وة لتعزيز األول ية تعطا
 ور العامـة.  اةدمـة  ر القاـا ي  و و اـا  املـرأة    اد لقااا م ظ اة وض  علا اإلمنا   املتحدة
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 العامـة  اإل ا ة ر او سـني  اـني  املسـاواة  اشـ ا  ُرطريـة  ىلفرا ية  اال    ا ا  ًس من أ ا 
 .(28)القرا  ت   م اتب من أرد أو فقط املا ة ر 18 ال ساا تش د ال ا ، اعد ما اا ا  ر
ويســاو ين القلـــ. مـــن ا ـــتبرا  ا ـــ اجز الــي تعـــ ع مشـــا وة املـــرأة ر العبلاـــا     - 55

وتــد   واصـ  ة مسـتقلة  الساا ـاة، مبـا ر للـك الع ــف امل ج ـه  وتـد ال سـاا عــن التصـ يا        
اال تقالة ع ـدما ُي ـتانب  وعررلـة اضـطال       وىلجئا ان علاالتر   لت   امل اتب ال ساا عن 

ة االتتاااا  مبظامظن. ففـ  العـراع،  ـل   األمـم املتحـدة، ر عـام       ال ساا الالي يت لني ىل ا 
ظ اـا ، وال  ـابا ال سـاا اللـ اي تر ـحن ر االتتاااـا        املتعلبـا   امل ساا ال، من أا 2015

  أاـا واامل ـد،   .(29)ون عرضة اشلد خاص للقتد من ر َئـد مقـاتلني   ،لت   م اتب  ل ماة
عن اإلجرااا  الي يتاـلاا ت ظـام   علا اإلاال    ر العراع املف ضاة العلاا املستقلة لالتتاااا

الدولة اإل الماة ضد م ظفاظـا ا ـالاني والسـااقني، مـن اإلتـان والـلو   علـا السـ اا. فقـد          
، ىل  أتـه جـر  اعتقـاأ ثـالن تسـاا مـن م ظفـا         2016 ـئاطكفراير   تـد  ر  أ ا  تقريـر 

تــد. واا ــة األمــم املتحــدة للبــرأة اصــد   ظن ورتلــظن  ــ قا ر امل لاملف ضــاة  ــااقا وا  ــح
 مديد  ئد التصدي الرتاجماة للتافاف من الع ف ضد املرأة ر ا ااة الساا اة.  

 تز  السالح والتسري  وىلعا ة اإل ماج وىلتالح رطا  األمن  
الت واد علا أمهاة عبلاـا  تـز  السـالح والتسـري  وىلعـا ة اإل مـاج وىلتـالح         أورُ  - 56

املراعاة لالعتئـا ا  او سـاتاة، وأعـرق عـن تقـديري لل ظـ   الـي اللتـظا اعـض          رطا  األمن 
ــا، ر اــلا املءــبا  الــدوأ عبلاــا  تستر ــد  ــا ا ــتراتا اة ج ســاتاة  تتــ فر. ففــ  و ل مئا

ــة، يفــا   800 رىل مــاج األ ــااص املســر ني   ســظم ر مســني اال ــت ااة ال تااجــا    يالدي
ن ارامج تز  السالح والتسري  واإل ماج الي ت فـلاا األمـم   ال ساا. وتشن األ رام املستبدة م
ر  12ىل  ضرو ة ىليالا الا اجملـاأ ع ايـة مت اتـلة. ف سـئة      (30)املتحدة ر  ا اع ا  ماداتاة

املا ة فقط من املستفادين من ارامج ىلعا ة ىل ماج املقاتلني السااقني والشئاق املعرضني للاطـر  
اتـا أعلـا ر   ومشا وة اإلتـان  علا أا . 2014ر املا ة ر عام  26ام من ال ساا، مقااد 

ر  27املا ة مـن املسـتفادين اـم مـن ال سـاا(، واـايي )       ر 32مجظ  ية الل ت   الدنقراطاة )
__________ 

ــامج (28)  ــم ارتـ ــدة األمـ ــا  ، املتحـ ــاواة” اإلمنـ ــني املسـ ــرأة و لـــني او ســـني اـ ــة اإل ا ة ر املـ ــرااك “العامـ  ) زيـ
 .www.undp.org/gepa ر متاح (،2014 ي تاه

 (29) Samuel Smith, “UN: ISIS Killing Educated Women, Especially Politicians” in Christian Post (21 

January, 2015), http://www.christianpost.com/news/un-isis-killing-educated-women-especially-

politicians-already-killed-3-female-lawyers-this-month-132915/#BmS8bDvpGZFaKzbI.99. 

 .وو    يف ا ، واايي ،والص ماأ ،قاا ال  طا، ومجظ  ية الل ت   الدنقراطاة، والس  اامجظ  ية أفري (30) 
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املا ة(. وىلتب أ ـ   مجاـ  اوظـا  الفاعلـة علـا أال تلتفـ  اتعقـب تسـئة ال سـاا املسـتفادا            
فحسب، وىلمنا أيءا ال سئة الفعلاة لمم اأ الي تتلقااا ال ساا. وي ئ   أا     األول يـة لل فـاا   

ــاملرأة و   ــا  املتعلقــة ا ــز  الســالح وىلعــا ة       اااللتزام ــا  التســري  وت الســالم واألمــن ر عبلا
 ـظج يراعـ    ا األخـل اإل ماج اوا ية ر مجظ  ية أفريقاا ال  طا وما . ومن الءرو ي أيءا 

تسـري  وتـز  السـالح وىلعـا ة اإل مـاج، م ـد       لالرالاة ل  نعبلاا  الاالعتئا ا  او ساتاة ر 
للـك   و ـن  ،د من الع ف اجملتبعـ ، ومقاـ. اال ـتقرا    املتعلقة مب   التطر  الع اف، وا  تلك

فتـرة مـا رئـد تـز  السـالح. واامل ـد، وعلـا الـر م مـن ىل مـاج ىلتـالح             رمن اوظ   املئلولة 
رطا  األمن املراع  لالعتئـا ا  او سـاتاة اآلا ر مجاـ  التزامـا  الساا ـة العامـة، فـال تـزاأ         

ل املئا  ا  و تـداا. وعـب التحـري عـن مجاـ       ت فار ت جد ف  ا  ر التقاابا  األولاة و
أفرا  رطـا  األمـن اشـ ا ا تلـا م وـرا م ضـد املـرأة لا  تـلة اـال ا ، مبـا ر للـك الع ـف             

 او س  واو ساين.
 ــتقرا  فابــا يتعلــ. االعبلاــا   أ  ــب اــااللتزام املتزايــد مبعاوــة اآلثــا  املزعزعــة لال و - 57
ة واأل لحة اةفافة وتلديسـظا و ـ ا ا ـتادامظا، مبـا ر     املشروعة ل قد األ لحة الص ن  ن

ادأ  يثا  معاادة تـا ة األ ـلحة   ، 2015ر عام للك أثراا السليب علا ال ساا والفتاا . و
ــاتا ا، ىل      ر الظظــ   ــداا، الرمل . وا ــت د عــد  مــن م ظبــا  اجملتبــ  املــدين، ور اعــض الئل

، الـد عـد  الـدوأ    2015أ الدع ة. وقلـ أ هنايـة عـام    املعاادة ر اوظ   الي يئلل هنا ر جما
 ولة. وملساعدة الـدوأ علـا الت فاـل، اضـطل       79الي تدرا علا املعاادة أو اتءبا ىللاظا 

وعـب أا يشـلد    .(31)ملتب   وا تز  السالح ا ض  جمب عة أ وا  عبلاة علـا الشـئلة  
تقاـام السـاا.   لمعاا ا أ ا ـاا ل (، 4) 7 للبا ة خطر ا تلاق الع ف العتئا ا  ج ساتاة، وفقا

أؤوـد  ومل   الدوأ األطرا  اإللا اتصدير األ لحة التقلادية الي تق  ضـبن تطـاع املعااـدة.    
(، مبـا ر للـك ضـرو ة    S/2015/289جمد ا الت تـاا  الـ ا  ة ر تقريـري اشـ ا اـلس املسـ لة )      

 ملرأة مشا وة واملة ر ملافحة عبلاا  ال قد  ن املشروعة.وفالة مشا وة ا
ــة مللافحــة االتــا   ــن املشــرو         - 58 ــا  وط ا ــا  عــن وجــ   يلا ــ افر الئاات ــزاأ ت وال ي

 ـامها   ،(33)2016 و 2014واـني عـام     .(32)ااأل لحة الص نة واأل لحة اةفافـة متئاي ـا  
عبد املتعل. مب ـ  االتـا   ـن املشـرو  ااأل ـلحة      ال ولة تلقا اا اتقا ير ردمتظا ىل  ارتامج  80

، الص نة واأل لحة اةفافة من مجا  ج اتئه وملافحته والقءاا علاه. ومن أتد اـلس الـدوأ  
__________ 

 ./https://www.un.org/disarmament/convarms/attالئااتا  متا ة علا امل ر  التا :  (31) 

 (.2000) 1325تب  الئااتا  عن الا امل  ر    يا لرتد ت فال القرا   (32) 

 التقا ير ىل  ارتامج العبد ود   تني، م  تشر معظم الداا لتقا يراا ر الس  ا  الزوجاة.عري تقدر  (33) 

http://undocs.org/ar/S/2015/289
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ر املا ة م ظا ا ا لديظا ووـاال  ت سـا. وط اـة مع اـة ااأل ـلحة الصـ نة واأل ـلحة         66أفا  
ر املا ــة أا لــديظا تشــريعا    92 وطــب، ور املا ــة أا لــديظا مروــز ت ســا.   95 اةفافــة، و

الــي رــدما الــدا مــن الئلــداا  11لت ظــام األ ــلحة الصــ نة واأل ــلحة اةفافــة. ومــن أتــد  
ر املا ـة( اـ ا    72الـداا )  8مبر لـة مـا اعـد ال ــزا ، أفـا         أوتـزا    قالـة   رتقا ير والي ال

لد  الئلـداا   وي جد. 2013 عام ر املا ة ر 66مقااد وللك لديظا وواال  ت سا. وط اة، 
ر املا ــة( تشــريعا   91الــداا ) 10لــد  تتــ فر مجاعظــا مروــز ت ســا. وطــب، اا بــا   11الـــ 

ر املا ــة ر الفتــرة املشــب لة  44الــي واتــا  ســئة علــا الزيــا ة يفــا ن ــد  ــا ية لا  تــلة، 
 االتقرير الساا..  

ي ـاا واحملـاط   وم وتز  السالح ر أفريقاا، للسال ةوز األمم املتحدة اإلرلابااقدم مرتو - 59
الدعم لمتشطة الي تروز علا تـ   اوـ س    ،أمريلا الالتا اة وم طقة الئحر اللا ييبواهلا ئ، 

ــة تــ   القــرا . و   ــة وم طقــة الئحــر   رــد ومشــا وة املــرأة ر عبلا وضــ  مروــز أمريلــا الالتا ا
عبلاـا  تقـد األ ـلحة التقلاديـة ر ىلطـا        اللا ييب أ اة لتقاام املااطر املتصلة ا    او س ر

 ت فال معاادة تا ة األ لحة.  
أؤود جمد ا أمهاة املئا  ة الي ا لاا ملتب   وا تز  السالح ل ضـ  خطـة عبـد    و - 60

ــام      ــاة امل ظــ   او ســاين )أتشــ ا ع ــام    2003لتعبــام مراع  2014، وجــر  مــدي ظا ر ع
  تقـدم اشـ ا تـز  السـالح، واـ     التاسـن ىل ـراز   (. ويتب د اهلـد  العـام للاطـة ر    2016 و
تعزيــز اوظــ   أا نلــن مــن ىل مــاج التحلاــد او ســاين  مــن  ــ ا ســت د ىل  افتــراي مفــا س أات

ــة ىل         ــب الراما ــا  ة امللت ــلا الســااع، أ  ــب مبئ ــ   الســالح. ور ا ــة ل  و ة  ت ظــاماملئلول
 .2016عام ر تد يئاة اش ا املرأة والسالم واألمن وبا  امل ظفني 

 ىلملاتاة و ا املرأة ىل  القءاا  
مـ خرا تقـدم وـئن ر املسـاالة او ا اـة عـن اوـرا م او سـاة املتصـلة اال اعـا             مق. - 61

اان اابئـا   - ، أ اتا احمللبة او ا اة الدولاة جاا2016واورا م او ساتاة. فف  يلا كما ا 
د وال ـظب الـي ا تلئتـظا ر اتـه ر مجظ  يـة        مئ  لتقاعسه عن م ـ  أعبـاأ اال تصـاق والقتـ    

واملعارئـــة علاظـــا. وواتـــا اـــلس أوأ ىل اتـــة ر  2003و  2002أفريقاـــا ال  ـــطا ر عـــام  
، أ اتـا  2016احمللبة او ا اة الدولاة اتظم تتعل. االع ف او س  واو سـاين. ور أيا كمـاي    

ا  األفريقــ ،   ــاس تشــا  الســاا.، الــدا رة األفريقاــة اال ــت  ا اة ر الســ  اأ، اــدعم مــن االمــ
ــك اال تصــاق         ــا ر لل  ســني  ــري، اا تلــاق جــرا م  ــرق وجــرا م ضــد اإلتســاتاة، مب

فاظــا البــة أ ــد الئلــداا  تقاضــ واال ــترراع او ســ . وواتــا اــلس اــ  املــرة األو  الــي  
ظـا   ـاس   ا اوم الساا. لئلد يخر عن اتتظاوا   ق ع اإلتساا، واملـرة األو  الـي عءـ  فا   
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جرنـة ا تصـاق. وعلـا الصـعاد      اصاا، عن ا تلااه  مب جب القات ا الدو  الدولة للبساالة
، ضــااطني عســلريني  ــااقني  2016، ر  ــئاطكفراير ر   اتابــاالالبــة  الــ طب، أ اتــا

امــرأة مــن الشــعب األتــل  والاتشــ    11ر رصــاة الــا اا تلــاق جــرا م ضــد اإلتســاتاة 
  واال ترراع امل   ر القاعـدة العسـلرية  ـائ   زا وـ  خـالأ الـ ا        تعرضن للع ف او س

ــلس      ــا ا ــد. ووات ــلي  ــظدس الئل ــامل ت ظــر   املســل  ال ــرة ر الع ــة   أوأ م ــة وط ا ــا الب ر فاظ
جرنــة مب جــب القــات ا الــدو . ا تــفظا  االاامــا  ااال ــترراع او ســ  أث ــاا الــ ا  املســل 

الثة عق   من اوظ   الـي اـلهلا احملـام ا والـدعاة وال ـاج ا      وتئني الس القءايا األ ا اة أا ث
من أجد ا ص أ علا االتتصا  من الع ف او س  واو ساين أتا أولـظا اآلا. ومـ  للـك،    

 ال تزاأ ىلملاتاة و ا املرأة ىل  القءاا عب ما  ن وافاة علا اإلطالع.
دين أا تلفد ا تبرا  تزايـد الـزخم   مم املتحدة والدوأ األعءاا واجملتب  اململ اده وال - 62

للـك  يتطلـب  والعامل  امل يد للبساالة عن جرا م الع ف او س  واو ساين املتصد اال اعا . 
را بــة اةــراا املع ــاني اــالع ف  افءــد تتــا ج  مققــاا ــتبرا  الــدعم املــا  والساا ــ . ورــد  

اال ـت ااة السـريعة ر جمـاأ    يلاـة  او س  واو ساين الـي تـديراا اا ـة األمـم املتحـدة للبـرأة و      
خـئنا لـدعم التحقاقــا  وعبلاـا  املسـاالة علــا      25، ا ىليفــا  2015العدالـة. فاـالأ عـام    

 الصعاد العامل ، مبا ر للك ىل  السلطا  ال ط اة.  
وواتلا األمم املتحدة  عم املساالة من خالأ التحقاقا  الدولاـة الـي أجراـا وـاا      - 63

ــا    ــ. واع  ــا .،  التحقا ــر أ وا  تقصــ  ا ق ــا يعت ــ. اوــرا م، و  يف ــة لت ثا تشــاا  ــ د  إلاام
. (60، الفقـرة  S/2015/716 اتظـر ) تا ع ، و ظاد السئاد لتداان العدالة واملساالة ر املسـتقئد 

ــام  ــس 2015ور ع ــا جمل ــة      ، تلق ــ. املع ا ــن وــاا التحقا ــا ير م ــ ع اإلتســاا تق ــاا ق  ا يتري
(A/HRC/29/42) ،  ( واوبظ  يــة العرااــة الســ  يةA/HRC 28/69  وA/HRC 30/48 ،)   والــ ا

، (A/HRC/28/18) واعــ ي تقصــ  ا قــا . ىل  العــراع  ،(A/HRC/29/52) 2014ر  ــزة عــام 
ــ فن   . وواتــلا اا ــ (A/HRC/30/67) واشــ ا مجاعــة ا وــ   ــرام   ــم املتحــدة للبــرأة ت ة األم

اأ او ســاين ىل  مجاــ  وــاا التحقاــ. والعديــد مــن اع ــا  تقصــ  ا قــا . الــي  اجملــر  الد ايــة
تق  اا مف ضاة  ق ع اإلتساا، وعبلا املف ضاة علا تعزيز ىل ماج رد ا  اـلس اهلا ـا  ر   

الـ ا  ة  وو سـ  واو سـاين   الع ف ااملتعلقة ا تا ج الاأ او ساين. وأ ظبا الس اوظ   ر اجمل
. فعلـا  ـئاد امل ـاأ، لوـر  و ـة      لل اا التحقا. واع ـا  تقصـ  ا قـا .    ر التقا ير ال ظا اة

، أا ت ظـام الدولـة   2016التحقا. الدولاة املستقلة املع اة ااوبظ  ية العرااة الس  ية، ر عـام  
ــاأ تســ       ــاا أفع ــن خــالأ ىلتا ــة م ــا ة مجاعا ــة  اإل ــالماة ا تلــب أعبــاأ ىلا ــدمن الطا ف عا ىل  ت

الازيدية، والا الس األفعاأ اال تصاق واال ـترراع او سـ ، وفـري تـداان تسـتظد  م ـ        

http://undocs.org/ar/S/2015/716
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اإل ــاق  اخــد اــلس الطا فــة. وت ثاــ. اوــرا م أمــر ال  ــة ع ــه للبســاالة. ومــا زلــا أ ــ    
الاـة مـن   الدوأ األعءاا واوظا  املاوـة وامل ظبـا  اإلرلاباـة علـا اال ـتفا ة مـن القـ ا م ا        

املظ ــاني املــد اني اوــاازين لالتتشــا ، مــن رئاــد فريــ. اةــراا املعــب اســاا ة القــات ا والع ــف    
اال ـت ااة السـريعة ر جمـاأ     - او س  ر  ـاال  الـ ا  ورا بـة اا ـة األمـم املتحـدة للبـرأة       

والتحقاـ. وىلرامـة   العدالة، للفالة القاام االعبلاا  امل ا ئة وا س ة الت راا ر جماال  الت ثا. 
. وا ىليفـا   ()ح( 91، الفقـرة  S/2016/361 اتظـر ) العدأ ال قا فابا يتعل.  لس اورا م الئشـعة 

خئن مـن القا بـة لـدعم التحقاقـا  اةاتـة املسـتقلة ر أعبـاأ الع ـف الـي ورعـا ر ج اـا،            
 .2016اه ج  ق الس  اا ر   زكي ل

ور تقا ير  ااقة، و ـا رـد  عـ   ىل  ا ـال تـداان رءـا اة تتصـد  لطا فـة واملـة           - 64
. (48، الفقــرة S/2013/525 اتظــراةاتــة اــاملرأة ) مـن االتتــظاوا  الــي  ــس  قــ ع اإلتسـاا  
التا ع  واتتظاوا   ق ع اإلتساا املتصـلة اـال ا ،   وت فر واا ا قاقة و ا د ملعاوة الظلم 

االرتصا ية األو   تطارـا. وتـدعم األمـم املتحـدة  الاـا       - مبا ر للك االتتظاوا  االجتباعاة
ــ تس ومــا . ور  للحقاقــةوــ ي  لا ال ســاا ،  ــل2015وــات ا األوأك يســبر   31، ر ت
اشـ ا  ة ترن ةالل  تني واليود من د  . ولأعءاا الل  تنير املا ة من جمب    34.6تسئة 

 الع ف او س  واو ساين.  
اشــ ا اوــر عــن الع ــف  2015وبــا و   ر مــلورة األمــني العــام الت جاظاــة لعــام  و - 65

تقدم ارامج اور التع يض عن االتتظاوا  املاضاة، وي ئ   أا تسـعا  او س  املتصد اال ا ، 
فعــدم املســاواة اــلا نلــن أا  م املســاواة اــني او ســنيألا مقــ. أثــرا ت االاــا اشــ ا أوجــه عــد

. وتق م عدة الداا ا ضـ  م ـد اـلس الـرامج     تلك اورا م ع اربتعقاد   ي ىل  اتتظاوا  وي
،   ال لءـحايا التعقـام القسـري    2015أو ت فالاا. فعلا  ئاد امل اأ، أتش   انو، ر عام 

. و تسـتفاد املسـ  ال    2002  عـام  ىل 1998اللي م  ا ر الئلد خـالأ الفتـرة مـن عـام     
، أرــر  2015مــن املســاعدة القات تاــة اجملاتاــة، والــدعم ال فســ  والرعايــة الصــحاة. ور عــام  

ــتم مبقتءــاس      (34)و  ــ ف  ت ظابــا جديــدا لل اجاــا  مــن الع ــف او ســ  املتصــد اال اعــا  ي
 أ علـــا التعـــر  علـــاظن ومـــ حظن  الاـــا تـــفة ضـــحايا ا ـــرق املـــدتاني املـــ الني للحصـــ 

ا ــتحقارا ، مبــا ر للــك التبتــ  مبعــاش  ــظري. وتقــ م األمــم املتحــدة  الاــا اــدعم ملتــب   
   اس وز اا و   ف  ل ض  خطة  املة للتع يءا  الت االاة هل الا ال اجاا .  

__________ 

 .(1999) 1244ررا  جملس األمن علا أهنا تتف. م   ااع فظم اإل ا ا  ىل  و   ف  ت (34) 

http://undocs.org/ar/S/2016/361
http://undocs.org/ar/S/2013/525
http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)


S/2016/822 
 

 

16-16785 27/45 

 

ولد  الل ن من ال ساا، ال تعب هناية ال ا  املزيد مـن األمـن، ألا  ـدة الع ـف ضـد       - 66
 مــن األ اــاا أث ــاا فتــرة ا ــاا الســالم، فب  ســا   ــاا ة القــات ا تتســم  املــرأة تشــتد ر وــ ن

ــا           ــم املتحــدة وامل ظب ــف. وعــب أا ت اتــد األم ــا التصــدي للع  ــا  هل ــئن ال يت اءــعف و
اإلرلاباــة العبــد ر  ــراوة مــ  الــدوأ األعءــاا للفالــة ىلتا ــة ىلملاتاــة الل ــ ا للقءــاا ضــد   

 ا ، وتلئاـة م  سـا   ـاا ة القـات ا ال تااجـا       اعـد اتتـظاا الـ    ر فتـرة مـا  الع ف املبـا ا  
جظـة الت سـا. العاملاـة     ا، ت لـ 2016وأيا كماي   2015أ سطس  املرأة. ور الفترة اني يقك

و اتب  اا ة القات ا املتصلة مب اال  الشرطة والعدالة والس  ا ر  اال  مـا اعـد الـ ا     
عبلاــا   فــظ الســالم ىل ا ة واــ  مشــرو  مشــترز تقــ  س  و ناــا مــن  ــاال  األزمــا ،  

وارتامج األمـم املتحـدة اإلمنـا  ، ومـ  مف ضـاة  قـ ع اإلتسـاا واا ـة األمـم املتحـدة للبـرأة            
وملتب األمم املتحدة املعب ااملاد ا  واورنة وفري. اةراا املعـب اسـاا ة القـات ا والع ـف     

ر مجظ  يـة أفريقاــا   البـة ج ا اـة خاتــة  تصــبام لاو سـ  ر  ـاال  الــ ا ، تقـدر الـدعم     
ول يـــة األىل مــاج امل ظـــ  ا  او ســـاتاة ر مجاــ  عبلاااـــا وىليـــالا   مـــ  تشـــا ظا، إلال  ــطا و 

جظة الت سـا. العاملاـة اـرامج وأفررـة     أتش    وباتحقاقا  اش ا الع ف او س  واو ساين. لل
تعزيـز ىلملاتاـة   األتشـطة الراماـة ىل    تقـ م ا مشتروة مع اـة اسـاا ة القـات ا تتـ فر هلـا األمـ اأ و      

ــة وج ــ ق الســ  اا والصــ ماأ      ــة الل ت ــ  الدنقراطا الل ــ ا ىل  القءــاا واألمــن ر مجظ  ي
فلسـطني. ويشـبد للـك تقـدر الـدعم ىل  امل ظبـا  ال سـا اة وال  ـدا           ولة وما  واايي و

  او ساتاة التااعة مل  سا   ـاا ة القـات ا  وىلتا ـة اةـدما  املتاصصـة املراعاـة لالعتئـا ا       
او ساتاة وىلجرااا  اإل الة لءحايا الع ف او س  واو ساين  وا تعراي التشريعا  إلل ـاا  
األ لام التباازية وملافحة تظم العدالة  ن الرالاة. ومن أم لة  عـم الـدوأ األعءـاا اعءـظا     

املسـاعدة ىل  و ـدة األ ـااص الءـعفاا التااعـة      مـا تقدمـه أ ـترالاا مـن     ، ر الا اجملاأ الئعض
تحقا. ر الع ف او ساين، اسئد م ظا  عـم  اللاشي، ا ري  - تاب  ر ق ة الشرطة ال ط اة ل

 اهلااود األ ا اة والدعم الت جاظ .

 الفترا  االتتقالاةر العتئا ا  او ساتاة اة امراع  
جـ   األمـم املتحـدة ر املاـداا     يعتر مديد ا تااجـا  ا ـاا السـالم وىلعـا ة تشـلاد و      - 67
اة  االة أث اا الفترا  االتتقالاة و حب عبلاـا   فـظ السـالم، ألا  ـاطر االتتلـاا      أمه لا

مرتفعة ر و ن من األ ااا خالأ الس الفتـرا . وتتطلـب عبلاـا  االتتقـاأ الفعالـة التحلاـد       
املشترز لل اعا ، ومديد ال تا ج اوباعاة، والتاطاط اال تراتا  ، وتعئ ة امل ا  . ور عـام  

ـــ   ، و2015 ــ    يفـ ــالم ر وــ ــظ الســ ــا   فــ ــا اع ــ ــدة ر  اتــ ــم املتحــ ــة األمــ  ا  )عبلاــ
 يف ا (، ولاريـا )اع ـة األمـم املتحـدة ر لاريـا(، واـايي )اع ـة األمـم املتحـدة لتحقاـ.            و  
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ــة للســالم      اال ــتقرا  ر اــايي( اصــد  االتســحاق التــد ع . و ــد   اال تعراضــا  ال الث
ج االعتئا ا  او ساتاة والتحلاد ر اـلس العبلاـا ،   علا ضرو ة ىل ما 2015واألمن ر عام 

م  وفالة أا تت فر للااتا  األمم املتحدة والشرواا ال ط اني القد ة اللافاة علـا  عـم املظـام    
الرفاـ   املسـتقد  املتعلقة ااو ساتاة واملرأة، والسالم واألمن. ور ىلطـا  متااعـة ت تـاا  الفريـ.     

، اضـطلعا اا ـة األمـم املتحـدة للبـرأة وىل ا ة عبلاـا   فـظ        املست   املعب اعبلاا  السالم
وضـ  ت جاظـا  اشـ ا الساا ـا      ر  قاـث ُيستر ـد  ـا   السالم اد ا ة للببا  ا  اوادة 

املتعلقة رءايا املرأة والسـالم واألمـن ر الفتـرا  االتتقالاـة. و ـا ري تريـب الت جاظـا  ر        
 من  عم تقب.  يرافقظا   اارا  الفترا  االتتقالاة م  ما

 املئا  ا  الراماة ىل   تد ت فال ال تا ج ومسا ظا -ااا  
والسـالم   اةطـة املتعلقـة اـاملرأة   ال تزاأ الدوأ األعءاا أو ر اوظـا  فاعلاـة ر ت فاـل     - 68

ــا ر ال اعــا ،    واألمــن،  ــة، وأطراف ا تــفظا أعءــاا ر األمــم املتحــدة ور امل ظبــا  اإلرلابا
وجظا  ماوة، والـداتا مسـامهة اقـ ا  عسـلرية ورـ ا   ـرطة ر عبلاـا   فـظ السـالم،          

 ظا   اا اة فاعلة ر تزاعا  أو م اط. معا ة. فظ  تتحبـد املسـ ولاة الر اسـاة    و ووللك
ر الساا ـا  والقـ اتني احمللاـة. ور اـلا الصـد ، أ  ـب        ةلعاملاعن وفالة ىل  اج االلتزاما  ا

ظا  الت سا. ال ط اـة املع اـة اـاملرأة والسـالم واألمـن،      ومبئا  ة ىل ئاتاا املتب لة ر ىلتشاا  ئلة 
 .  2016وأ  ب ااالجتبا  االفتتا   اللي عقد ر أيل أك ئتبر 

خطــط عبــد وط اــة اشــ ا أو ىلرلابــا، الــدا  11م ــل تــدو  تقريــري األخــن، اعتبــد و - 69
مــن  9ومــن اــني اــلس اةطــط،   .(35)63املــرأة والســالم واألمــن يفــا  فــ  العــد  اإلمجــا  ىل    

ــاين، و  ــد ال  ــد ال الــث.   5 خطــط اوا ــة( أطــر   70خطــة ) 45لــد  ومــن خطــط اوا ر املا 
ر املا ــة( مازاتاــا  ت فاــل     25خطــة )  16م  ــرا  عــن التقــدم، ولــد     تتءــبن  رتــد لل

علا  ئاد امل اأ، تـ   خطـة   و. 2014ر املا ة ر عام  23تسئة  علاازيا ة طفافة  - اد ة
__________ 

ــت تاا ،وأ ــترالاا ،وىل ــئاتاا ،: األ ج ــتنيوبــا يلــ   2016ر أيا كمــاي  اــ ،  (35)   ،وأملاتاــا ،وأف اتســتاا ،وىل 
 وا  وا ـا  ،وال الـا  ،والرت ـاأ  ،يواـا ا  ا  ،وىليطالاا ،يسل داأو ،وأيرل دا ،وأووراتاا ،وأو  دا ،وىلتدوتاساا

 ومجظ  يـة  ،ال  ـطا  أفريقاـا  ومجظ  يـة  ،لاشـي  - وتابـ    ،وت  ـ   ،واهلر ك والئ   ة ،وا  وتدي ،فا  
 ،الســـ  اا وج ــ ق  ،الل ت ــ  الدنقراطاـــة، ومجظ  يــة مقـــدوتاا الا    ــالفاة  ـــااقا    ومجظ  يـــة ،و  يــا 

 ،وتـرااا  ،و ـال   ،و ـنالا ا  ،و  يسـرا  ،والسـ يد  ،والسـ  اأ  ، ل فا ااو ،و واتدا ،والدامنرز ،وج  جاا
 ،وف ل ــــدا ،والفلـــئني  ،وفرتســــا ،ااســـاو  - و ا اـــا  ،و ا اــــا ،و اتـــا  ،و امئاــــا ،والعـــراع  ،وطاجالســـتاا 
ة واملبللـ  ،ومـا   ،ولات اتاـا  ،ولاريـا  ،ووا اـا  ،والل ت ـ   ، يفـ ا   ووـ    ،وو ـدا  ،وورواتاـا  ،ورن از تاا

 ،وا ل ـدا  ،وتا زيل ـدا  ،وتا نيـا  ،وتائـاأ  ،وال بسـا  ،وال ـرويج  ،املتحدة لريطاتاـا العظبـا وأيرل ـدا الشـبالاة    
 وو   ف . و ولة فلسطني والااااا، ،األمريلاة املتحدة وال اليا 
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عبــد ال ــرويج ال ال ــة ااتبامــا أوــر اال تــا ج واملســاالة مــن اةطــط الســااقة، مــ  تقــدر أ اــ     
اا تادام جمب عـة مـن امل  ـرا ، ومـ    يـد  صـا للت فاـل، مبـا ر          ةوزا ا  تقا ير    ي

 ا  اجملتب  املدين العاملة ر جماال  املرأة والسالم واألمن.للك مل ظب
ــد األ اة الر اســاة لترمجــة الساا ــا  ىل        - 70 ــ  يع ــامج ىلضــفاا الطــاا  احملل ــزاأ ارت ــا ي وم

يفا  ــة عبلاــة، واــ  ارتــامج تاســرس الشــئلة العاملاــة للعــامال  ر جمــاأ ا ــاا الســالم، وتءــ   
املرأة والسـالم  املتعلقـة اـ  لتزامـا   االاحمللاـة أو تـدمج    السلطا  احمللاة مـن خاللـه خطـط العبـد    

ــا ر       ــامج  الا ــل اــلا الرت ــة. وُي َف ــة اجملتبعا ــن ر خطــط الت با ــدا،   11واألم ــدا اــ : أو   ال
ــرااا،     ــنالا ا، وتـ ــ  اا، و ـ ــ ق السـ ــة، وج ـ ــ  الدنقراطاـ ــة الل ت ـ وا  وتـــدي، ومجظ  يـ

ورــد  ــظد  مقاطعــا  أو  ــدا احمللاــة الــي  والفلــئني، وو ل مئاــا، ووا اــا، ولاريــا، وتائــاأ.  
اعتبد  خطط العبد احمللاة، ا فاضـا، ر عـد   ـ ا ن الع ـف او سـ  والع ـف القـا م علـا         

 او س. أ اا ت  
وتعلف عدة الداا  الاا علـا وضـ  وا ـتعراي واعتبـا  خطـط عبـد جديـدة مـن          - 71

ا األخـر  مـن خـرا  ويفا  ـا      اواد ال اين أو ال الث مسـت دة، ر للـك ىل  مـا لـد  الئلـدا     
وادة. ورد ا ل  خطة عبد الس يد ال ال ة  للظا من خالأ املشاو ة القطريـة املئا ـرة الـي    

، اجتبــ  ر اــاتل ز 2016ُأجريــا ر الــداا الــ ا  واةا جــة مــن الــ ا . ور   زكي لاــه   
اط اهلــا ئ عــن الــدا  ءـ   ال ــدوة اإلرلاباــة آل ـاا واحملــ   17 مشـا وا مــن  80يزيــد عــن  مـا 

خطط العبد ال ط اة اش ا املرأة والسالم واألمن من أجـد تئـا أ املعـا   فابـا يتعلـ. ا ضـ        
خطــط العبــد وت فاــلاا و تــداا وىلعــا ة ال ظــر فاظــا اطريقــة فعالــة، وا ــتعراي األول يــا     
د والقءايا ال ا  ة اةاتة الد م طقـة، مبـا ر للـك م ـ  الع ـف، وت ـن امل ـا ، والتشـر . ورـ         

ُ د  ود من القاا ة الق ية والشب أ والتب يد القا م علا أ س متا ـة وىلضـفاا الطـاا  احمللـ      
 وال ظم اوادة للرتد والتقاام، ااعتئا اا ع اتر   اساة لتحقا. فعالاة خطط العبد.

جمد ا، علا مـا  قـ ع اإلتسـاا للبـرأة      2015وأود اال تعراي الرفا  املست   لعام  - 72
ا اة للسالم واألمن، وعلا  و  اهلا ا  املع اة قق ع اإلتساا ر ضـباا املسـاالة   من أمهاة أ 

عــن اتتــظاوا   قــ ع املــرأة ر الئا ــا  املتءــر ة مــن ال اعــا . ور الفتــرة املبتــدة مــن           
، وا ت ااة، للبـزاعم الـي ُأفاـد  ـا     2015وات ا األوأك يسبر  31وات ا ال اينكي اير ىل   1

ع اإلتســاا، أ  ــلا يلاــا  اإلجــرااا  اةاتــة جمللــس  قــ ع اإلتســاا عــن اتتــظاوا   قــ 
جظة فاعلة من  ن الدوأ. ومـن اـلا اجملبـ  ،     13  ولة و 123  الة ىل   532جمب عه  ما

ــلس الئال ــا    (36)  ــالة ىل  الئلــداا واألرــالام راــد اال ــتعراي     23ا ىل  ــاأ  . وتعلقــا ا
__________ 

 .(2000) 1325تب     يا اااتا  عن الا امل  ر لرتد ت فال القرا   (36) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 ســ   وااختطــا  الفتاــا  وزواجظــن  قــ ا ن اال تصــاق وأ ــلاأ أخــر  مــن الع ــف او  
القسري  وجرا م الشر   والتشريعا  التباازيـة  والقتـد، والتظديـدا  واألعبـاأ االتتقاماـة      
ــاا       ــ ع اإلتسـ ــن  قـ ــدافعا  عـ ــاأ املـ ــرأة  واعتقـ ــاا للبـ ــ ع اإلتسـ ــن  قـ ــدافعني عـ ــد املـ ضـ

حة وا ت ــازان  واالتــا  ااأل ــااص  واختئــا  الئلــا ة  وا رمــاا مــن ا قــ ع ر الصــ        
 او ساة واإل اااة.

ــ         - 73 ــا مجا ــة القءــاا عل ــة اال ــتعراي مب جــب اتفارا ــام  لعبلا ــالل  ا املت  وُأ  ــب ا
أ لاأ التبااز ضد املرأة ااعتئا اا فرتة للعبد م  الدوأ اش ا ت فالاا للاطـة، مبـا ر للـك    

املـرأة واملتعلقـة ا ضـ     الي اعتبداا الل  ة املع اة االقءاا علا التبااز ضـد   30الت تاة العامة 
املرأة ر  ااع م   تش ق ال اعا  ور  اال  ال ا  وما اعد اتتظاا الـ ا . ور ثـالن مـن    

، أ ا   الل  ـة ىل  الت تـاة   2015أتد أ ا  مال ظا  ختاماة تتعل. ائلداا ال ا  ر عام 
ال، مـن لئ ـاا   ، و  ا لاريا علا ا تعراي خطة عبلظا ال ط اة، وبا   ا وـ 30العامة  رم 

ــة   ــة تظراــا ر اةطــة   (37)ومد شــقر علــا اعتبــا  خطــة عبــد وط ا . وي ئ ــ  أا ت  ــ  الل  
املتعلقة ااملرأة والسالم واألمـن عـن طريـ. ىلتـدا  ت تـاة اا ـال ىلجـرااا  ملب  ـة مـن أجـد           
الت فاــل. وي ئ ــ  أا يشــبد للــك ت تــاا  ترفــ  ىل  الئلــداا الــي ال تشــظد تزاعــا ، اشــ ا     

املترتئة خا ج اإلرلام مب جب االتفاراة فابا يتعل. ااملساعدة الي تقدم مـن املـاوني،    االلتزاما 
ومشــا وة أطــرا  ثال ــة ر عبلاــا  مفاوضــا  الســالم، وىلاــرام اتفارــا  تا يــة مــ  الئلــداا  

 (.9قرة ، الفCEDAW/C/GC/30تظر ااملتءر ة من ال ا  )
ــ          - 74 ــدوأ األعءــاا. فف ــاوأ مســاالة ال ــا، يخــر لت  ــ ع اإلتســاا ملات ــس  ق ــ فر جمل وي
، جـر  تقاـام تسـعة الـداا تشـظد  ـاال  تـزا  و ـر مبر لـة مـا اعـد الـ ا ، ر             2015 عام

ــدو ي الشــامد، وتلقــا التســاؤال  أو التعلاقــا  أو الت تــاا  اشــ ا      ىلطــا  اال ــتعراي ال
أة والسالم واألمن، مبا ر للك الع ف او س  واملشا وة الساا ـاة للبـرأة   املسا د املتعلقة ااملر

واعتبا  خطط العبد ال ط اة. وتءطل  الل اا ال ط اة  ق ع اإلتسـاا اـدو   ا ـم األمهاـة     
ــة       ــة وتطئاقظــا ر الســااع احمللــ . ففــ  أف اتســتاا، مــ ال،، تءــم الل   ر ترمجــة املعــاين الدولا

 29 947ق ع اإلتساا و ـدة مع اـة ققـ ع املـرأة، ورـد  ققـا ر وـ         األف اتاة املستقلة  
ــام          ــن ع ــدة م ــرة املبت ــرأة ر الفت ــا ضــد امل ــي ا تلئ ــف ال ــن  ــاال  الع  ــة م ىل   2002 ال

الــدا وىلرلابـــا   34مــن أتـــد   16، وــاا لـــد   2016. ور  زيرااكي تاـــه (38)2015 عــام 
__________ 

 (37) CEDAW/C/LBR/CO/7-8 لاريــــــــا(، و( CEDAW/C/LBN/CO/7-8 و )لئ ــــــــاا( CEDAW/C/MDG/CO/-67 
 .ر املال ظا  اةتاماة اش ا رن از تاا 30ىل  الت تاة العامة  رم  )مد شقر(. ومل ُيشر

 .http://www.aihrc.org.af/home/introductionالئااتا  متا ة علا امل ر  اإلللتروين  (38) 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30
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ة ألـف أو الف ـة اـاا، ووـاا     خءعا لال ـتعراي م  سـا  وط اـة  قـ ع اإلتسـاا مـن الف ـ       
 .(39)لد  وا دا، م ظا م  سة ألمني املظامل

ــاملرأة والســالم        - 75 ــة ا ــا  االاتبــام ااةطــة املتعلق ــا الصــعاد اإلرلابــ ، ت اتــد از ي وعل
ُأطـرا، ملر ـة للت فاـل،     (40)، اعتبـد  تسـ  م ظبـا  ىلرلاباـة    2016واألمن. فحىت أيا كمـاي   

اش ا املرأة والسالم واألمن، وللك ااملقا تـة دبـس م ظبـا     فاظا خطط العبد اإلرلاباة،  مبا
. وأ   الس االلتزاما  اإلرلاباة الي مفز الت فاـل علـا الصـعاد الـ طب، وفـ.      2015 ر عام

ما يتئني من ال ب  ر خطط العبد ال ط اة ر الس امل اط.، ىل  مسـني تئـا أ املعـا   و تـد     
مف ضــاة االمــا  األفريقــ  ىلطــا ا، لل تــا ج القا يــة      الت فاــل. ومــن األم لــة علــا للــك وضــ       

 الت فال.   لرتد
وتدأ الئااتا  املتا ة اشـ ا   اـد املـرأة ر امل ظبـا  اإلرلاباـة علـا أا املشـا وة ر         - 76

،  ـ لا املـرأة تسـئة    2015. ففـ  وـات ا األوأك يسـبر    (41)امل اتب العلاا ما تزاأ متفاوتـة 
 معـا  املاـداين املسـت    املقر و علا مست   - (42)امل اتب العلاا ر املا ة من مجا  25تقد عن 

. (43)ر امل ظبا  املئل ـة، اا بـا يـ افض   الـظا، علـا ال حـ  املعتـا ، ر ال ظـا ف املاداتاـة          -
ور معظــم اللااتــا  املئل ــة، مــا زالــا املــرأة  ا ئــة ىل   ــد وــئن عــن م صــيب املب ــد اةــاص  

امل ظبـا  الـي يـ افض فاظـا   اـد املـرأة وتلـك الـي تشـظد          واملئع ن اةـاص. وُأ ـ   تلـك    
تراجعا، ر الا اجملاأ علا ال ظـر ر ا ـال تـداان خاتـة م رتـة وأ ـلاأ أخـر  مـن املئـا  ا           
الـي تشــ   وتــ أ املــرأة ىل  امل اتــب اإل ا يــة،  ـ اا علــا مســت   املقــر أو علــا املســت     

 املاداين،.

__________ 

. للحصــ أ علــا معل مــا  عــن  (2000) 1325تبــ   ــ  يا اااتــا  عــن اــلا امل  ــر لرتــد ت فاــل القــرا     (39) 
 .http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx امل ر  اإلللتروين ىلجرااا  االعتبا ، اتظر

ــا،   االمــا  األفريقــ ، واالمــا  األو ويب، وجامعــة الــدوأ العرااــة، واوباعــة االرتصــا ية    (40)  لــدوأ  ــرق أفريقا
وم تد  جز  احملاط اهلـا ئ، وم ظبـة  لـف اـاأ األطلسـ  )ال ـات (، وم ظبـة األمـن والتعـاوا ر أو واـا،           

 وامل  ر الدو  املعب مب طقة الئحنا  اللر ، واهلا ة ا ل ماة الدولاة املع اة االت باة )ىلي ا (.
 .(2000) 1325تب     يا، اااتا  هللا امل  ر من أجد  تد ت فال القرا   (41) 
ــة،        (42)  ــا  املســ ولني ر املقــر واملبــ لني اةاتــني واملئعــ ثني و ؤ ــاا امللاتــب القطري يشــبد للــك م اتــب وئ

 .و ؤ اا الئع ا  وال  طاا
ــرة العبــد اةــا ج  لــد  االمــا  األو ويب، والل م  لــث،     االمــا  (43)  األفريقــ ، وجامعــة الــدوأ العرااــة، و ا 

ــا، وم ظبــة التعــاوا اإل ــالم ، وم ظبــة  لــف اــاأ        ــا، وم ظبــة األمــن والتعــاوا ر أو وا وجملــس أو وا
 )ىلي ا (. باةاألطلس  )ال ات (، وم ظبة الدوأ األمريلاة، واهلا ة ا ل ماة الدولاة املع اة االت 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 مم املتحدةاإلجرااا  الي ا لاا األ  
األمم املتحدة ا  املس ولة عن وض  ال بالج وتطئا. الق اعد واملعـاين العاملاـة اشـ ا     - 77

املــرأة والســالم واألمــن. وهلــلا، تقــدم اال تعراضــا  ال الثــة للســالم واألمــن ت تــاا  اــد ة  
لد ايـة ر  ج ساتاا لممم املتحدة لتحسني االتساع والت سا. والقاا ة والت ازا اـني او سـني وا  

الش وا او سـاتاة. وأعبـد مـ  وئـا  املـديرين للفالـة املتااعـة الفعالـة ورـد وضـعُا مئـا  ا             
الـي   2016ترم  ىل  تعزيز املساالة، م د االلتزاما  وامل  ـرا  او سـاتاة، ر اتفارـا  عـام     

 أارما م  وئا  املديرين املس ولني أمام .

 التب اد  
عا ــُا عــد ا، مــن ال ســاا ر م اتــب راا يــة ر األمــم املتحــدة،  خــالأ فتــري واليــي،  - 78

م ظن ًسة ر م صب يف ـد خـاص يترأ ـن عبلاـا   فـظ السـالم و ـ لا أوأ امـرأة علـا          
ــني       ــد ر التلــاف  ا ــد القــ ة. ومــ  للــك، أ  ز أا اــد  امل ظبــة املتب  اإلطــالع م صــب را 

وـات ا األوأك يسـبر    31يـة. ور  او سني مل يتحق. اعـد، وال  ـابا علـا املسـت يا  اإل ا     
ــي       25، ترأ ــا ال ســاا تســئة  2015 ــا ال ــا  الســالم، واــ  ال ســئة لاا ــن عبلا ــة م ر املا 

ر املا ـة الـي  ـ لا لعـام      18والـي زا   اشـلد طفاـف عـن ال سـئة       2014  لا لعام 
 اـث  . وال يزاأ  و  املـرأة القاـا ي يسـ د معـدال، مرتفعـا، ر اع ـا   فـظ السـالم،         2010

، واـ  تسـئة تفــ ع   2015اع ـة ر عـام    16ر املا ـة مــن أتـد    31ترأ ـا املـرأة مـا تسـئته     
ــا  الساا ــاة اةاتــة،  اــث ال ــا ال ســئة      ــة مــن   10املعــدأ الــلي  ــ لته ر الئع  ر املا 

الئع ــا  العشــر. أمــا فابــا يتعلــ. ا ــ اق الرؤ ــاا، فقــد ا فءــا ال ســئة اإلمجالاــة للبــرأة ىل    
، 2014ر املا ـة الـي  ـ لا ر عـام      24، ااملقا تـة مـ  ال سـئة    2015ر عام ر املا ة  18

، واــ  تســئة ال تت ــاوز ىلال اصــ  ة    2013 و 2012لتتراجــ  اــللك ىل  معــدال  عــام     
 .  2010ر املا ة الي   لا ر عام  15طفافة ال سئة 

جـ ، ر   اـد   ويساو ين القل. ىلزاا و ا أ دن الئااتا  تشـن ىل   وـ  ، و ـىت ترا    - 79
ر املا ــة مــن  23، مل تشــ د املــرأة  ــ   تســئة  2015املــرأة ر الئع ــا  املاداتاــة. ففــ  عــام  

ــة الف اــة ومــا ف رظــا )مــن الرتئــة   وظــا ف  ــة  2- الف  ر عبلاــا  الســالم،  (2-مــدىل  الرتئ
ر . و2014 ـ لا ر عـام   واتـا رـد   ر املا ة الي  25ال سئة يشلد ا فاضا، ااملقا تة ا يفا

ر  23ىل   2011ر املا ـة ر عـام    21اع ا   فظ السالم، مس ا ال سئة مس ا طفافا من 
ر  33، ويعــد للــك تراجعــا، وــئنا، اعــد أا  ــ لا ا تفاعــا، راا ــاا، الــد 2015املا ــة ر عــام 
ر املا ـة مـن ال ظـا ف مـن الرتئـة       18. واامل د، فقد   لا ال سـاا تسـئة   2014املا ة ر عام 

وتشـ د  الاـا تسـئة     2011ر الئع ـا  الساا ـاة اةاتـة ر عـام      2- ىت الرتئة مدو 5- 
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ر املا ـة الـي مققـا عـام      29ر املا ة، لتس د اـللك أيءـا، ا فاضـا، مـن ال سـئة       24تقا ق 
. وتئني املقا تة اني الئااتا  عر مجا  الف ـا  الف اـة أا   اـد املـرأة أوـر مـن  ـنس ر        2014

ر املا ــة( مــن أتــد  26) 8وــاا  لف اــة الــدتاا. وفابــا يتعلــ. اامل ســقني املقــابني، املســت يا  ا
من امل سقني املقـابني الـلين ُعا ـ ا ر الـداا تشـظد تزاعـا، والـداا خا جـة مـن           31جمب عه  ما

مــن ال ســاا. وتــاوز ا ــ اجز  ــن املر اــة  اخــد امل ظبــة ال يــزاأ يعــد    2015الــ ا  ر عــام 
عـن مسـتقئد    2015ا ما أودُ  علاه ر التقريرين الللين أعد ابا ر عـام  أول ية ملحة، وال

 .(S/2015/716( وعن املرأة والسالم واألمن )S/2015/682) عبلاا  األمم املتحدة للسالم
اوظـ   اوا يــة لتحسـني التــ ازا اـني او سـني ر امل اتــب القاا يـة املاداتاــة      وتشـبد   - 80

الت عاة امل جظة من ىل ا ة الـدعم املاـداين لتحديـد واجتـلاق املر ـحا  احملـتبال ، وال  ـابا        
من الدوأ األعءاا املب لة   اال تارصا، ومئا  ا  م د خط اإلمدا  اامل ااـب ال سـا اة لشـ د    

. وااإلضـافة ىل  للـك، يتزايـد ىل مـاج االعتئـا ا  او سـاتاة ر عبلاـة االختاـا          امل اتب العلاـا 
املتعلقة االتعاا ا  ر امل اتب العلاـا، مبـا ر للـك: تفـا ي األفررـة الـي تقتصـر علـا الـلو  ،          
وىل  اج امــرأة وا ــدة علــا األرــد ر رــ ا م التصــفاة للــد مقاالــة، وىل  اج امــرأة وا ــدة علــا 

أفررة املقااال . وُأور   ع ي ىل  الدوأ األعءاا أا تقـدم اااتـا  املر ـحا     األرد ر مجا  
ــا ر امل  ســا        ــة العلا ــد مــن ال ســاا املــ اال  ر امل اتــب القاا ي املــ اال  وأا تعــني املزي

 ال ط اة ر ىلطا  اال ت ااة العاملاة لتعزيز الدو  القاا ي للبرأة.
د املرأة ال يزاأ تارصا ر ال ظا ف الف اـة ر مجاـ    أما خا ج عبلاا  السالم، فاا   ا - 81

وااتا  األمم املتحدة العاملـة ر  ـاال  الـ ا  ومـا اعـد الـ ا . ومـا زالـا تسـئة ال ظـا ف           
ــي تشــ لظا املــرأة تقــد عــن     ــة ال ــي أال ــا عــن اااتااــا     50الف ا ــا  ال ــة ر وــد اللاات ر املا 

ة للبرأة. وواا التب اـد أرـرق ىل  التلـاف  ر وـد     ، اا ت  اا اا ة األمم املتحد(44)2015 لعام
من ت دوع األمم املتحدة للسلاا وارتامج األمم املتحدة اإلمنا   ومف ضاة  ق ع اإلتسـاا،  

ر املا ة من مجا  ال ظا ف. وم  للـك، تتسـ  ال  ـرا  ر     40 اث تش د املرأة ما يزيد عن 
ــا )مــن    ــة   (. وتشــبد اال2-ىل  مــد 5-املســت يا  العلا ــدو  للت با  ــت  ااا  الصــ دوع ال

الز اعاة وت دوع األمم املتحدة للسلاا،  اث تش د املـرأة و ـطاا، تصـف ال ظـا ف العلاـا.      
ور مف ضــاة  قــ ع اإلتســاا وم ظبــة األ ليــة والز اعــة لممــم املتحــدة، مــن جظــة أخــر ،   

__________ 

م ظبــة األ ليــة والز اعــة والصــ دوع الــدو  للت باــة الز اعاــة، وامل ظبــة الدولاــة للــظ رة، وملتــب ت ســا.     (44) 
الش وا اإلتساتاة، ومف ضاة  ق ع اإلتسـاا، وارتـامج األمـم املتحـدة املشـترز املعـب افـنوا تقـا امل اعـة          

وم ظبة األمـم املتحـدة للترااـة والعلـم وال قافـة )الا تسـل (،       الئشريةكاإليدز، وارتامج األمم املتحدة اإلمنا  ، 
وت دوع األمم املتحدة للسلاا، وم ظبة األمم املتحدة للطف لة )الا تاساف(، واا ة األمـم املتحـدة للبـرأة،    

 وارتامج األ لية العامل ، وم ظبة الصحة العاملاة.

http://undocs.org/ar/S/2015/682
http://undocs.org/ar/S/2015/716
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، 2015 و 2014ر املا ـــة. واـــني عـــام   15تصـــد تســـئة املـــرأة ر اـــلس امل اتـــب ىل    ال
ا فءــا ر اــلس الســاارا  تســئة املــرأة ر امل اتــب العلاــا ر وــد واــاا تقريئــا،. ورــد   ــد    

ــن     ــة )مـ ــا ة ملح ظـ ــد الـــلي يســـ د زيـ ــاا ال  اـ ــت  اااا ر الا تاســـاف، اللاـ  ىل  36اال ـ
ر املا ـة.   28ر املا ة(، وارتامج األمم املتحـدة اإلمنـا  ،  اـث اقاـا ال سـئة ثااتـة علـا         44
ضافة ىل  امل اتب القاا يـة، فـاا تسـئة ال ظـا ف الـي تشـ لظا املـرأة ر املسـت يا  املظ اـة          وااإل

زالـا ثااتـة ت عـا، مـا لـد  وـد اللااتـا  تقريئـا،. ور اا ـة األمـم املتحـدة للبـرأة،              جمتبعة، مـا 
. وواتـا اـلس ال سـئة    2015ر املا ة مـن مجاـ  ال ظـا ف ر عـام      75  لا املرأة ما تسئته 

ىل  التلاف  اني او سني ر مراوز العبد الي أتش ا ر  اال  ال ا  وما اعد الـ ا ،  أررق 
ر املا ة. وااملقا تة م  اللااتا  األخر ، واتا معـدال    اـد املـرأة أوـر      57 اث ال ا 

ــا،  اــث  ــ لا املــرأة     ــا عب مــا،    79مــن  ناــا ر الرتــب العلا ــة مــن ال ظــا ف العلا ر املا 
 ا ة من ال ظا ف العلاا ر  اال  ال ا  وما اعد ال ا .ر امل 65 و

 الد اية ر جماأ الش وا او ساتاة   
أرر  مجا  اال تعراضا  ال الثة للسالم واألمن ا مهاة الد اية التق اة مـن أجـد ت فاـل     - 82

تعزيــز الق اعــد واملعــاين املتعلقــة اــاملرأة والســالم واألمــن، ورــدما الت تــاا  الــي ترمــ  ىل    
 اهلالد او ساين لممم املتحدة ر املقر واملاداا معا،.

، وــاا لــد  مجاــ  اع ــا   فــظ الســالم ال بــاين   2015ور وــات ا األوأك يســبر  - 83
املتعد ة األاعا  و دا  ج ساتاة يق  اا وئـا  املستشـا ين، ووـاا لـد  مجاـ  اع ـا   فـظ        

 2242تاة. و شــاا مـ  رــرا  جملـس األمــن   السـالم التقلاديـة ال بــاين م سـق ا للشــ وا او سـا    
، أتئ  اآلا مجا  املستشا ين او ساتاني لـد  ىل ا ة عبلاـا   فـظ السـالم وىل ا ة     (2015)

الـدعم املاـداين يعبلـ ا ر ملاتـب يف لـ ه اةاتــني مـن أجـد تعزيـز التسلسـد اإل ا ي املئا ــر          
 دعم التقب.وال
م ــظا  6، وــاا لــد  2015ومــن الئع ــا  الساا ــاة اةاتــة العشــر العاملــة ر عــام    - 84
ر املا ـة الـي ُ ـ لا ر     50ر املا ة( مستشـا وا للشـ وا او سـاتاة، مقا تـة، اال سـئة       60)

. وي جد املستشا وا ا الا مجاعظم ر ملاتب يف ل ه اةاتني.  ن أا معظـم  (45)2014عام 
مستشــا ا، وــات ا ارتئــة  تاــا  25ن والئــالد عــد ام ــــة امل تشريــــ وا او ساتاــــا ي الشــــمستش

__________ 

املتحدة لتقدر املساعدة ىل  الصـ ماأ، وملتـب األمـم املتحـدة     اع ة األمم املتحدة للدعم ر لائاا، واع ة األمم  (45) 
ااساو املتلامد، وملتب األمم املتحـدة ل ـرق أفريقاـا، واع ـة األمـم املتحـدة        - املتلامد لئ اا السالم ر  ا اا

 .لتقدر املساعدة ىل  أف اتستاا، واع ة األمم املتحدة لتقدر املساعدة ىل  العراع

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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ر املا ـة( مستشـا وا للشـ وا او سـاتاة      20وما  وهنا(. ووـاا لـد  اع ـتني فقـط )     3-) 
. ورـــد 2014ر املا ــة مـــن الئع ـــا  ر عـــام   50ومـــا ف رظـــا، مقا تـــة، ا ســـئة  5-ارتئــة   

 2013ر املا ـة ر عـام    100الي لديظا مراوز للت سا. او سـاين مـن   ا فءا تسئة الئع ا  
 ر املا ة ر ال را ا اضر.   90ىل   2014ر املا ة ر عام  92 و

ــات ا األوأك يســبر    - 85 ــا، و  28، ُأوفــد 2015و ــىت و ــا ا،  ولا مستشــا ين  7 مستش
ــا  الســالم امل جــ  ة ر       ــرأة ىل  عبلا ــة امل ــاني ر جمــاأ محاي ــا    وط  ــة أفريقا ــن مجظ  ي ــد م و

ال  ـطا، ومجظ  يــة الل ت ــ  الدنقراطاــة، وج ـ ق الســ  اا، والصــ ماأ، ووــ    يفــ ا ،   
وما ،  اث ُأتاطـا  ـم مسـ ولاا  عـن ترتائـا  الرتـد والتحلاـد واإلاـال  اشـ ا الع ـف           
او سـ  املــرتئط اال اعــا . وواتــا ا ـاز ًــس وظــا ف  ــا رة ورـا وتااــة اــلا التقريــر،    

 للك ال ظافتاا امل شـ تاا للسـ  اا ) ا فـ  (. ورـد عا ـا عبلاتـا السـالم ر أف اتسـتاا         ر مبا
ولاريا م سقني للع ف او س  املرتئط اال اعا . وأ ث علا اإليفا  السـري  للد ايـة املباثلـة    
 ىل  الداا أخر  متءر ة من ال اعا ، م د العراع،  اث يت اتد ا تفا  عد  الت اوزا .

، وـاا ا ـاز وجـ   رطـري هلا ـة األمـم املتحـدة        2015 وات ا األوأك يسـبر  و ىت - 86
الدا، من الئلـداا أو امل ـاط. الـي تشـظد  ـاال  تـزا  والـي  ـر مبر لـة مـا اعـد             23للبرأة ر 
ــ ا  ــ. االســالم واألمــن وأتشــطة ىلتســاتاة ر      (46)ال ــدا. ور  68وواتــا ت فــل أتشــطة تتعل ال
ــام ــد  األفررـــة 2015 عـ ــاا لـ ــة لممـــم املتحـــدة   ، وـ ــاتاة   71القطريـ ــاعاة ج سـ ــة م اضـ فررـ
فريقا، مشتروا، اني ال واال  يءطلع ا مبظبة الترواز املتلامـد علـا املسـا د او سـاتاة      26 و

و قــ ع اإلتســاا  ومــن أتــد اــلس األفررــة امل اضــاعاة او ســاتاة، واتــا ا ــاز  ــتة أفررــة     
ــاال      12 م اضــاعاة و ــا او اتــب      فريقــا، يخــر مشــتروا، اــني ال و ــلين يروــزوا عل مــن ال

. ونلـن هلـلس األفررـة أا تعـزز     (47)او ساتاة تا طني ر  اال  ال ا  ومـا اعـد اتتـظاا الـ ا     
االتساع وأا ت س. الـدعم املقـدم ىل  الـدوأ األعءـاا. وىلتـب أؤيـد الـدع ة امل جظـة ر القـرا           

الــي تشــ   علــا ت ثاــ. عالرــا  العبــد  اخــد األمــم املتحــدة. وأ  ــب      (2015) 2242
ااملئـا  ا  املشـتروة الــي ت فـل االفعـد، وأؤوــد أمهاـة التعــاوا علـا تطـاع امل ظ مــة فابـا اــني         

 اللااتا  املس ولة عن ت فال اةطة املتعلقة ااملرأة والسالم واألمن.
__________ 

ووراتاــا واــاا ا  ا اــا اوديــدة وا  وتــدي والئ  ــ ة واهلر ــك ومجظ  يــة أفريقاــا ال  ــطا          أف اتســتاا وأ (46) 
ري التلـــا والســـ  اا والصـــ ماأ والعـــراع ــــــ  اا و ــــــ ق الســـــة وج ـــــ  الدنقراطاـــــومجظ  يـــة الل ت 

  والــابن ــــواايتريا ومــا  وماامنــا  وتائــاأ ـاا ولائــــــ ا  ولئ ــــ    يفــــاو ورن از ــتاا ووــــااس - و ا اــا
 فلسطني. و ولة

فريقـا، مــن   131اااتـا  تظـام ىل ا ة املعل مـا  لـد  جمب عـة األمـم املتحـدة اإلمنا اـة. والئااتـا  متـ فرة عـن             (47) 
 أفررة األمم املتحدة القطرية.

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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 عبد جملس األمن  
 2122ُأ  ــب مبتااعــة جملــس األمــن اشــ ا االلتزامــا  املعــرق ع ــظا ر القــرا ين          - 87
ــن ر       (2015) 2242 و (2013) ــالم واألمـ ــرأة والسـ ــ. للبـ ــاج املتسـ ــ. ااإل مـ ــا يتعلـ فابـ

. وت فر اجتباعا  فري. اةـراا  ـن الرالـ  اوديـد التـاا  للب لـس واملعـب اـاملرأة         (48)هأعبال
، أ اة ىلضـافاة  2015والسالم واألمن، وامل ش  عبال، ات تاة اال تعراي الرفاـ  املسـت   لعـام    

، اجتبـ  فريـ. اةـراا  ـن الرالـ       2016لتحقا. اـلا ال ـري. ور ال صـف األوأ مـن عـام      
ــن أف اتســتاا       اشــ ا التطــ  ا  ــن ر وــد م ــاملرأة والســالم واألم ــ. ا ــي  ــدثا فابــا يتعل   ال

(S/2016/673( ومجظ  يــــة أفريقاــــا ال  ــــطا )S/2016/672( والعــــراع )S/2016/683 ومــــا ) 
(S/2016/682.) 

ىل  طا فـة مـن الشـ ا د او سـاتاة،      2015ورد ُوجظا أتظـا  جملـس األمـن ر عـام      - 88
 ر للك عر اإل اطا  اإلعالماة املقدمة من ود مـن املـديرة الت فاليـة هلا ـة األمـم املتحـدة       مبا

للبــرأة ويفــ لي اةاتــة املع اــة اــالع ف او ســ  ر  ــاال  الــ ا  واملبــ لني للب تبــ  املــدين.  
وتءب ا مجا  التقا ير امل اضاعاة املقدمة ىل  اجمللس ىل ا ا  ىل  املرأة والسالم واألمـن. ومـ    

ر مجاـ   للك، ُأرره ا ا ا از  اجة ىل  الأ املزيد من اوظ   للفالة ىل ماج التحلاد او سـاين  
. وأ ــ   (49)املــداوال  والتقــا ير واإل اطــا ، مبــا فاظــا تلــك املتعلقــة قــاال  رطريــة اــد ة 

جملس األمن علا اال ـتبرا  م ـظ اا، ر طلـب املعل مـا  املصـ فة  سـب تـ   اوـ س اشـ ا          
 مجا  املسا د وا اال  املد جة علا جدوأ أعباله.

تقريـرا،  و يـا، مقـدما،     47لـس األمـن، اا ـظا    تقريرا، ىل  جم 123، ُردم 2015ور عام  - 89
. وم  أا مجاـ  التقـا ير الدو يـة الئـالد     (50)من اع ا   فظ السالم والئع ا  الساا اة اةاتة

تقريـــرا، مقـــدما، مـــن الئع ـــا  الساا ـــاة اةاتـــة ومجاـــ  التقـــا ير الئـــالد عـــد اا   22عـــد اا 
ــاملرأة والســالم        25 ــا   فــظ الســالم رــد تءــب ا ىل ــا ا  تتصــد ا ــرا، مقــدما، مــن اع  تقري

__________ 

تب  الئااتا     يا للب  ـر املتعلـ. اعـد  وتـ   اإلجـرااا  الـي يتاـلاا جملـس األمـن فابـا يتعلـ. اـالقرا               (48) 
1325 (2000). 

ــب اــاملرأة والســالم واأل           (49)  ــن ا ل ماــة العامــد املع ــداا فريــ. امل ظبــا    ــة خاتــة االساا ــا  أع مــن، ىل اط
  ـمتا ـــــــــة فـــــــــ  “Mapping women, peace and security in the UN Security Council: (2015)” اع ـــــــــ اا

http://womenpeacesecurity.org/media/pdf-NGOWG_MappingWPS_PolicyBrief_2015.pdf. 
تقدم    يا، تقا ير ود من ىل ا ة الش وا الساا اة وىل ا ة عبلاا   فظ السالم الئااتـا  عـن مـد  تءـبني      (50) 

قــ ع اإلتســاا اع ــا  األمــم املتحــدة  فــظ الســالم والئع ــا  الساا ــاة اةاتــة معل مــا  عــن اتتــظاوا    
 .اةاتة اال ساا والفتاا  ر تقا يراا املقدمة الدو ية ىل  جملس األمن

http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/2016/673
http://undocs.org/ar/S/2016/672
http://undocs.org/ar/S/2016/683
http://undocs.org/ar/S/2016/682
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
file:///C:/Users/Madeline.Simon/AppData/Local/Temp/notesE7479B/womenpeacesecurity.org/media/pdf-NGOWG_MappingWPS_PolicyBrief_2015.pdf
file:///C:/Users/Madeline.Simon/AppData/Local/Temp/notesE7479B/womenpeacesecurity.org/media/pdf-NGOWG_MappingWPS_PolicyBrief_2015.pdf
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واألمــن، فــاتب أ  ز أا الصــال  اــني اال ــت تاجا  والت تــاا  القاالــة للت فاــل ر تقــدر          
 التقا ير واإل اطا  ما زالا قاجة ىل  مسني.  

اا  السالم الفـرص  ويتا   و  جملس األمن ر وض  وا تعراي وتديد واليا  عبل - 90
، وــاا لــد  ينــاين عبلاــا   2015. ور عــام (2000) 1325ملتااعــة ت فاــل أ لــام القــرا   

مظــام لا  تــلة اــاملرأة والســالم واألمــن  (52)وأ اــ  اع ــا   اا ــاة خاتــة (51) فــظ الســالم
ــد (53)مد جــة ر واليااــا  ــب ُأر ــا   فــظ    . وىلت ــد ىل ا ة الشــ وا الساا ــاة وىل ا ة عبلا   ت وا

ــام     ــد او ســاين ر ع ــا التحلا مــن خــالأ الت جاظــا  امل قحــة، واإل  ــا      2016الســالم عل
والتد يب. وتعد املفاوضا  اوا ية اش ا املازاتاـة ر الل  ـة اةامسـة التااعـة لل بعاـة العامـة       

الساا ــاة اةاتــة مــن ىل مــاج امل ظــ    أ ا ــاة لءــباا  لــن اع ــا   فــظ الســالم والئع ــا 
 او ساين ااعتئا س مس لة  املة.

اااتـا   ا ـاا. ومـن اـني      26رـرا ا، وأتـد     64، ا ل جملـس األمـن   2015ور عام  - 91
ر املا ة( ىل ا ا  لا  تـلة اـاملرأة والسـالم     65.5ررا ا ) 42، تءبن 64الس القرا ا  الـ 

الســ  ا  الســااقة. ويتعلــ. معظــم اــلس اإل ــا ا  مب ضــ   واألمــن، واــ  تســئة تتشــااه مــ  
ــظاوا  األخــر   قــ ع اإلتســاا،      ــه االتت الع ــف او ســ  واو ســاين املــرتئط اال اعــا ، يلا
واملشا وة الساا اة للبرأة. وبا أعرق اجمللس عن القل. ىلزاا اتتظاوا   ق ع اإلتسـاا ضـد   

 .(54)ااقال ساا والفتاا  املرتئطة االتطر  الع اف واإل 
، أعلن جملس األمـن التزامـه اءـباا تزويـد أفررـة اةـراا       (2015) 2242ور القرا   - 92

وـات ا   31التااعة لل اا اوزااا  مبا يلـزم مـن   ايـة ر جمـاأ املسـاواة اـني او سـني. و ـىت         

__________ 

اع ـة األمـم املتحــدة املتلاملـة املتعـد ة األاعــا  ر مجظ  يـة أفريقاــا ال  ـطا، عبلاـة األمــم املتحـدة ر وــ            (51) 
طاـة، اع ـة األمـم املتحـدة لتحقاـ.       يف ا ، اع ة األمم املتحدة لتحقا. اال ـتقرا  ر مجظ  يـة الل ت ـ  الدنقرا   

ــ.        ــة املتعــد ة األاعــا  لتحقا ــة األمــم املتحــدة املتلامل ــا، اع  ــة األمــم املتحــدة ر لاري اال ــتقرا  ر اــايي، اع 
 .اال تقرا  ر ما ، اع ة األمم املتحدة ر ج  ق الس  اا

اا السـالم ر  ـــــ د لئ ــــ دة املتلامــــ م املتحـــ األم اا، ملتـب ـــ دة ىل  أف اتستـــ دة لتقدر املساعــة األمم املتحــاع  (52) 
ااســاو(، اع ــة األمــم املتحــدة لتقــدر املســاعدة ىل  الصــ ماأ، ملتــب األمــم املتحــدة ل ــرق أفريقاــا     - ا اــا 

 .وم طقة السا د
 .http://www.un.org/en/sc/repertoire/data.shtmlنلن االطال  علا ال اليا  من امل ر  اإلللتروين:  (53) 
أعبـاأ الع ـف او سـ  واو سـاين تعـر  ا هنـا جـزا        ”علا  ئاد امل اأ، أعرق جملس األمن عن رلقه من أا  (54) 

تظــــر ا) “مـــن األاــــدا  اال ـــتراتا اة لــــئعض اوباعــــا  اإل ااااـــة واأليــــدي ل جاا  الــــي تـــ من  ــــا    
S/PRST/2015/25.) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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ــبر  ــن  8، أ  ج 2015األوأك يسـ ــزااا  )    16مـ ــم اوـ ــن تظـ ــا مـ ــة( 56تظامـ  (55)ر املا ـ
اتتظاوا  القات ا الدو   ق ع اإلتساا والقات ا اإلتسـاين الـدو  ااعتئا اـا معـاين لتحديـد      

ر املا ـة( تـرا ة األعبـاأ     31اوظا  اةاضعة ل ظم اوزااا ، ورـد أ  جـا ًسـة تظـم )    
د  املـرأة وبعـاين لتحديـد اوظــا     امل ط يـة علـا الع ـف او سـ  أو االتتـظاوا  الـي تسـتظ       

ــ ظم  ، أ  ج  اصــاا علــا األرــد ر را بــة اوــزااا    2015. ور عــام (56)اةاضــعة هلــلس ال
امل شـ  ة املرتئطـة اـ ظم     16اسئب ا تلاق اـلس اوـرا م. ومـن اـني تقـا ير أفررـة اةـراا الــ         

 املا ة( معل مـا   ر 69تقريرا ) 11، تءبن 2015اوزااا  والي ردما ىل  اجمللس ر عام 
عــن اتتــظاوا   قــ ع اإلتســاا الــي تســتظد  ال ســاا، والع ــف او ســ  واو ســاين، أو  و  

 املرأة ر اوباعا  املسلحة.
ىل  اـايي ر وـات ا ال اينكي ـاير،     (57)، أوفد اجمللـس اع ـتني ماـداتاتني   2015ور عام  - 93

يلا كمــا ا. و  ــم عــدم تءــبني     ظ  يــة أفريقاــا ال  ــطا ر   مجوىل  ىلثا ااــا وا  وتــدي و 
اختصاتا  اع ة اايي اعتئا ا  متعلقة اـاملرأة والسـالم واألمـن، أ  جـا معل مـا  ر اـلا       
ــا ر       ــدة ىل  أفريقا ــة امل ف ــة اشــ ا اال ــت تاجا . وأ  جــا الئع  الصــد  ر اإل اطــة اإلعالما

التقريـر ور اإل اطـة   يلا كما ا ىل ا ا  اد ة ىل  املرأة والسالم واألمن ر اختصاتااا ور 
اإلعالماة. وعقد  الئع تاا لقااا  م  مجاعا  تسا اة. وأ    اجمللس علا ىل ماج الشـ ا د  
او ســاتاة ر اع اتــه الزا ــرة اصــ  ة م ظ اــة وعلــا متااعــة األول يــا  الــي أثــن  مــن خــالأ   

ب اــاملرأة املعــ ىلجــراا مــداوال  اشــ ا املســا د القطريــة ومــن خــالأ فريــ. اةــراا  ــن الرالــ  
 .والسالم واألمن

ويعتر التفاعد املئا ر مـ  اجملتبـ  املـدين وال سـاا ُاــ اة السـالم ضـرو يا لت جاـه عبـد           - 94
اــدع ة اجملتبــ  املــدين،  (2015) 2242اجمللــس. وي ئ ــ  التبســك اــااللتزام الــ ا   ر القــرا  

للك امل ظبا  ال سا اة، ىل  تقـدر ىل اطـا  ىل  اجمللـس ر ىلطـا  ا ـ   جـدوأ األعبـاأ         ر مبا
، مل يلـن رـد   2016اةاتة الد الد واجملاال  امل اضاعاة لا  الصـلة. و ـىت يقكأ سـطس    

، 2015ا اعد  ع ة يف ل  اجملتب  املدين ىل   ء   ىل اطا  متعلقة ائلـداا اـد ة. ور عـام    
الصـ ماأ، والعـراع، ولائاـا،    و ،ب  املـدين مـن مجظ  يـة الل ت ـ  الدنقراطاـة     ألقا يف ال  اجملت

وتا نيا، ولبة أمام جملس األمـن خـالأ امل ارشـا  املفت  ـة اشـ ا املـرأة، والسـالم واألمـن،         
__________ 

ــ (55)  ــة،    مجظ  ي ــ  الدنقراطا ــة الل ت  ــا ال  ــطا، ومجظ  ي ــ ق الســ  اا،  ة أفريقا والســ  اا، والصــ ماأ،  وج 
 ولائاا، والابن.، (أهن  اعد للكوو    يف ا  )

 .والص ماأ ،مجظ  ية أفريقاا ال  طا، ومجظ  ية الل ت   الدنقراطاة، وج  ق الس  اا، والس  اا (56) 

 .S/PV.7407و  S/2015/503و  S/2015/162و  S/PV.7372و  S/2015/40اتظر علا  ئاد امل اأ  (57) 
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ومحايـــة املـــدتاني، والع ـــف او ســـ  املـــرتئط اال اعـــا ، واالتـــا  ااأل ـــااص، ومحايــــة         
 .  (58)الصحفاني

 املتعلقة ااملرأة والسالم واألمن   يد اةطة  
ىلا التللفة الئشرية والئا اة واالرتصا ية لل اعا  اا لة، ااد أا ما يسـت بر مـن أمـ اأ     - 95

، 2030مل   تش ق ال اعا  وت ب الع  ة ىللاظا رلاد لل اية. ومن خـالأ اعتبـا  خطـة عـام     
املسـتدامة، وأوـد  جمـد ا أتـه     أرر  الـدوأ األعءـاا االصـال  القا بـة اـني السـالم والت باـة        

اــدوا ا تــرام  قــ ع اإلتســاا، لــن يتحقــ. أي م ــظبا. ويمــد أا مــ أ ا ل مــا  ال ط اــة    
واوظا  الفاعلة اإلمنا اة اـلس االلتزامـا  ىل  وارـ  عبلـ . وأ  ـب اتزايـد االعتـرا   اخـد         

لسـالم، علـا   جملس األمن وخا جه اا اجة ىل    يد مسـتدام ووـا  ونلـن الت ئـ  اـه لئ ـاا ا      
، مبــا ر للــك ا اجــة ىل  مزيــد مــن     (2016) 2282ال حــ  املعــرق ع ــه ر رــرا  اجمللــس     

املرأة والسـالم واألمـن   املتعلقـة اـ  اطـة  لاال ت با  ر م   تشـ ق ال اعـا  وىل  ت فاـل أرـ   ل    
 . وم  للك، ال تزاأ ا از ف  ا  اا لة ر التب يد.(2015) 2242وفقا، لقرا  اجمللس 

ــا - 96 ــن الت باــة ىل   ــن ا ــرق. وتشــن         وم زاأ يســاو ين القلــ. ىلزاا م يــد املــ ا   م
 الاـــ ا  وال  1.6ال ـــا  2015التقـــديرا  ىل  أا ال فقـــا  العســـلرية العاملاـــة ر عـــام     

ــة. واــلا يفــ ع عب مــا، مقــدا     (59)ملاــ ا  وال ( 1 634 985) ضــعفا  32ااأل ــعا  ا الا
جمب   ىلتفاع الئلداا املاوة ر و ة املساعدة اإلمنا اة التااعة مل ظبة التعاوا والت باـة ر املاـداا   

للئلـداا  علا املساعدة اإلمنا اة الرالاـة ال  ا اـة املاصصـة  سـب القطـا  واملقدمـة        االرتصا ي
. وبــا أا ا صــة الــي تتلئــداا (60)2014ر  ــاال  الــ ا  ومــا اعــد اتتــظاا الــ ا  ر عــام  

الئلـداا الـي  ــر مبر لـة الـ ا  ومر لــة مـا اعـد اتتــظاا الـ ا  مـن اإلتفــاع العسـلري العــامل           
، ووـ نا مـا يفـ ع للـك األمـ اأ      2015ر املا ة ر عام  2.4 يخلة ر اال تفا ، ورد ال ا

 لي ت فقظا الس الئلداا علا خدما  عامة تشتد ا اجة ىللاظا.ا
ويــتعني زيــا ة  صــة املع تــة اإلمنا اــة الرالاــة املاصصــة  ســب القطــا  الــي تقــدمظا   - 97

الداا و ة املساعدة اإلمنا اة التااعـة مل ظبـة التعـاوا والت باـة ر املاـداا االرتصـا ي ىل  الـدوأ        
ر املا ـة مـن    51خصا أو ـر مـن    2014 او سني. ور عام اهلشة وتروز علا املساواة اني

__________ 

 .S/PV.7450و  S/PV.7585و  S/PV.7428و  S/PV.7374و  S/PV.7533اتظر  (58) 

 .https://www.sipri.org/databases/milexالئااتا  متا ة من خالأ امل ر   (59) 

عـاوا والت باـة ر املاـداا االرتصـا ي ر تشـر      تظـرا لتـ خر م ظبـة الت    2014تتعل. يخـر األ رـام املتا ـة اعـام      (60) 
 األ رام الرالاة لئااتا  املساعدة اإلمنا اة الرالاة املاصصة  سب القطا .

http://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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جمب   املع تة املقدمة من الداا الل  ة للئلداا الي  ر مبر لـة الـ ا  ومـا اعـد الـ ا . وللـن       
ــن          ــ. الســالم واألم ــداا  ــد  مقا ــلس الئل ــة ىل  ا ــة املقدم ــا   أا تســئة املع ت امل  ــرا  أف

ر املا ـة ووـاا مـا ُوجـه م ـظا لتحقاـ. املسـاواة اـني          7 الدولاني علا وجه التحديد مل تت اوز
 ر املا ة. 1او سني أرد ال ن من 

وأ    الدوأ األعءاا علا م اتـلة اال ـت با ا  الـي تروـز علـا م ظـ   املسـاواة         - 98
اني او سـني، مـن أجـد م ـ  تشـ ق ال اعـا  ومعاوـة اهلشا ـة وا ـاا السـالم. ور ماامنـا ،            

ر  15لسالم املشـترز، اـدعم مـن أ ـترالاا والسـ يد واملبللـة املتحـدة ااتفـاع         التزم ت دوع ا
ر املا ـة مـن املع تـة     13املا ة علا األرد علا ال ظ ي قق ع املرأة. وا تظد  ما يقرق مـن  

املســاواة اــني او ســني ا تــفظا اــدفا    2015املقدمــة مــن الســ يد ىل  الــدوأ اهلشــة ر عــام   
ر املا ة من املع تة الي تقـدمظا لشـ وا الـ ا  والسـالم واألمـن.       14  اساا، م لبا ا تظد  

ر املا ـة مـن املع تـة وحـد      80وينة تط  ا  واعدة جديدة تشـبد التـزام أ ـترالاا اتاصـاا     
ملعاوــة املســا د او ســاتاة، وت جاــه املبللــة املتحــدة   - اصــر  ال ظــر عــن مقاتــداا - أ ىن

مع تتظا ىل  الساارا  اهلشة، ر ظد عزم أواد علـا ضـباا   ر املا ة وحد أ ىن من  50ل سئة 
 وت أ الرتامج ىل  ال ساا والفتاا .

وأو  أا أ د  علا  و  ومس ولاة املصـا   اإلمنا اـة، م ـد الئ ـك الـدو ، ر تعزيـز        - 99
املساواة اني او سني عـن طريـ. التب يـد املئا ـر وأؤوـد جمـد ا أمهاـة ضـباا الترواـز الشـديد           

 راعاة امل ظ   او ساين ر  تد املاصصا  ر  اال  ال ا .علا م
ويتزايد عد  وااتا  األمـم املتحـدة العاملـة ر  ـاارا  الـ ا  ومـا اعـد الـ ا  الـي           - 100

(. E/2016/57تظــر اتقـ م اآلا افــرز املاصصـا  املالاــة اا ـتادام تظــم امل  ـرا  او ســاتاة )    
، مت ــاوزا اــدر 2011ر املا ــة ر عــام  5و ــظد تــ دوع ا ــاا الســالم اتااــا، تــاعدا مــن  

ر املا ــة مــن  15.7،  اــث ا  صــاا 2015ر املا ــة للبــرة األو  ر عــام   15احملــد  اـــ 
ت رـ   وأ (61)األم اأ ملشا ي  يتب د ادفظا الر اس  ر مقا. املساواة اني او سني و لني املرأة

أا يستبر الا االتاس ر ظد ىلطالع ت دوع ا اا السـالم للبئـا  ة ال ال ـة لتعزيـز املسـاواة اـني       
، وا  مئا  ة مفـز الت سـا. املـا  اـني مجاـ  وااتـا  األمـم املتحـدة،         2016او سني ر عام 

 2250وأتــئحا اآلا مرتئطــة مبئــا  ة تعزيــز الشـــئاق األو  الراماــة لــدعم ت فاــل القـــرا         
 ، مبا ر للك مشا وة الشااا  ر ا اا السالم.(2015)

__________ 

رام ت دوع ا اا السالم م خرا اتحديث م ظ اته املتعلقة ا ض  امل  را  او ساتاة مـن أجـد تسـ اد مجاـ       (61) 
ر للــك ا صــا املاصصــة لل ظــ   املراعاــة لالعتئــا ا   األتشــطة الــي تروــز علــا امل ظــ   او ســاين، مبــا  

 او ساتاة ر املشا ي  الي مل تلن االءرو ة مصببة  د  تعزيز املساواة اني او سني ر املقام األوأ.

http://undocs.org/ar/E/2016/57
http://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
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ــ   االءــرو ة ىل       - 101 ــا  وضــ  امل  ــرا  او ســاتاة مل ت ــا  ىل  أا مازاتا وتشــن الئاات
ا اعـد الـ ا .   زيا ة الترواز علا م ظ   املساواة اني او سني ر الرجمة ر  ـاال  الـ ا  ومـ   

ويساو ين القل. ىلزاا الدال د الي تشن ىل  تدا   الترواـز علـا م ظـ   املسـاواة اـني او سـني       
ــا          ــدفا   اســاا، ىل   عبظ ــا ا ــني او ســني ااعتئا ا ــن ا ــتظدا  املســاواة ا ــام م والتحــ أ الع

ــت فا الا تاســاف تســئة          ــاأ، اا بــا ا  ــا  ــئاد امل  ــدفا اامــا. فعل ــا ا ا ــة ر امل 15ااعتئا ا
ر املا ة مـن تـدخالاا ر الئلـداا الـي  ـر مبر لـة الـ ا  ومـا اعـد           16املستظدفة،  اث وجه 

ر  19، فقـد ا فءـا اـلس ال سـئة مـن      2015ال ا  ىل  مقا. املساواة اني او سني ر عام 
 ، . ور  الة ارتامج األمم املتحـدة اإلمنـا   2013ر املا ة ر عام  23و  2014املا ة ر عام 

  م زيا ة املاصصا  الي يرا  م ظا مقا. املساواة اني او سني ا تفظا ادفا   اساا واامـا  
ر املا ـة لمتشـطة الراماـة ىل  مقاـ.      4، مل عصا  ـ    2014ر املا ة م ل عام  14ا سئة 

، وا  تفس ا صـة الـي واتـا رـد     2015املساواة اني او سني ا تفظا ادفا   اساا ر عام 
. 2012ر املا ـة ر عــام   6، والـي م لـا ا فاضـا ااملقا تـة ا سـئة      2013ر عـام   خصصـا 

واا بــا يعـــد وضـــ  امل  ـــرا  او ســـاتاة أ اة  االــة للتاطـــاط والرتـــد املـــراعني للب ظـــ     
او ساين، ا از  اجة ىل  ىليالا مزيد مـن االاتبـام لزيـا ة ارجمـة التـدخال  او سـاتاة الراماـة        

 الفتاا .ىل   لني ال ساا و
وجعد ملتـب ت سـا. الشـ وا اإلتسـاتاة، الـلي يسـتادم م  ـر  اا ـا  املسـاواة           - 102

اني او سني اللي أتش ته الل  ة الدا بة املشتروة اـني ال وـاال ، ا ـتادام امل  ـر ر مديـد      
ــا       ــرامج اإلتســاتاة ويلا ــا  ا   و ة ال ــد ىل  اج املشــا ي  ر مئ ــا رئ املاصصــا  أمــرا ىللزاما

ر املا ة مـن املشـا ي  املستعرضـة ر ىلطـا       95األتشطة اإلتساتاة الي يديراا. و  م أا   يد 
ت دورا  امها ر مقا. املساواة اني او سـني اشـلد أو اـ،خر،     18 ة مل تة من   ا ة لعاِّ

ر املا ــة م ــظا علــا القءــايا او ســاتاة اصــفة       4، مل يروــز  ــ    2015أجريــا ر عــام  
ر املا ة م ظا املسا د او ساتاة من خالأ ا تظدا  اال تااجا  اةاتـة   57  اساة، وت اوأ 

 لل ساا أو الرجاأ أو الفتاا  أو الفتااا.
وينــة تفــاو  وــئن اــني اللااتــا  الــي أتشــ   يلاــا  ىلاــال  مــ خرا واــدأ  تقــدر    - 103

ظــ   التقــا ير اا ــتادام م  ــرا  املســاواة اــني او ســني مــن  اــث مــد  الترواــز علــا م     
املب   ة للئلداا الي  ـر مبر لـة    14املساواة اني او سني ر  صصااا. ومن اني القروي الـ 

ال ا  وما اعد ال ا  الي وافـ. علاظـا اجمللـس الت فاـلي للصـ دوع الـدو  للت باـة الز اعاـة ر         
اة اـني  ر املا ـة مـن رابـة القـري اـ  املسـاو       53، واا اـ   الترواـز الر اسـ  لــ     2015عام 

ر املا ة مـن رابتـظا لـدعم األتشـطة الـي تعتـر املسـاواة         20او سني و لني املرأة، اا با وجه 
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اني او سني ادفا ااما. ور  الة ارتامج األ ليـة العـامل ، ت اولـا مجاـ  املشـا ي  ر الئلـداا       
امـا، وم لـا اـلس    الي  ر مبر لة ال ا  وما اعد ال ا  املساواة اني او سـني ا تـفظا اـدفا ا   

ــا ي   ــني        14املشـ ــني او سـ ــاواة اـ ــ. املسـ ــامهة ر مقاـ ــ الاة املسـ ــ ا   التشـ ــن املـ ــة مـ ر املا ـ
 املرأة. و لني
ــم املتحــدة        - 104 ــة األم ــ  اا  ــاوا م ــظ الســالم، االتع ــا   ف ــا  ة ىل ا ة عبلا وأ  ــب مبئ

السـالم. وأ ـ     للبرأة، ا ض  مشرو  ترييب لتقاام مازاتاة جمب عة  تا ة من اع ا   فظ 
اللااتـا ، مبـا فاظـا تلـك العاملـة ر أتشـطة ا ـاا السـالم لا  الصـلة اسـاا ة القـات ا ر ىلطــا             
ترتاب جظة الت سا. العاملاة، علـا الترواـز علـا التب يـد املراعـ  لالعتئـا ا  او سـاتاة، م ـد         

ــة ا تااجــا  ال ســاا  15ا ــد األ ىن املســتظد  الئال ــة تســئته   ــة، لتلئا ــاا رــد اان  ر املا  وا 
 ومسني املساواة اني او سني.

وفابا يتعلـ. ااملاصصـا  اإلمجالاـة، زا  مـ  ال رـا جمبـ   األمـ اأ الـي  صصـظا           - 105
اللااتـــا  املاتلفـــة للتـــدخال  الـــي تروـــز علـــا م ظـــ   املســـاواة اـــني او ســـني. ور عـــام  

تروز علـا م ظـ   املسـاواة     ، ا تفعا  صصا  ارتامج األمم املتحدة اإلمنا   الي(62)2015
ــة    ــني او ســني ىل  رراا ــة اــ   82ا ــ ا  وال ، مقا ت ــام  72 ـملا ــلس   2014ر ع ــني ا ــن ا . وم
ملا ا  وال  تعزيـز رـد ة امل  سـا  علـا مقاـ.  صـ أ اوباـ          28املاصصا  ا تظد  

علا اةدما  األ ا ـاة، مبـا ر للـك  ـاا ة القـات ا وتقـدر الـدعم لءـحايا الع ـف او سـ            
ملا ا  وال  إلعا  فرص عبد ر ا ـاال  الطا  ـة، وتـ فن     16.5لع ف او ساين، وُوجه وا

ملاـــ ا  وال  لـــدعم املازاتاـــا  ال ط اـــة     15 ـــئد العـــا  واإلتعـــاش املئلـــر، وخصـــا     
واال تراتا اا  اإلمنا اة املراعاة لالعتئا ا  او سـاتاة وخصصـا اا ـة األمـم املتحـدة للبـرأة       

تعزيز املساواة اني او سني ر جمـاال  السـالم واألمـن والعبـد اإلتسـاين      ملا ا  وال  ل 41.6
ــام  ــة ر جمــاأ الســلم      26، ووجــه 2015ر ع ــد مشــا ي  ماداتا ــظا ىل    ي ــ ا  وال  م  ملا

ــن     ــر م ــدولاني وخصــا أو  ــن ال ــا     6واألم ــاتاة عل ــدخال  اإلتس ــد الت ــني  وال  لتب ي مالي
ر من ضعف املئلـد املاصـا ر السـ ة السـااقة ورـد س      املست   املاداين. وتاوز الا الررم أو 

 ملا ا  وال .17.7
وأؤود جمـد ا أمهاـة  عـم الصـ ا ي. اةاتـة م ـد تـ دوع األمـم املتحـدة اال ـت باين            - 106

لدعم اإلجرااا  الراماة ىل  القءاا علا الع ف ضد املرأة، وت دوع األمـم املتحـدة للبسـاواة    
تحدة اال ت باين املتعد  الشرواا التـاا  ملئـا  ة األمـم املتحـدة     اني او سني، وت دوع األمم امل

__________ 

ــة          (62)  ــا ا  الفعلاـ ــن الزيـ ــا مـ ــة أعلـ ــا ا  التراوباـ ــدو الزيـ ــد تئـ ــة. ورـ ــعا  ا الاـ ــا لم ـ ــد وفقـ ــري التحلاـ أجـ
 ال ااتة. ااأل عا 
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مللافحــة الع ــف او ســ  ر  ــاال  الــ ا . وبــا أا األ اة التحفازيــة العاملاــة ر جمــاأ املــرأة    
، الــي أتشــ ا اعــد اال ــتعراي الرفاــ  املســت   لعــام   (63)والســالم واألمــن والعبــد اإلتســاين 

عاوـة ال  ـرا  ر التب يـد ر اـلا اجملـاأ. ورـد اـدأ  األ اة        ، تعده يلاة جديـدة اامـة مل  2015
 عم مئا  ا  ا اا السالم الي تروز علا املرأة ر ا  وتـدي، و ـ   تقـ م ا تشـطة رريئـا ر      
األ  ا وجــز   ــلاباا وفا ــ  وو ل مئاــا. وينــة  اجــة لت  ــا  تطــاع التب يــد الــالزم هلــلس   

 ـتادامظا و  ـالة للحفـا  علـا السـالم، وم ـ        املئا  ة، وىلين أ    الـدوأ األعءـاا علـا ا   
تش ق ال اعا ، وزيـا ة جظـ   ىلتـفاا الصـفة احمللاـة مبـا يتبا ـا مـ  التزامـا  مـ  ر القبـة            

 العامل  للعبد اإلتساين.
  

 املال ظا  اةتاماة والت تاا  -ثال ا  
، التزما الـدوأ األعءـاا   2015ر اال تعراي الرفا  املست   اللي أجري ر عام  - 107

ووااتــا  األمــم املتحــدة وامل ظبــا  اإلرلاباــة واجملتبــ  املــدين اتع اــد ىل ــراز تقــدم ر ت فاــل  
اــلا التقريــر ىل ــازا  جــديرة االــلور  . ولــلا، يســرين أا أعــري ر (2000) 1325القــرا  

زاأ يسـاو ين القلـ. ألا اـلس اإل ـازا  ع ـز        مققا خالأ الس ة املاضاة. وم  للك، ما
زالـا اجملـاال  اةبسـة لا  األول يـة      عن  د ال  را  الي أ لط الء ا علاظا ود عام. وما

 عاجلة. تتطلب ىلجراااٍ  واملئا ة أ تاس احملد ة ر تقريري الساا.
أعاــد  - جعــد مشــا وة املــرأة و و اــا القاــا ي ر تــبام جظــ   الســالم واألمــن - 108

ويتءـ  مـن األم لـة الئـا زة علـا للـك،        زيـا ة اوظـ   ر اـلا اجملـاأ     الت واد علا ا اجة ىل 
ااتـداا مـن اا ثـا  السـالم الل ل مئاـة ىل  جظـ   ال  ـاطة احمللاـة ر ا  وتـدي وأو  ـدا، أا           
ال ساا ن لن ع اتر ت ان مدن فررا ملح ظا. وم  للك، ت ض  الئااتا ،  ـاأ ت افراـا، أا   

اامظـا اـدو  راـا ي فاظـا يشـظد      تصاب املرأة عب ما ر املشـا وة ر جظـ   السـالم واألمـن ور    
 و  ا أو  ىت تراجعا علا تعاد العديد من اجملاال ، مبا ر للك ا  وبة ر مر لة ما اعـد  
ال ا ، و فظ السالم، ور ىلطا  راا ة األمم املتحدة لااا. ولللك، فاتب ما زلا أ عـ  مجاـ    

للبــرأة ر جظــ   مقاــ. الســالم األطــرا  املع اــة ىل  ىلزالــة العقئــا  ومفاــز املشــا وة الفعالــة  
واألمن، ووللك تتئ  التقـدم احملـرز ر اـلا اجملـاأ واإلاـال  ع ـه. وىلتـب أ  ز أيءـا أا األمـم          
املتحــدة يــتعني علاظــا اــلأ املزيــد مــن اوظــ   للتع اــد اــا راز تقــدم ر مقاــ. التــ ازا اــني     

 او سني ر مالز امل ظفني ر املقر ور املاداا.

__________ 

 .http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00للبزيد من املعل ما ، اتظر:  (63) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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يســتبر  - قــ ع اإلتســاا اةاتــة اال ســاا والفتاــا  أث ــاا الــ ا  واعــدس   محايــة   - 109
ئـالر م مـن التقـدم احملـرز م ـل اال ـتعراي الرفاـ         وج    اجة ملحـة  بايـة اـلس ا قـ ع. ف    

املست  ، مبا ر للك ىلجراا عدة مال قا  رءا اة علا مست   عاأ ملـرتليب الع ـف او سـ     
   ق ع اإلتسـاا ضـد ال سـاا والفتاـا  اـال اـ ا ة، مبـا        املرتئط اال اعا ، ا تبر  اتتظاوا

ر للــك اعتــداا اعــض اوظــا  الفاعلــة املســلحة وامل ظبــا  اإل ااااــة علــا  قــ ع اإلتســاا   
ــد التعظــد       للبــرأة و ــزا مــن  ططااــا الساا ــاة. وعــب علــا مجاــ  األطــرا  الفاعلــة تدي

ورـــات ا الالجـــ ني ورـــات ا  قـــ ع ااالمت ــاأ اللتزامااـــا مب جـــب القـــات ا اإلتســـاين الــدو    
اإلتساا، من أجد ا ترام وتعزيز اجملب عة اللاملـة مـن  قـ ع اإلتسـاا للبـرأة ومعارئـة مجاـ         
امل تــظلني، مبــن فــاظم اوظــا  الفاعلــة مــن  ــن الــدوأ أو مــن اــم  اخــد القــ ا  التااعــة هلــا،  

اـده مـن أا تءـطل      ومحاية أول ك اللين يـدافع ا عـن  قـ ع اإلتسـاا لل سـاا والفتاـا . وال      
ال سـاا اــ  وا    اسـاة ر تصــبام وت فاــل ا ـتراتا اا  ا بايــة وال رايـة، ووــللك ر جظــ       
 اجملتب  الدو  الدؤواة الراماة ىل  ا ت صاأ اال ت الأ او س  واالعتداا او س  من امل ظبة.

علــا تعني يــ - وفالــة التاطــاط املراعــ  للب ظــ   او ســاين واملســاالة عــن ال تــا ج - 110
اـاوظ   الراماـة ىل  ىل  اج ا تااجـا  ال سـاا     ر الا اجملاأ. أ ـاد  القاام ااملزيد اجملتب  الدو  

وم ظــ  اان ر  طــاط اوظــ   الراماــة لتحقاــ. الســالم واألمــن و تــداا، عــن طريــ. يلاــا  
م واألمـن،  تشبد فريـ. اةـراا  ـن الرالـ  اوديـد التـاا  جمللـس األمـن واملعـب اـاملرأة والسـال           

اوديـدة الـي اعتبـد  اـلا العـام. وبـا أ ـاد اـالروااط املقامـة           11وخطط العبد ال ط اة الـ 
الـي اعتبـد     2030اني السـالم واألمـن والت باـة املسـتدامة ر خطـة الت باـة املسـتدامة لعـام         

ــ افر اإل صــااا  او ســاتاة مــا     ــ. أا ت زاأ اــدو ا ر  مــ خرا. ومــ  للــك، أال ــظ مــ  القل
ــ ا ،  ــا ــل التزامــا      وأا ال  ال ــال  عــن التقــدم احملــرز وــ  ت فا ــة اــ اإلا املرأة اةطــة املتعلق

ــا     ــاتب أواتــد      والســالم واألمــن، ت ــللك، ف ــ طب. ول ا جــه عــام، وداتــة علــا الصــعاد ال
تشــ ا  الــدوأ األعءــاا، فءــال عــن اوظــا  الفاعلــة الدولاــة واإلرلاباــة علــا وفالــة تعبــام   

  او سني عر مجا  أطر التاطاط، وجظ   الت فال، والرتد.م ظ   املساواة اني
اـاوظ     عب علا األمم املتحدة التع اد - تعزيز اهلالد او ساين والد اية التق اة - 111

ورد أوتا اال تعراي الرفا  املست  ، فءال عـن ا تعراضـا  االـد     املئلولة ر الا اجملاأ.
تــداان جديـدة ر اـلا الصـد . واا بـا رــُط   ــ ط ر       ا ـاا السـالم وعبلاـا  السـالم، اا ـال     

ــا   ــلس الت تــاا ، يف ــل ا ــظا ىل ا ة الشــ وا الساا ــاة، وىل ا ة      ت فا ــي ردمت ــا  ا  ال يشــبد املئ
عبلاــا   فــظ الســالم، وملتــب  عــم ا ــاا الســالم واا ــة األمــم املتحــدة للبــرأة،  ــاتطلب   

ا  اللااتا  ىل  م اتلة تعزيـز الت سـا.،   الت فال اللامد مزيدا من االلتزام االشراوة. وأ ع  مج
وا اا القد ا  الداخلاة علا تعبام امل ظ   او ساين والتحلاـد او سـاين، وا ـتادام اةـرا      
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املقا تــة اشــ ا املســاواة اــني او ســني ع ــد التصــدي لل اعــا  واألزمــا . وبــا أ عــ  الــدوأ  
 األعءاا ىل  تقدر املزيد من الدعم هللس اوظ  .

مـن الءـرو ي زيـا ة املـ ا   املالاـة       -   يد اةطة املتعلقة اـاملرأة والسـالم واألمـن    - 112
املرأة والسـالم واألمـن. وأ  ـب االـدعم املـا  املسـتبر       املتعلقة اـ طة اةالالزمة لتلئاة التزاما  

 اللي تقدمه الدوأ األعءاا ىل  امل ظبا  العاملـة ر جمـاأ املـرأة والسـالم واألمـن، ومئـا  ا       
ــرأة والســالم       ــدة ر جمــاأ امل ــة اودي ــة العاملا ــد األ اة التحفازي ــد ين م  أتــحاق املصــلحة املتع

زالـا تعـاين مـن تقـا  ـديد ر       مـا  ر الا اجملـاأ  واألمن والعبد اإلتساين. ااد أا املئا  ا 
علـا ال فـاا اااللتزامـا  الـي رطعـا ر اال ـتعراي       ة اجملتبـ  الـدو    امل ا  ، يفا ند من رـد  

الرفا  املست  . وتعاين وااتـا  األمـم املتحـدة مـن رصـ   ر اـلا اجملـاأ، ويشـظد عـد  م ـظا           
تراجعـــا ر املاصصـــا  املرتـــ  ة للبســـاواة اـــني او ســـني. وىلتـــب أ عـــ  الـــدوأ األعءـــاا  
وامل ظبا  املتعد ة األطرا  واملصا   اإلمنا اة، ىل  وفالة تـ فن   يـد رـ ي للاطـة املتعلقـة      

 سالم واألمن.ااملرأة وال
املســاواة اــني او ســني ر تــبام عبلاــة  2030وتءــ  خطــة الت باــة املســتدامة لعــام  - 113

الت باة املستدامة وترز الصال  القا بة اني الت باة املسـتدامة وىلرامـة جمتبعـا   ـلباة و ـاملة      
ــ        ــة مل  ــا ة عاملا ــ  ر القبــة العــامل  للعبــد اإلتســاين ا اجــة ىل  را ــ . وأوــد م تشــ ق  لل با

ال اعــا  وىلهنا ظــا، واــ  ىل ــد  املســ ولاا  األ ا ــاة املئا ــة ر خطــة عبلــ  مــن أجــد           
اإلتساتاة. ور ظد اـلس اةلفاـة، أ عـ  الـدوأ األعءـاا واألمـم املتحـدة ىل  مءـاعفة اوظـ            
ــ        ــ  تشــ ق ال اعــا ، واإلتــرا  علــا أا تتصــد  املســاواة اــني او ســني مجا ــة ىل  م  الراما

 اة ىل  ىلرامة عامل أو ر  الما.املساع  الرام
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السالم واألمن جظدا مت اتال ر األجـد الط يـد. وىلتـب أ ـ   اقـ ة مـن علفـب علـا وفالـة          
مم املتحدة، وأ عـ  الـدوأ   اا ة تظم لت فال اةطة املتعلقة ااملرأة والسالم واألمن علا تطاع األ

 األعءاا ىل  ضباا  عم ت فال االلتزاما  اسئد الدعم الساا   والئشري واملا .
 
 


