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تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن
أوال  -مقدمة

 - ١على مدى السنوات السبع عشـةة املاضـة  ،أصـبح اخلطـ املتعلقـ ابملـةأة والسـم واألمـ ركةـةة
أساسة يف الشؤون العاملة وأداة ضةوري لتعةية فعالة جهود األمم املتحـدة يف جمـا منـع نشـو النةاعـات
وحلهــا ويف العم ـ اإلنســاي .ومتث ـ ه ـ اخلط ـ شــة ا مســبقا م ـ شــةو تنفة ـ خط ـ التنمة ـ املســتدام
لعــا  .2030وتســهم اخلط ـ املتعلق ـ ابمل ـةأة والســم واألم ـ يف حتقة ـ التغةــر التحــوي علــى نطــا ركــا ة
األمم املتحدة الـثم  ،الـي هـ األمـ وحقـو اإلنسـان والتنمةـ  .فقـد أظهـة العقـدان املاضـةان مـا يكفـ
م ـ األدل ـ املوثــو هبــا علــى أن املشــارك اجملدي ـ للم ـةأة تعــة بشــك ميك ـ قةاس ـ اجلهــود املب ول ـ لتــوفر
احلمايـ  ،وتســة وتــرة االنتعــا االقتصــاد  ،وتعمـ جهــود بنــا الســم  ،وتــؤد إىل إحــم ســم أكثــة
اســتدام  .وتشــر حبــو متةايــدة العــدد أجنــةت يف الســنوات األخــرة أيضــا إىل العمقـ املباشــةة بــن املســاواة
بن اجلنسن ،م جه  ،والقدرة على مواجه النةاعات ومنـع نشـوهبا ،مـ جهـ أخـةى .ورغـم األدلـ الـي
تدعم القوة التحويلة هل اخلط  ،وخةيط الطةي الواضح واملفصل املقدم مـ خـم التوصـةات الناجتـ
ع ـ الدراس ـ العاملة ـ الــي أجةي ـ يف عــا  20١5بش ـ ن امل ـةأة والســم واألم ـ  ،واالستعةاضــات املتعلق ـ
ابلسـ ــم واألم ـ ـ لع ـ ــا  ،)١(20١5وا دايد احلاج ـ ـ إىل إجي ـ ــاد ح ـ ـ فع ـ ــا للتح ـ ــدايت العاملة ـ ـ املتةاي ـ ــدة،
فإن التنفة الفعل للخط املتعلق ابملةأة والسم واألم ال يةا دون املستوى املطلو .
 - 2ويقـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ا التقةيـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــم ابلبةـ ـ ـ ــان الةائس ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ــؤر  2٦تش ـ ـ ـ ـةي األو /أكتـ ـ ـ ــوبة 20١0
لـ ـ ـ ـ فةـ ـ ـ ـ جملـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ـ تق ـ ـ ــدم تق ـ ـ ــارية س ـ ـ ــنوي عـ ـ ـ ـ تنفةـ ـ ـ ـ القـ ـ ـ ـةار
( ،)S/PRST/2010/22الـ ـ ـ ـ
 ،)2000( ١325والق ـةار  ،)20١3( 2١22ال ـ دعــا فة ـ اجملل ـ إىل تقــدم آخــة املســتادات فةمــا
يتص ابلتقد احملـة يف مجةـع اجملـاالت املشـمول ابخلطـ املتعلقـ ابملـةأة والسـم واألمـ مـع تسـلة الضـو
على الثغةات والتحدايت .ويتضم التقةية معلومات مستكمل ع حال تنفة القـةار منـ صـدور التقةيـة

__________
* أعةد إصدارها ألسبا فنة يف  27تشةي األو /أكتوبة .20١7
( )١انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،S/2016/673و  ،S/2015/446و  ،S/2015/490و 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
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الساب ( ،)S/2016/822ويعك البةـاتت املتعلقـ ابملؤشـةات( )2ويسـل الضـو علـى االجتاهـات .ويقـد
أيضا معلومات مستكمل ع التقد احملة عمم ابلقـةار  ،)20١5( 22٤2الـ اختـ بعـد إجـةا ثمثـ
استعةاضات بش ن السم واألم يف عا  ،20١5مع الرتكةة على الكةفة الـي يسـهم هبـا التنفةـ الفعـا
للخط املتعلق ابملةأة والسم واألم بشك مباشة يف منع نشو النةاعات واحلفاظ على السم  .ويقد
جمموع م التوصةات األساسة والشامل والتحفةةي الي تعاجل التحدايت األكثة أمهة .
 - 3ويس ــتند التقةي ــة إىل بة ــاتت وحتل ــةمت ق ــدمتها كة ــاتت منظومـ ـ األم ــم املتح ــدة ،مب ــا يف ذلـ ـ
عملةات السم واألفةق القطةي  ،وإىل مسامهات م الدو األعضا واملنظمات اإلقلةمة واجملتمع املدي.

اثنيا  -حملة عامة عن التقدم احملرز
 - ٤يف التقةيــة الســاب ( ،)S/2016/822دعة ـ مجةــع اجلهــات صــاحب املصــلح إىل جتديــد االلت ـةا
ابلعم يف مخس جماالت ر ةسة ه ( :أ) جع مشارك املةأة واضـطمعها أبدوار قةاديـ يف صـمةم جهـود
الســم واألم ـ ( ) محاي ـ حقــو اإلنســان اخلاص ـ ابلنســا والفتةــات أثنــا الن ـةا وبعــد (ج) كفال ـ
التخط ــة املةاعـ ـ للمنظ ــور اجلنس ــاي واملس ــا ل عـ ـ النت ــا (د) تعةي ــة اهلةكـ ـ اجلنس ــاي واخلـ ـ ة الفنةـ ـ
اجلنسانة (هـ) متوي اخلط املتعلق ابملةأة والسـم واألمـ  .وال يـةا كـ جمـا مـ هـ اجملـاالت يشـك
أولوي الةو  ،ويناقش التقد احملة بش ن ك واحد منها يف ه ا التقةية.
 - 5ومما يثل صدر مستوى التفكر داخ اجملتمع الدوي من عا  20١5يف ما يعنة منع نشو
النةاعــات واحلفــاظ علــى الســم يف الواقــع العمل ـ  ،واجلهــود الةامة ـ إىل جع ـ الشــمولة واملســاواة وحقــو
اإلنســان يف صــل ه ـ املناقشــات .غــر أن مــا نقــو ب ـ م ـ أعمــا – وخاص ـ يف عــام الةــو املتغــر -
ال يةا غر كاف .ويؤكد القةاران بش ن احلفاظ على السم (قةار جملـ األمـ  )20١٦( 2282وقـةار
اجلمعةـ العامـ  )2٦2/70علـى أمهةـ اضـطم املـةأة ابألدوار القةاديـ ومشـاركتها اجملديـ يف منـع نشــو
النةاعــات وحلهــا ويف بن ــا الســم  ،ويس ــلم فةهمــا بض ــةورة ايدة متثة ـ امل ـةأة علــى مجة ــع مســتوايت ص ــنع
الق ـةارات ،وتوج ـ فةهمــا دعــوة إىل تعةيــة الش ـةاكات مــع اجملتمــع املــدي ،مبــا يف ذل ـ املنظمــات النســا ة
والناشطات يف جما السم  .لك إذا أريد للتدابر الوقا ة أن تكـون فعالـ  ،جيـ أن تتعـدى التعامـ مـع
األ مات الوشةك الوقو وأن تعاجل األسبا اهلةكلة واجل ري لأل مات ،مبا يف ذل عد املساواة.
 - ٦وال تصبح االلتةامات إجنا ات جمدي  ،حتد تغةرا يف حةاة األفةاد وحتوال يف اجملتمعات ،إال بعد
تنفة ها .وابلتاي ،فالةب بن اجلهود املب ول م أج حتقة السم واألم  ،والتنمة املستدام  ،وحقـو
اإلنســان جيـ أن يكــون لــة ابألقـوا فحسـ  ،بـ ابألفعــا أيضــا .ومحلـ النســا العــاممت يف جمــا
بنا السم من فرتة ويل رسال منع نشو النةاعات ،ودعون إىل إهنا احلة  ،وعمل كوسةطات غر
رمسةـات وكـ مـ مقـدم اإلسـعافات األولةـ  .وقبـ حـواي عقــدي مـ الـةم  ،أصــبح احلةكـ مـ أجـ
تةكةــة عــامل أقــوى علــى منــع نشــو النةاعــات وحتقةـ مشولةـ عملةـ صــنع القـةارات يف ســةا التحــدايت
العاملة املعقدة املتعلق ابلسم واألم القوة الدافع للخط املتعلق ابملةأة والسم واألم  .والةو  ،ال تةا
األدل ـ تبــن التبصــة ال ـ تنطــو علة ـ ه ـ اخلط ـ  ،إذ ت ـ ه علــى أن اســتدام الســم تتوق ـ بشــك
مباشــة علــى انتظــا مشــارك امل ـةأة يف عملةــات الســم  ،والسةاس ـ  ،واحلوكم ـ  ،وبنــا املؤسســات ،وســةادة

__________
( )2لم م على املؤشةات ،انظة  ،S/2010/498املةف .
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القانون ،والقطا األمين ،واإلنعا االقتصـاد  ،وأن مسـتوايت املسـاواة بـن اجلنسـن وأمـ املـةأة هـ مـ
بن أكثة مؤشةات السم موثوقة .
 - 7ومن أن تولة منصيب ،سعة إىل إحدا انتقا تنظةم حتوي حنو هنـ منسـ وحمكـم وكلـ
يف جمــا منــع نشــو النةاعــات ،يةتكــة علــى املســاواة بــن اجلنســن ،م ـ خــم اإلصــم اجلــار هلةك ـ
األمــم املتحــدة للســم واألمـ ونظــم التنمةـ واإلدارة ،فضــم عـ اجلهــود الــي تةمـ إىل تعةيــة املســاواة بــن
اجلنســن والتصــد لمســتغم واالنتهــا اجلنســةن .وتشــم االس ـرتاتةاةات األساســة م ـ أج ـ إدمــاج
وتعةية املساواة بن اجلنسن يف أعما األمم املتحدة املتعلق مبنع نشو النةاعات ضمان القةادة واملشارك
اجملديتن للمةأة ،وتعةية اخل ة الفنة يف جما املساواة بن اجلنسن ،واالستثمار يف حتلة املسا اجلنسـانة
والنةاعات ،وأتمن مـا يكفـ مـ التمويـ مـ أجـ الـ ام املتعلقـ ابملسـاواة بـن اجلنسـن واملـةأة والسـم
واألم  .وإنين ملتة بضمان ايدة إبةا ه اخلط وتشاةعها يف ك مناسب  .ويف متو /يولة  ،قام ت ب
األمن العا بقةادة بعث رفةع املسـتوى مشـرتك بـن األمـم املتحـدة واالحتـاد األفةيقـ إىل نةاـراي ومجهوريـ
الكونغو الدميقةا ة – كان أو بعث م نوعها تةكة على املةأة والسم واألم والتنمة ( .)3وأبلغ جمل
األم يف الشهة التاي ابلنتا الي توصل إلةها البعث  ،وأرح بطل أعضا اجملل جع إيفاد بعثات
م ه ا القبة ممارس أكثة انتظاما.
 - 8ويف األمــم املتحــدة ،شــةعنا يف أخ ـ مبــادرات تســتاة لنتــا االستعةاضــات الةفةع ـ املســتوى
لعا  .20١5إذ يدعم صندو املةأة للسم والعمـ اإلنسـاي الـ ام يف املةـدان( .)٤ويعقـد جملـ األمـ
اآلن اجتماعــات خـ ا منتظمـ بشـ ن املـةأة والســم واألمـ  ،ويــدعو ممثلـ اجملتمــع املــدي إىل املشــارك يف
اإلحا ــات اخلاص ـ ببل ــدان حم ــددة .وممت ــنح للمس ــاواة ب ــن اجلنس ــن أمهةـ ـ كب ــرة يف خطـ ـ أخ ــةى تتعلـ ـ
ابلسم واألمـ  ،مبـا يف ذلـ اخلطـ املتعلقـ مبنـع التطـةف العنةـ واالجتـار ابلبشـة ،وابلشـبا  ،والسـم
واألمـ  .وأشــعة ابلتفــا إ ا تكــاثة املبــادرات املتعلق ـ ابلوســا الشــامل للامةــع والتنفة ـ الــو ين للق ـةار
 )2000( ١325والس ــع ال ــد و إىل حتقة ـ ـ العدال ـ ـ ابلنسـ ــب للن ــاجن م ـ ـ العن ـ ـ اجلنس ـ ـ املتص ـ ـ
ابلنةاعـات واحلفــاظ علـى كـةامتهم ودعمهــم .وهـ كلهــا عممــات تـد علــى تةايــد أصـوات أولئـ الـ ي
يشــعةون ابجلــة  ،يف اجملتمــع الــدوي ،إ ا التهمــةش السةاس ـ املتمــاد واملتاــاو للم ـةأة يف عملة ـ صــنع
القـةارات بشـ ن مســا الســم واألمـ والـ ي عقــدوا العــة علــى إجيــاد حلــو للمعــاتة الــي تســبب فةهــا
املوج األخرة م النةاعات واأل مات اإلنسانة .

ألف  -تنفيذ اخلطذذة املتعلقذذة ابملذرأة والسذذالم واألمذذن يف عمليذذا السذذالم ويف اجلهذ الراميذذة إىل
منع نش ء النزاعا العنيفة والع ة إليها
 - ٩يف  ١3أيلو /سبتم  ،20١7أعلن م ع إنشا جمل استشار رفةع املستوى معين ابلوسا
ســةقد ي املشــورة بش ـ ن مبــادرات الوس ــا يف مجةــع أحن ــا العــام .ويت ـ ل اجملل ـ م ـ  ١8م ـ الق ــادة
العــاملةن احلــالةن والســابقن ،وكبــار املســؤولن ،واخل ـ ا املعــةوفن ،م ـ بةــنهم تســع نســا  .ومبــا أن األمــم
املتحــدة تلتــة إبحــدا فــةة يف اجلهــود الدبلوماســة الةامةـ إىل حتقةـ الســم  ،ســتعتمد مبــادراي املتعلقـ

__________
( )3انظة .S/PV.8022
( )٤كان يعةف يف الساب ابألداة التحفةةي العاملةـ يف جمـا املـةأة والسـم واألمـ والعمـ اإلنسـاي ،وفقـا ملـا جـا يف قـةارجملل
متويل صادر يف أيلو /سبتم  20١7انظة املوقع الشبك التاي.www.wphfund.org :
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ابلوسا ومنع نشو النةاعـات علـى العمـ اجلـار  ،مثـ العمـ الـ يضـطلع بـ الـ تم املشـرت بـن
بةتم األمم املتحدة اإلمنا وإدارة الشؤون السةاسـة بشـ ن بنـا القـدرات الو نةـ مـ أجـ منـع نشـو
النةاعــات ،ال ـ يــدعم حتلة ـ النةاعــات ،ويســعى إىل ايدة مشولة ـ عملةــات الوســا  ،وك ـ ل املســاعدة
التقنة ـ  ،وبنــا القــدرات وامل ـوارد ،عنــد االقتضــا  ،بغة ـ حتقة ـ متثة ـ متســاو للم ـةأة ،مقارن ـ ابلةج ـ  ،بــن
الوسطا الو نةن واحمللةـن .ويف تقةيـة عـ املـةأة والسـم واألمـ الـ سةصـدر يف عـا  ،20١8أعتـة
الرتكةــة بشــك خــا علــى تقةــةم نوعةـ مشــارك ومتثةـ املـةأة يف عملةــات الســم  ،مبــا يف ذلـ يف خمتلـ
املؤسسات املكلف بتنفة اتفاقات السم  .وأحث الدو األعضا على املسـامه ابملعلومـات والتحلـةمت
يف ه ا الصدد .وعلى الةغم م أن مجع ه البةاتت قد يكون صعبا للغاي  ،فه ابلغ األمهة لتحسن
االسرتاتةاةات الةامة إىل احلفاظ على السم .
 - ١0وجيـ علـى األمـم املتحــدة دعـم التـدابر الةامةـ إىل ايدة مشــارك املـةأة يف عملةـات السـم علــى
مجةـ ــع املسـ ــتوايت .ويف ه ـ ـ ا الوق ـ ـ  ،ينبغ ـ ـ أن تكـ ــون العملةـ ــات الشـ ــامل القاعـ ــدة ،ولـ ــة االسـ ــتثنا .
ولــئ كان ـ البةــاتت العاملة ـ املتعلق ـ مبشــارك امل ـةأة وأتثرهــا يف عملةــات الســم تبــن حتســنا مــع مــةور
الوق ـ  ،فــإن البةــاتت املتاح ـ لعــا  20١٦تشــر إىل بع ـ االجتاهــات املقلق ـ وتكش ـ بع ـ احل ـواجة
املتواصل الي حتو دون املشارك اجملدي للمةأة يف جما الوسا  ،الـي تـرتاو بـن مشـارك املـةأة عمومـا يف
الوســا والطلبــات علــى اخل ـ ة اجلنســانة وإدراج ه ـ اخل ـ ة يف ه ـ العملةــات ،واملشــاورات مــع اجملتمــع
املدي وإدراج أحكا تةاع الفوار بن اجلنسن يف اتفاقات السم  .وي ه ا التقد غـر املطـةد ضـةورة
تةمجـ ـ املمارس ــات اجلة ــدة إىل ممارس ــات موح ــدة وكفال ـ ـ إنش ــا آلة ــات فعال ـ ـ م ـ ـ أج ـ ـ ض ــمان القة ــا
اجملد للنتا .
 - ١١وال تةا املةأة ممثل متثةم تقصا يف الوفود املشارك يف عملةات السم الي تقودهـا أو تشـار يف
قةادهتا األمم املتحدة وك ل بن كبار املفاوضن ،على الةغم م وجود إ ار معةار ملشارك املةأة اجملدي
وعلى قد املسـاواة مـع الةجـ  ،و قاعـدة أدلـ تـدعم الـةب بـن مشـارك املـةأة واسـتمةاري اتفاقـات السـم .
ويظ عدد النسا اللواي عمل ككبرات وسطا منخفضا ،على الةغم م أن يف عـا  ،20١٦اضـطلع
العديد م النسا املعةنات يف مناص علةا مبها تتعل ابلوسا واملساع احلمةدة(.)5
 - ١2ويف عــا  ،20١٦كــان هنــا اخنفــا فة ـ يف املشــارك العام ـ للم ـةأة يف الوفــود املنخة ـ يف
عملةــات الســم الــي تقودهــا األمــم املتحــدة أو تشــار يف قةادهتــا ابملقارن ـ مــع الســن الســابق  .فم ـ بــن
العملةات التسع الـي مت تتبعهـا( ،)٦كانـ النسـا يف املناصـ العلةـا ممـثمت يف  ١١وفـدا ،فةمـا كـان قـد
ج ـ ــةى متث ـ ــةله يف  ١2وفـ ـ ــدا يف مث ـ ــاي عملة ـ ــات يف عـ ـ ــا  ،20١5و  ١7وف ـ ــدا يف تس ـ ــع عملةـ ـ ــات يف
عــا  .20١٤وعلــى غـةار الســنوات الســابق  ،م يكـ ك ـ ــةف م ـ األ ـةاف املفاوضـ يضــم منــدوابت
ســامةات .وعنــدما كانـ النســا ممــثمت ،كـ أقلةـ  ،وهــو اجتــا واضــح يف مجةــع عملةــات الســم  .فعلــى
__________
( )5يشـم ذلـ نسـا يشـغل مناصـ ت بـ ممثـ خـا ( ،)5ومنسـق خاصـ ( )١وت بـات مستشـاري خاصـن ( )3يقـدم
الدعم للعملةات املتصل ابلوسا  ،واملساع احلمةدة ،مبا يف ذل يف ق  ،ولبنان ،ولةبةا ،وغة أفةيقةا.
( )٦يف عــا  ،20١٦قام ـ األم ــم املتحــدة ب ــدور الوســة الة ةس ـ أو شــارك يف قة ــادة الوســا يف  ١١عملة ـ  ،اثنــان منه ــا
أنش ــئتا لتس ــوي منا ع ــات تتعلـ ـ ابحل ــدود واألمس ــا وم ي ــتم مج ــع بة ــاتت بشـ ـ هنما ،وتس ــع عملة ــات كان ـ جاري ـ  .وتتعلـ ـ
ومباحث ــات جنةـ ـ الدولةـ ـ وغةنة ــا االس ــتوا ة وغ ــابون وغة ــات وفن ــةويم (مجهوريـ ـ -
العملة ــات اجلاريـ ـ مب ــا يلـ ـ  :ق ـ
ال بولةفاري ) ولةبةا والسودان (دارفور) واجلمهوري العةبة السوري والصحةا الغةبة والةم .
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ســبة املثــا  ،يف م ـؤمتة ســم احتــاد مةامنــار لعــا  ،20١٦وهــو عملة ـ ســم م تشــار األمــم املتحــدة يف
قةادهتا ،م يضم وفد مكون م  75عضوا سوى سبع نسا .
 - ١3كما كان هنـا اخنفـا يف عـدد لبـات احلصـو علـى اخلـ ة اجلنسـانة لتلـ العملةـات .ففـ
ع ـ ــا  ،20١٦ملب ـ ـ ـ تل ـ ـ ـ اخل ـ ـ ـ ة وقم ـ ــدم يف أرب ـ ــع فق ـ ـ ـ م ـ ـ ـ عملة ـ ــات الوس ـ ــا املنطبق ـ ـ ـ الس ـ ــبع
( 57يف املا ) الي قادهتا األمم املتحدة أو شارك فةها( ،)7وهو ما ميثـ نقصـاتا عـ نسـب  8٩يف املا ـ
املس ــال يف ع ــا  ،20١5و  ٦7يف املا ـ يف ع ــا  ،20١٤و  88يف املا ـ يف ع ــا  .20١3وم ـ ب ــن
العملةــات الــي م تطلـ خـ اة جنســانة حمــددة يف عــا  ،20١٦كانـ هنــا عملةتــان تضــمنتا ارتبا ــات
ويل األج مع نف الطةفن الل ي ودهتما األمم املتحدة ابخل ة اجلنسانة يف السنوات السابق (.)8
 - ١٤ومع أن حتسن قدرات املوظفن والقةادة العلةا ال يغين ع اخل ة اجلنسـانة املتفةغـ  ،فمـا بةحـ
إدارة الشـ ـ ــؤون السةاسـ ـ ــة من ـ ـ ـ عـ ـ ــا  20١١تبـ ـ ــين تل ـ ـ ـ القـ ـ ــدرات وتعم ـ ـ ـ علـ ـ ــى ايدة الـ ـ ــوع بوج ـ ـ ـ
عــا اباللتةامــات املتعلق ـ حتديــدا ابملســا اجلنس ــانة  ،ممــا يــوفة ابلتــاي األدوات واالس ـرتاتةاةات الم م ـ
للوسا املةاعة لمعتبارات اجلنسانة  ،ومش ذل قةامها مؤخةا بنشة توجةهات بشـ ن املسـا اجلنسـانة
واسرتاتةاةات الوسا الشامل  ،وه توجةهات تتضم اسرتاتةاةات وأدوات عملة للمساعدة يف وضع
اس ـرتاتةاةات وس ــا ش ــامل وإدم ــاج األحك ــا املةاعة ـ لمعتب ــارات اجلنس ــانة يف اجمل ــاالت املواض ــةعة يف
اتفاقات السم  .وإضاف إىل ذل  ،شارك املةأة يف مجةـع أفةقـ دعـم الوسـا املسـاندة لعملةـات السـم
اجلاري ـ الــي قادهتــا األمــم املتحــدة أو شــارك يف قةادهتــا يف عــا  ،20١٦ممــا يشــك إجنــا ا اثبــةت علة ـ
املنظم من عا .20١2
 - ١5وتتطلـ عملةــات الوســا الشـامل التشــاور مــع جمموعـ متنوعـ مـ أصـحا املصــلح  ،مبــا يف
ذل املنظمات النسا ة  .ومع ذل  ،فف حن أجةي مشاورات مع اجملتمع املدي يف  ١00يف املا م
مفاوضــات الس ــم الــي قادهت ــا األمــم املتح ــدة أو شــارك يف قةادهت ــا يف عــام  20١٤و  ،20١5فق ــد
اخنفض ه النسـب إىل  8٦يف املا ـ يف عـا  ،20١٦حـن أجةيـ تلـ املشـاورات يف سـ عملةـات
فق م جممـو سـبع عملةـات( .)٩إال أن عـدة مشـاورات منهـا توضـح رغبـ اجملتمـع املـدي يف املشـارك يف
املشاورات وقدرت على ذل على الةغم م الصـعوب البالغـ للظـةوف .فعلـى سـبة املثـا  ،واصـ مكتـ
املبعــو اخلــا لألمــن العــا إىل ســوري العم ـ مــع اجملل ـ االستشــار للمـةأة وأنش ـ غةف ـ لــدعم اجملتمــع
املــدي .وم ـ خــم تل ـ اآللةــات ،أجــةى املبعــو اخلــا وكبــار املستشــاري مشــاورات مــع أكثــة م ـ
 ١30ممــثم ألكثــة م ـ  500م ـ منظمــات اجملتمــع املــدي .وتةاوح ـ نســب النســا املشــاركات يف تل ـ
املشاورات بن  30و  ٤0يف املا م جممو املشاركن ،وتةايد متثةله بصـورة مطـةدة .ولـئ كانـ هـ
املشاورات مهم لضمان متثة منظـورات اجملتمـع السـور يف احملـاداثت اجلـار عقـدها يف جنةـ  ،إال أهنـا
ال تشك مشـارك مباشـةة أو إدراجـا جمـداي للمـةأة يف وفـود األ ـةاف املتفاوضـ يف حمـاداثت السـم  ،علـى
النحو ال دعـا إلةـ جملـ األمـ يف قـةار  .)20١5( 22٤2ويف كولومبةـا ،قامـ بعثـ األمـم املتحـدة
للتحق ـ يف كولومبةــا ،مبوج ـ واليتهــا احلالة ـ املتمثل ـ يف التحق ـ م ـ وق ـ إ ــم النــار وقةــا الق ـوات

__________
( )7نظـةا ألن عملةــي تفــاو جتـةاين علــى املســتوى الو ار /الةائسـ م ـ أجـ تســوي منا عــات تتعلـ ابحلــدود وابألمســا  ،فــإن
توفر اخل ة اجلنسانة وإجةا املشاورات مع منظمات اجملتمع املدي ال ينطبقان مباشةة.
( )8ملب خ ة سابق ا يف االرتبا ات الطويل األج للصحةا الغةبة ومباحثات جنة الدولة .
( )٩يف عملة دارفور (السودان) ،م جتة مشاورات مع اجملتمع املدي يف عا .20١٦
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املس ــلح الثوري ـ الكولومبةـ ـ  -اجل ــةش الش ــعيب بوض ــع أس ــلحتها ،بتةس ــر احلـ ـوار ب ــن املنظم ــات النس ــا ة
وأعضا آلة الةصد والتحق  ،مبا يةسة بنا الثق يف العملة يف أوسا اجملتمعات احمللة .
 - ١٦وبعــد أن شــهدت اتفاقــات الســم املوقع ـ الــي تتضــم أحكام ـا جنســانة ايدات متســق بــن
عام  20١0و  ،20١5تةاجع نسب ه االتفاقات يف عا  ،)١0(20١٦حن م تـةد تلـ األحكـا
إال يف نص االتفاقات املوقعـ السـت ( ،)١١مقارنـ ا بنسـب  70يف املا ـ املسـال يف عـا  .20١5وقـد اد
متوس عدد األحكـا اجلنسـانة الـواردة يف اتفاقـات السـم املوقعـ يف عـا  20١٦بسـب احتـوا اتفـا
الســم الكول ــوميب الشــام عل ــى أكثــة م ـ  ١00م ـ ه ـ األحك ــا ( .)١2وعلــى ال ــةغم م ـ ع ــد ت ـوافة
البةاتت الي تعل ذل  ،فإن ملشارك املةأة يف جهود الوسا واخل ة اجلنسانة وتولةها دورا قةاداي فةها أثة
كبر يف إدراج األحكا اجلنسانة يف اتفاقات السم  ،كما د علة املثا الكولوميب.
 - ١7وم ـ بــن االجتاهــات اإلجيابة ـ الشــةو يف إنشــا شــبكات للوســةطات علــى الصــعةدي الــو ين
واإلقلةم ـ ـ  .فف ـ ـ آذار/مـ ــار  ،20١7أنش ـ ـ االحتـ ــاد األفةيق ـ ـ الشـ ــبك األفةيقة ـ ـ للنسـ ــا ملنـ ــع نشـ ــو
النةاعــات ،والوســا مـ أجـ حتقةـ الســم  ،املعةوفـ أيضــا ابســم ” .“FemWiseوتقــود إيطالةــا شــبك
الوسةطات يف منطق البحة األبة املتوس  ،الي يتوقع إ مقها قب هناي عا  ،20١7بنا على مبادرة
الوسا يف منطق البحة األبـة املتوسـ  .وتـوفة الشـبكات الناشـئ  ،إىل جانـ الشـبكات القا مـ مثـ
شبك وسةطات بلدان الشما األورويب ،موردا لةب املعـارف والقـدرات يف مجةـع جهـود الوسـا املب ولـ
علــى الصــعةدي احمللـ والعــامل  .وأشــدد علــى أمهةـ كفالـ التــر ر والتعــاون بــن تلـ الشــبكات مـ أجـ
تعةيــة الــتعلم املتبــاد وتقاســم املعلومــات واالســتدام واســتخدا اخلـ ات واملـوارد الــي توفةهــا مــع ســعةنا إىل
حتقة ـ مشــارك امل ـةأة يف أدوار الوســا  ،بصــورة متس ــاوي وجمدي ـ  ،و لب ـ م إىل كب ــرة املستشــاري املعنة ـ
ابلسةاسات العام دعم اجلهود املب ول يف ه ا الصدد.

ابء  -محايذذة وتعزيذذز حقذ
والعم اإلنساين

النسذذاء والفتيذذا وتذ ليهن أ وارا قيا يذذة يف سذذياق العمذ ابلبعثذذا

 - ١8يواج ـ ـ العـ ــام أ م ـ ـ يف جمـ ــا تـ ــوفر احلماي ـ ـ  .فف ـ ـ هناي ـ ـ عـ ــا  ،20١٦كـ ــان هنـ ــا أكثـ ــة م ـ ـ
 ٦5.5ملةــون شخص ــا أرغم ـوا عل ــى النــةو عل ــى الصــعةد الع ــامل ( .)١3وجي ـ وض ــع حلــو دا م ـ تع ــاجل
األسبا اجل ري للعن والنةا  ،وتكف املشارك اجملدي واملتساوي للمةأة ،وتدعم جهود املؤسسات الةامة
إىل تلبة احتةاجات اجلمةع ،وال سةما م هم أكثة عةض للمخا ة وم يصع الوصو إلةهم أكثة م
غـرهم .ويقتضـ التعــاون الفعــا تكثةـ العمـ علــى نطـا ا فـ واســع مـ اجملــاالت .وجيـ التصــد
__________
( )١0ألغ ـةا مجــع البة ــاتت ،تــدرج إدارة الش ــؤون السةاســة اتفاق ــات وق ـ األعمــا العدا ة ـ أو اتفاقــات وق ـ إ ــم الن ــار
واتفاقات السم الشامل واجلة ة حت مسمى ”اتفاقات السم “ .وه االتفاقات يوقعها ةفـان علـى األقـ مـ أ ـةاف
النةا بقصد إهنا نةا عنة أو إحدا حتو كبر فة حىت ميك معاجلت بشك أكثة إمثارا.
( )١١أمبةم يف أفغانستان ومجهوري الكونغو الدميقةا ة وكولومبةا.
( )١2مجهوريـ الكونغــو الدميقةا ةـ هـ البلــد اآلخــة الوحةــد الـ وقــع يف عــا  20١٦اتفــا ســم تضــم حكمـا واحــدا علــى
األق بش ن العن اجلنس املتص ابلنةاعات.
( )١3انظة مفوضة األمم املتحدة لشؤون المجئن( “Global trends: forced displacement in 2016” ،جنة .)20١7 ،
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للعن اجلنس واجلنساي بصورة فوري وابعتبار مؤشة إن ار مبكة على نشو النةا والعن  ،كمـا جيـ
ضمان هتةئ بةئات للحماي مةاعة لمعتبارات اجلنسانة .
 - ١٩ويســاوري قلـ ابلـغ بشـ ن مجةــع أشــكا العنـ اجلنسـ  ،مبــا يف ذلـ االنتهاكــات الــي تةتكـ
ضد املدافعن ع حقو اإلنسان الواجب للمةأة ،ال ي يقفون يف اخلطو األمامة حلماي وتعةية حقـو
النســا والفتةــات واملســاواة بــن اجلنســن إمجــاال .وال ت ـةا تــةد تقــارية من ـ رة ابخلطــة ع ـ وقــو هتديــدات
وأعما عن يف مجةع املنا  ،حةث يسـتهدف األفـةاد أو اجلماعـات العرتاضـهم علنـا علـى االنتهاكـات
ولتحــديهم املفــاهةم التقلةدي ـ لألســةة ولــدور ك ـ م ـ الةج ـ وامل ـةأة يف جمتمعــاهتم .ويشــك قمــع حقــو
اإلنســان ،ال ســةما حـ املـةأة يف التمتــع حبةيـ الكــم والتامــع واحلقــو األساســة األخــةى ،عممـ إنـ ار
مبكـة بوقــو نـةا وشــة ( .)١٤وابملثـ  ،بةنـ حبــو جديــدة وجــود ارتبــا بــن معــدالت العنـ املةتكـ
ضد املـةأة ونشـو النةاعـات ،وهـو مـا يشـدد بدرجـ أكـ علـى ضـةورة النظـة يف أمـ النسـا والفتةـات يف
اجلهود الةامةـ إىل منـع نشـو النةاعـات( .)١5وأحـث الـدو األعضـا علـى وضـع آلةـات حلمايـ املـدافعن
ع حقو اإلنسان الواجب للمةأة وإضـفا الطـابع املؤسسـ علةهـا ،وعلـى اإلدانـ العلنةـ للعنـ والتمةةـة
املةتكبن ضدهم ،واإلقةار مبسامهتهم البالغ األمهة يف إحم السم واألم .
التصدي للعنف اجلنس املتص ابلنزاعا
 - 20يف حــن تضــاع يف العقــد املاض ـ التقــد احملــة صــو منــع نشــو النةاعــات والتصــد هلــا،
يتواص ـ ارتكــا العن ـ اجلنس ـ املتص ـ ابلنةاعــات علــى نطــا جمموع ـ متنوع ـ م ـ الســةاقات القطةي ـ
والســةاقات املتعلق ـ حبــاالت بعةنهــا .ويتعــن القةــا ابســتثمارات دينامة ـ ملعاجل ـ األســبا اجل ري ـ للعن ـ
اجلنس املتص ابلنةاعات ،مبا يف ذل األبعاد الواسع واملرتابط للعن اجلنس واجلنسـاي املوجـود سـابقا
والوصم الي يتعة هلا ضحااي العن اجلنس وأ فاهل  ،ولكلةهما أمهة ابلغ يف سةا حاالت النـةو
وت ـ ـ ــنقمت الس ـ ـ ــكان النامج ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ النةاع ـ ـ ــات ،وك ـ ـ ـ ل اختط ـ ـ ــاف النس ـ ـ ــا والفتة ـ ـ ــات ،واالجت ـ ـ ــار هب ـ ـ ـ ،
وعودهت  ،وإدماجه .
 - 2١ويف عا  ،20١٦أجةى جمل حقو اإلنسان حتقةق ا يف العن اجلنس واجلنساي املةتكـ يف
اجلمهوريـ ـ العةبةـ ـ الس ــوري وإري ــرتاي ولةبة ــا وجن ــو الس ــودان ووردت إلةـ ـ تق ــارية عـ ـ ذلـ ـ العنـ ـ (.)١٦
وأكمل بعث األمم املتحدة املتكامل املتعددة األبعاد لتحقة االستقةار يف مجهوري أفةيقةا الوسطى عملة
مسح شامل جةى فةها توثة العن اجلنس واجلنساي وغر م انتهاكات حقو اإلنسان املةتكب على
__________
( )١٤لم م على معلومات بش ن العمق بن ارتفا مستوايت القمـع ووقـو نـةا وشـة  ،انظـة

Martin Smidt and others,

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

 )(European Union, 2016و
.)wars”, Journal of Conflict Resolution, vol. 49, No. 3 (2005
( )١5انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة Jocelyn Kelly, “Intimate partner violence and conflict: understanding the links between political
Patrick Regan and Daniel Norton, “Greed, grievance, and mobilization in civil

violence and personal violence” (forthcoming and cited as a background paper) in “Pathways for Peace:
Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict—Main Messages and Emerging Policy Directions”,

.World Bank, Washington, D.C., 2017
( )١٦إري ـ ـ ـ ـ ـ ــرتاي ( )A/HRC/32/47واجلمهوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ العةبة ـ ـ ـ ـ ـ ـ الس ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ( A/HRC/31/68و  A/HRC/33/55و A/HRC/31/CRP.1
و  )A/HRC/32/CRP.2وجنو السودان ( )A/HRC/31/49ولةبةا (.)A/HRC/31/CRP.3
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نطــا واســع يف البلــد منـ عــا  .)١7(2003وممــا يبعــث علــى التفــا أن أ ةافــا عديــدة تتعــاون حالةـ ا مــع
ممثلــي اخلاص ـ املعنة ـ ابلعن ـ اجلنسـ يف حــاالت الن ـةا م ـ أج ـ وضــع التةامــات حمــددة منة ـ للتصــد
لتل االنتهاكات .وعلى سبة املثا  ،أسفةت التدابر اإلصمحة الي اختـ هتا كـوت ديفـوار عـ حـ ف
قواهتــا املســلح م ـ قا م ـ األ ـةاف الــي توجــد أســبا معقول ـ لمشــتبا يف أهنــا تةتك ـ العن ـ اجلنس ـ
املتص ابلنةاعات (انظة  ،S/2017/249املةف ).
 - 22وقد نبه م اجملل يف تقةيـة األخـر عـ العنـ اجلنسـ املتصـ ابلنةاعـات ( )S/2017/249إىل
 ١٩حال ـ مثــرة للقل ـ وقــدم ل ـ قا م ـ مســتكمل تضــم  ٤٦ةف ـا م ـ أ ـةاف النةاعــات توجــد أســبا
معقول لمشتبا يف أهنا تةتك أو حتة على ارتكا االغتصا وغـر مـ أشـكا العنـ اجلنسـ يف
حاالت النةا املسلح( .)١8ويف بع السةاقات ،مث اجلمهوري العةبة السوري وجنو السودان ،يتواص
تةايــد العنـ اجلنسـ إىل مســتوايت منـ رة ابخلطــة .ويف ســةاقات أخــةى ،مثـ ســة النكــا ونةبــا  ،يظـ
اإلفـمت مـ العقـا علـى جـةا م العنـ اجلنسـ يوجـ رسـال غـر مقبولـ إىل اجلنـاة مفادهـا أن جـةا مهم
ســتمة دون عقــا  .وأكــةر الت كةــد علــى أن األ ـةاف الــي يتكــةر إدراجهــا يف الق ـوا م ال ـواردة يف تقــارية
الس ــنوي عـ ـ العنـ ـ اجلنسـ ـ املتصـ ـ ابلنةاع ــات ال ميك ـ أن تش ــار يف عملة ــات األم ــم املتح ــدة حلفـ ـ
السم  ،وأحث الدو األعضا وجملـ األمـ علـى كفالـ أن تكـون لـنظم اجلـةا ات الواليـ والقـدرة علـى
التصد لتل االنتهاكات.
 - 23وجي ـ ـ أن يش ـ ــم االس ـ ــتثمار يف امل ـ ـوارد املخصص ـ ـ للن ـ ــاجن اخل ـ ــدمات القانونة ـ ـ واألساس ـ ــة ،
والتصــد ألوجـ الضــع املتمةــةة فةمــا يتعلـ ابملشــةدي قسـةا وغــرهم .ويشــم ذلـ ابلضــةورة احلصــو
عل ـ ــى خ ـ ــدمات الص ـ ــح العقلة ـ ـ وال ـ ــدعم النفس ـ ـ واالجتم ـ ــاع وامل ـ ـ وى ودع ـ ــم س ـ ــب الع ـ ــةش والعدال ـ ـ
والتعويضات وخدمات الصح اجلنسة واإلجنابة  ،مبا يف ذل عمج فـرو نقـ املناعـ البشـةي /اإليـد
والوقاي ـ من ـ والعــدوى املنقول ـ ع ـ ةي ـ االتص ــا اجلنس ـ واإلهن ــا اآلم ـ حل ــاالت احلم ـ النامج ـ ع ـ
االغتصــا  ،دون متةةــة ووفقــا حلقــو اإلنســان الدولةـ والقــانون الــدوي اإلنســاي .ومـ األمثلـ علــى هـ
الـ ام الــي تةكــة علــى النــاجن الـ ام املتكاملـ املتعــددة القطاعــات ملنــع العنـ القــا م علــى نــو اجلــن
والتصـد لـ  ،وهـ بـةام يضــطلع هبــا صــندو األمـم املتحــدة للســكان يف مةامنــار والعمـ الـ تقــو بـ
مفوضة األمم املتحدة لشؤون المجئن يف إنشا نظم اإلحال الطبة للعنـ اجلنسـ واجلنسـاي يف تسـع
بلدان وتعةية ه النظم ،مما أات ألكثة م  ٤85 000الجئ وغرهم مـ األشـخا موضـع االهتمـا
احلصو على الةعاي الصحة  .وقد احتد أكثة م  ٦0بلدا ومنظم دولة وإقلةمة ومنظمـ غـر حكومةـ
م خم الدعوة إىل اختاذ إجةا ات بش ن احلماي م العن اجلنساي يف حاالت الطوارئ .وإنين أرح
ابجلهود املب ول بغة التصد للوصم املـةتب ابلعنـ اجلنسـ املتصـ ابلنةاعـات ،مثـ مبـادرة منـع العنـ
اجلنس الي اخت هتا اململك املتحدة ل يطانةا العظمى وأيةلندا الشمالة  ،واملبادئ املتعلق ابلتصد للوصم
الي بدأ العم هبا ه ا العا .

__________
( )١7انظة التقةية الصادر ع بعث األمم املتحدة املتكامل املتعددة األبعاد لتحقة االستقةار يف مجهوري أفةيقةا الوسـطى وآخـةي
بعنوان ” تقةية املشةو التوثةق ال يوث االنتهاكات اجلسةم للقانون الدوي حلقو اإلنسان وانتهاكات القانون الدوي
اإلنسـ ــاي املةتكب ـ ـ يف إقلـ ــةم مجهوري ـ ـ أفةيقةـ ــا الوسـ ــطى بـ ــن كـ ــانون الثاي/ينـ ــاية  2003وكـ ــانون األو /ديسـ ــم “20١5
(أاير/مايو .)20١7
( )١8ينبغ قةا ة ذل التقةية ابالقـرتان مـع التقـارية الثمانةـ السـابق عـ العنـ اجلنسـ املتصـ ابلنةاعـات ،وهـو مـا يـوفة أساسـا
تةاكمةا إلدراج األ ةاف يف القا م الواردة يف املةف .
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الرتويج لبيئا محائية مراعية للمنظ ر اجلنساين
 - 2٤يسةي ما مت إحةا م تقد بش ن التوصةات اخلاص بنو اجلن فةمـا يتعلـ بعملةـات السـم
وانتقاهل ــا املنبثق ـ ـ ع ـ ـ استعةاضـ ــات السـ ــم واألم ـ ـ لعـ ــا  .20١5وواصـ ــل إدارات الشـ ــؤون السةاسـ ــة
وعملةات حف السم والدعم املةـداي جهودهـا الةامةـ إىل بنـا قـدرات املـوظفن واملسـا ل علـى مسـتوى
كبار املسؤولن بشـ ن نـو اجلـن واملـةأة والسـم واألمـ  .ومشلـ اإلجـةا ات رفـع رتبـ ر ـة فةقـ العمـ
املعنةـ ابلشــؤون اجلنســانة التابعـ إلدارة عملةــات حفـ الســم وإدارة الــدعم املةــداي مـ مــدية إىل وكةـ
لألمــن العــا  ،وإنشــا لوحـ للمةاقبـ ”اجلنســانة يف حفـ الســم “ لــدعم القةــادة العلةــا يف رصــد التقــد
احملــة ع ـ عملةــات الســم  ،والتــدري احمل ـدد األهــداف للقةــادة العلةــا بش ـ ن االلتةامــات املتعلق ـ ابمل ـةأة
والســم واألمـ  .وأســهم تلـ املبــادرات يف حتســن املســا ل يف تنفةـ الـوالايت املتعلقـ ابملـةأة والســم
واألمـ يف مجةــع عملةــات حفـ الســم  .وابإلضــاف إىل ذلـ  ،وفقــا للــوالايت الصـادرة عـ جملـ األمـ
يف قةار  ،)20١5( 22٤2نظم دورة تدريبة خاص بتقدم التقـارية املةاعةـ للمنظـور اجلنسـاي اسـتفاد
منها أكثة م  200موظ يف مجةع البعثـات ويف املقـة .وأعتـة إدراج معلومـات عـ نتـا تلـ التـدابر
يف التقةية السنو املقب .
 - 25وأمدرج ـ األحكــا املتعلق ـ ابمل ـةأة والســم واألم ـ يف مفــاهةم العملةــات الــي تقــو هبــا الشــة
والوحدات العسكةي واألوامة املتصل بعملةـات القـوات العسـكةي ( ،)١٩وأمدمـ املنظـور اجلنسـاي علـى حنـو
متةايد يف التدري الو ين قب نشة القوات ،ويف التدريبات العسكةي والدورات التدريبة املتعلق بعملةات
الســم  .وقــد عــة ت إدارة عملةــات حفـ الســم وإدارة الــدعم املةــداي العناصــة اجلنســانة يف مناهاهمــا
التدريبة األساسة السابق للنشـة ،وجيـة حالةـا تنقـةح السةاسـات والتوجةهـات علـى نطـا اإلدارة بشـ ن
املســاواة بــن اجلنســن ،مــع اســتخدا البعثــات املةدانة ـ ابلفع ـ جملموع ـ األدوات اجلنســانة لشــة األمــم
املتحدة على نطا واسع.
 - 2٦وعلى الـةغم مـ أن متثةـ املـةأة يف صـفوف العناصـة النظامةـ لعملةـات حفـ السـم يسـاهم يف
جن ــا البعثـ ـات( ،)20ف ــإن النس ــا يـ ـو ع مبس ــتوايت منخفضـ ـ بش ــك ملح ــوظ .ويف  3١ك ــانون األو /
ديس ــم  ،20١٦ش ــكل النس ــا نس ــب  7.٤يف املا ـ ـ مـ ـ املـ ـةاقبن العس ــكةين وض ــبا األرك ــان .غ ــر
أن متثةـ ـ املـ ـةأة عموم ــا يف ص ــفوف القـ ـوات العس ــكةي ظـ ـ بنس ــب  ٤يف املا ـ ـ  .وش ــكل النس ــا نس ــب
 ١0يف املا فق م مجةع ضبا الشـة  ،و  ١7يف املا ـ يف صـفوف أفـةاد الشـة و  7يف املا ـ فقـ
بن وحدات الشة املشكل  ،على غةار مستوى عا  .)2١(20١5بةـد أنـ علـى الـةغم مـ اخنفـا عـدد
النســا  ،فإن ـ جيــة نشــةه كقا ــدات للوحــدات ،ولــدى بعثــات عديــدة اآلن نســا يف صــفوف الشــة
وشبكات حف السم العسكةي واملستشاري العسكةين املعنةن ابملسا اجلنسانة .
__________
( )١٩يف منتص ـ ع ــا  ،20١7تض ــمن  ١00يف املا ـ ـ م ـ مف ــاهةم العملة ــات العس ــكةي واألوام ــة املتص ــل بعملة ــات القـ ـوات
العســكةي و  ٩3يف املا ـ مـ العملةــات الــي تقــو هبــا الشــة أحكامــا تتعلـ ابملـةأة والســم واألمـ  -وقــد مت بلــوت هــاتن
النسبتن يف عا  .20١5وجية تعق ه البةاتت ابنتظا .
( )20انظة على سبة املثا  ،A/70/357-S/2015/682الفقةة .82
( )2١آخة البةاتت متاح يف املوقع التاي.www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml :
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 - 27وقــد تســهم ايدة مشــارك امل ـةأة يف اخلــدمات النظامة ـ الو نة ـ يف ايدة عــدد النســا ال ـمي يــتم
إيفــاده إىل بعثــات األمــم املتحــدة .وقــد أدت التوعةـ املســتهدف إىل إذكــا وعـ الضــابطات ابلفــة يف
إ ار العنصة العسكة  .فعلى سبة املثـا  ،أكمـ أكثـة مـ  2٤0ضـابط عسـكةي  ،منـ عـا ،20١5
دورات تدريبة مدهتا أسبوعان استضافتها الصن وكةنةا واهلند ،بدعم م هةئ األمم املتحدة للمساواة بن
اجلنســن ومتكــن امل ـةأة (هةئ ـ األمــم املتحــدة للم ـةأة) لتعةيــة اســتعداده للنشــة يف عملةــات الســم  .ويف
عــا  ،20١7نظمـ فنلنــدا أو دورة تدريبةـ متوا نـ جنســانةا للمـةاقبن العســكةين لألمــم املتحــدة .ويف
عا  ،20١٦قام شعب الشة التابع إلدارة عملةات حف السم بتدري  750ضـابط شـة مـ
س ــبع بل ــدان مس ــامه أبفـ ـةاد ش ــة  ،أج ــةى  358ف ــةدا م ــنه اختب ــار تقة ــةم اخلدمـ ـ يف البعث ــات ،وو
 2١8مــنه فةمــا بعــد .وميث ـ ه ـ ا العــدد نســب تبلــغ  32يف املا ـ م ـ عملةــات نشــة أف ـةاد الشــة يف
عا .20١٦
 - 28ومتشــةا مــع االلتةامــات الــي مت التعهــد هبــا يف اجتمــا و را الــدفا بشـ ن عملةــات األمــم املتحــدة
حلف السم لعا  ،20١٦قةر مكت الشـؤون العسـكةي التـابع إلدارة عملةـات حفـ السـم ختصـة
 300وظةف للنسـا فقـ  .وهـ ا ميثـ عممـ واعـدة علـى أن نطـا الةتـ ابلنسـب للمةاقبـات العسـكةين
قــد توســع وأن مــدة اخلدمـ تقلصـ إىل ســت أشــهة ابلنســب للضـابطات مـ األســة الشــاب  .وإنــين أرحـ
ابق ـرتا املستشــار العســكة لعملةــات حف ـ الســم بنشــة دورايت خمتلط ـ وفــة مشــارك نســا ة  ،كمــا
فعل امبةا وكةنةا ،ألهنا ستؤد إىل فهم أفض الحتةاجات اجملتمعات احمللة .
ـود الــي تب ـ هلا إدارة عملةــات حف ـ الســم بغة ـ وضــع
 - 2٩وإن م ـ دواع ـ شــعور ابلتفــا اجلهـ م
منهاج دراس لكبار ضابطات الشة استعدادا ألدا واجبات حف السم .
 - 30بةــد أن مجةــع العناصــة الفاعل ـ حتتــاج إىل تكثة ـ اجلهــود لبلــوت اهلــدف العــامل املتمث ـ يف نشــة
 ١5يف املا ـ ـ ـ يف ص ـ ـ ــفوف امل ـ ـ ـةاقبن العس ـ ـ ــكةين وض ـ ـ ــبا األرك ـ ـ ــان يف ك ـ ـ ــانون األو /ديس ـ ـ ــم 20١7
و  20يف املا ـ يف ص ــفوف الش ــة حبل ــو ع ــا  ،2020ومه ــا نس ــبتان اتفـ ـ علةهمـ ـا املـ ـؤمتة ال ــو ار يف
عا  .20١٦وقد لب م إىل إدارة عملةات حف السم وإدارة الدعم املةداي وهةئ األمم املتحدة للمةأة
واملكت التنفة لألمن العا  ،إىل جان البلدان املسامه بقوات ،وضع اسرتاتةاة مكةس لةايدة عدد
النســا مـ حفظـ الســم والشــة ايدة كبــرة يف بعثــات حفـ الســم  .وأحــث جممــوعي القةاديـ علــى
اختــاذ تــدابر ملعاجل ـ احل ـواجة اهلةكلة ـ الــي حتــد م ـ مشــارك امل ـةأة علــى حنــو فعــا يف ك ـ م ـ العنص ـةي
ـث الـدو األعضـا علـى النظـة يف سـب تنفةـ لـ جملـ األمـ
النظام واملدي يف حف السم  ،وأح م
الوارد يف قةار  )20١5( 22٤2اعتماد حوافة.
 - 3١وجي ضمان املكاس الي حتقق ابلنسب للمةأة والسم واألم واملساواة بن اجلنسن خم
حةاة البعث أثنا مةحل االنتقا ابعتبارها تغةرات حتولة تكف عد تكةار النةاعات ومنع تةد األوضا
املفض إىل تشو نةاعات .ولئ عة حتسن مها احلماي وتعةن جهات اتصا معنةـ ابلعنـ اجلنسـ
املتصـ ابلنةاعــات ضــم عناصــة حقــو اإلنســان يف عملةــات الســم  ،رصــد انتهاكــات حقــو اإلنســان
الـي تسـتهدف املـةأة ،وحسـن تنســة تةتةبـات الةصـد والتحلةـ واإلبــمت ،فـإن التحلةـ اجلنسـاي الــدقة
واهلــا يشــك عنصــةا أساســةا مـ عناصــة هـ النتةاـ  .واألمــم املتحــدة ملتةمـ بتسـةيع اجلهــود الةامةـ إىل
إدمــاج التحلةـ واخلـ ة يف جمــا مةاعــاة املنظــور اجلنســاي يف ختطــة البعثــات ،وحتديــد الــوالايت وتنفةـ ها
واستعةاضــها وحتلة ـ مةةانةاهتــا ،ومجةــع عملةــات نق ـ البعثــات وعملةــات ســحبها .وينبغ ـ إدراج التحلة ـ
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ال يعتمد على بةاتت مصنف عالة اجلودة يف مجةع أعما منع نشو الصـةاعات واجلهـود الـي تبـ هلا
األمم املتحدة وغرها م املنظمات الدولة واجلهات الفاعل الو نة واجملتمع املدي.
 - 32ويتعــن علــى اجلة ـ اجلديــد م ـ أفةق ـ األمــم املتحــدة القطةي ـ أن يكف ـ إقام ـ ش ـةاك مــع اجملتمــع
املــدي واإلدمــاج الكام ـ للخ ـ ات املتعلق ـ بنــو اجلــن  ،وأن يكف ـ إيــم أولوي ـ بك ـ عناي ـ للمســا
اجلنسانة يف البعثات وإعادة وضعها اسرتاتةاةا لدى احلكومـات واألفةقـ القطةيـ  .فالصـندو االسـتئماي
املتعـدد الشــةكا املقـرت للةـ اي ،علـى ســبة املثــا  ،يهـدف إىل ســد الفاـوة يف التمويـ مـع انســحا بعثـ
األم ــم املتح ــدة يف لةـ ـ اي يف الع ــا الق ــاد  ،وينبغـ ـ أن يس ــعى من ـ ـ البدايـ ـ إىل ختص ــة ح ــد أدىن ق ــدر
 ١5يف املا م مجةع التمويمت املخصص لتحقة املساواة بن اجلنسن ومتكن املةأة .ولع جهودا مـ
ه ا القبة تشك مثاال على عملةات سح البعثات يف املستقب .
التصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني
 - 33ويف عا  ،20١٦قد  ١٤5ادعا جديـدا يتعلـ ابالسـتغم واالنتهـا اجلنسـةن ضـد مـوظف
األمــم املتحــدة ،و  80ادعــا ضــد األفـةاد النظــامةن ،و  ٦5ادعــا ضــد املــدنةن ،مبـ فــةهم موظفــون مـ
اإلدارات واملكاتـ ـ التابعـ ـ لألمانـ ـ العامـ ـ والوك ــاالت والص ــنادي والـ ـ ام  .وتض ــمن هـ ـ االدع ــا ات
ال ـ  ١٤5مــا ال يق ـ ع ـ  3١١ضــحة  ،معظمهــم م ـ النســا والفتةــات .وم ـ بــن احلــاالت املبلــغ عنهــا،
وقعـ  ١03حــاالت يف ســةا عملةــات الســم  ،و  73مـ  80ادعــا ضــد أفـةاد يةتــدون الــة الةمسـ
ضلع فةها أفةاد م اجلةش .وم جمم االدعا ات املتعلق ابلبعثات املةدانة  ،وردت  ٦٩يف املا م بعث
األمم املتحدة املتكامل املتعددة األبعاد لتحقة االستقةار يف مجهوري أفةيقةا الوسطى وبعث األمم املتحـدة
لتحقة االستقةار يف مجهوري الكونغو الدميقةا ة  .وانطوت نسـب  57يف املا ـ منهـا علـى اعتـدا جنسـ
يف شك ممارسات جنسة غر رضا ة مع ابلغن أو أ شك م أشكا املمارس اجلنسة مع القصة.
 - 3٤وت ــةد يف تقةي ــة عـ ـ الت ــدابر اخلاصـ ـ للحمايـ ـ مـ ـ االس ــتغم واالنته ــا اجلنس ــةن معلوم ــات
مفصــل عـ االدعــا ات الـواردة يف عــا  ،20١٦مبــا يف ذلـ ضــد قـوات غــر اتبعـ لألمــم املتحــدة تعمـ
مبوج ـ والي ـ م ـ جمل ـ األم ـ  ،إىل جان ـ توص ــةات بش ـ ن تكثة ـ اإلج ـةا ات ( .)A/71/818وإن ــين
أرح ـ ابلت ــدابر غــر املس ــبوق ال ــي اخت ـ ها جمل ـ األم ـ يف الق ـةار  )20١٦( 2272بش ـ ن االس ــتغم
واالنتها اجلنسةن .وتؤد ه االنتهاكات ،إىل جان تدمر حةاة الضحااي ،إىل إحلا أضةار جسةم
ابلعم اجلةد ال تقو ب بعثات السم واملنظم وتعةض للخطة.
 - 35إن القضا على االستغم واالنتها اجلنسةن ميثمن أولوي وأوىل تعلةمات بةتجم  .وكاة م
اس ـرتاتةاة شــامل جديــدة (انظــة  ،)A/71/818التةم ـ بوضــع حقــو الضــحااي يف لةع ـ جهــود األمــم
املتحدة ،وإنين أعم بم كل لوضع حد لإلفمت م العقا على ه اجلـةا م .وقـد عةنـ مـؤخةا أو
جه ـ للــدفا ع ـ حقــو الضــحااي ،وأنشــئ صــندو اســتئماي يف عــا  20١٦لــدعم اخلــدمات املقدم ـ
للض ــحااي .وخ ــم الع ــا املاض ـ  ،قام ـ األم ــم املتح ــدة ،حت ـ إش ـةاف املنس ـ اخل ــا املع ــين بتحس ــن
استااب األمم املتحدة لمستغم واالنتها اجلنسةن ،ابستكما أدواهتا وموا متها على نطا املنظوم ،
مبا يف ذل وضع بةوتوكو ملساعدة الضحااي وتنفة  ،وموا م معاير التحقة وآلةات الشكاوى وتطبة
منوذج موحد لإلبمت على نطا منظوم األمم املتحدة.
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 - 3٦ومبا أن القضا على االستغم واالنتها اجلنسةن ال ميك أن يتحق إال يف شةاك مـع الـدو
األعضا  ،فقد أ لق يف اجتماع الةفةع املستوى املعين مبنـع االسـتغم واالنتهـا اجلنسـةن الـ عقـد
يف  ١8أيلـو /ســبتم  ،20١7عــدة مبــادرات تثبـ هـ الشـةاك  .وقــدم م دا ـةي مـ القــادة الــي تعهــد
فةهــا ر ســا الــدو واحلكومــات أبن يصــطفوا إىل جــانيب بغة ـ وضــع حــد لإلفــمت م ـ العقــا  ،وتعةيــة
التدابر الةامة إىل منع االسـتغم واالنتهـا اجلنسـةن ،واالسـتااب بسـةع وحسـم للتقـارية املوثوقـ وتلبةـ
احتةاجــات الضــحااي بســةع وبشــك مناس ـ  .وأبةم ـ أيضــا اتفاقــا وعةــا مــع الــدو األعضــا لتعةيــة
االلتةامات هبدف التصد لمستغم واالنتها اجلنسةن .وإنين أرح بنتا مؤمتة األمم املتحدة لو را
الدفا بش ن حفـ السـم الـ استضـافت اململكـ املتحـدة يف أيلـو /سـبتم  ،20١٦وتعهـد فةـ أكثـة
م  ٦0بلدا ابختاذ تـدابر بغةـ التصـد لمسـتغم واالنتهـا اجلنسـةن اللـ ي يةتكبهمـا حفظـ السـم
التابعن لألمم املتحدة.
تعزيذز املسذاواة ذني اجلنسذني والذني النسذاء والفتيذا يف إمذار العمذ اإلنسذاين اذا يشذم نذما
حص هلن على اخلدما األساسية
 - 37يف  30حةيةان/يونة ـ  ،20١7بلــغ عــدد األشــخا ال ـ ي هــم حباج ـ إىل مســاعدات إنســانة
 ١٤١.١ملةون شخ وهـو عـدد يفـو العـدد املسـا يف عـا  20١5والبـالغ  ١25.3ملةـون شـخ ،
نظـةا إىل اســتمةار اآلاثر املــدمةة النامجـ عـ دورات النةاعــات والكـوار الطبةعةـ والكـوار املةتبطـ بتغــر
املنا غر املسبوق  ،وقد مشل ه اآلاثر التشةيد القسة ألعداد غفرة م السكان( .)22ويتسب عد
املساواة بن اجلنسن يف تفاقم العقبات املتصل ابلنةاعات وحباالت الطوارئ املنتشةة على نطا واسع الي
حتو دون احلصو أبمان على الغ ا واملا والصةف الصح والنظافـ الصـحة والةعايـ الصـحة والتعلـةم
والعمال ـ واإلســكان واهلوي ـ القانونة ـ وامل ـوارد وغــر ذل ـ  .وقــد تتســب عوام ـ مث ـ نــو اجلــن والس ـ
واإلعاق واحلال املدنة واملة اجلنس واهلوي اجلنسانة والعة واألص اإلثـين واهلويـ الدينةـ والسةاسـة يف
التعة للمةيد م التمةةة .وال تةا االسـتفادة مـ معـارف املـةأة ومـ شـبكاهتا اجملتمعةـ وقـدراهتا القةاديـ
دون املستوى املطلو  ،مما يقل م فعالة الكثر م اجلهود اإلنسانة .
 - 38وخيل ـ عــد احلصــو علــى خــدمات الةعاي ـ الصــحة  ،مبــا يف ذل ـ خــدمات الصــح اجلنســة
واإلجنابة واخلدمات املتصل بفرو نق املناعـ البشـةي  ،أثـةا ابلغـا علـى النسـا والفتةـات ،وال سـةما يف
البةئات املتضةرة م الطـوارئ .وال تـةا البةـاتت تكشـ عـ فاـوات ضـخم  ،مبـا يف ذلـ يف معـدالت
الوفةات النفاسة  ،الي تعاد ضع املعد العامل يف البلدان يف مةحل النةا وما بعد النـةا ( .)23وجيـ
تةويد النسا والفتةات خبدمات صـحة شـامل ودون متةةـة وخـدمات أخـةى ،مبـا يف ذلـ الةعايـ الصـحة
اجلنســة واإلجنابةـ وخــدمات الصــح العقلةـ والــدعم النفسـ واالجتمــاع  ،مبــا يتـوا مــع القــانون الــدوي
اإلنساي والقانون الدوي حلقو اإلنسان.
 - 3٩وتتضــم األمثلـ علــى بـ مث ـ هـ اجلهــود يف أكثــة البةئــات صــعوب شــبك م عةــادات الصــح
النفاســة يف جنــو الســودان الــي تــدعمها املنظمـ الدولةـ للهاــةة ،وكـ ل املســاعدة الطبةـ والنفســة -
االجتماعة لضحااي أعمـا العنـ اجلنسـاي الـي تقـدمها منظمـ األمـم املتحـدة للطفولـ (الةونةسـة ) يف

__________
( )22انظة .www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-JuneStatusReport2017.pdf
( )23انظة  ،S/2016/822الفقةة .32
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الصــوما  .وقــا االحتــاد الــدوي لتنظــةم األســةة ،م ـ خــم مســامهات أس ـرتالةا ،بتقــدم خــدمات يف إ ــار
 7١أ م ـ م ـ األ مــات اإلنســانة  ،حةــث ود أكثــة م ـ  8٩0 000شــخ خبــدمات يف غاي ـ األمهة ـ
متصــل ابلصــح اجلنســة واإلجنابةـ يف عــا  .20١٦إال أنـ كثـرا مــا تقــو املـوارد غــر الكافةـ وت بـ م
الــدعم السةاس ـ فعالة ـ خــدمات الةعاي ـ الصــحة الشــامل يف ه ـ الســةاقات اإلنســانة  .وأت أنــو هــود
الدو األعضا الةامة إىل سد النق يف التموي  ،مبا يف ذل م خم مبادرة ”ه صاحب القةار“.
 - ٤0وتقلـ النةاعــات وحــاالت الطـوارئ أيضــا مـ الفــة املتاحـ أمــا الفتةــات للــتعلم ،وقــد جتـ ه
علــى االنقطــا ع ـ الدراس ـ  .وتتس ــع الفاــوة بــن اجلنســن فةمــا يتعل ـ ابلنســب الصــافة العاملة ـ املعدل ـ
لملتح ــا ابلتعل ــةم االبت ــدا والث ــانو بدرجـ ـ كب ــرة يف البل ــدان يف مةحلـ ـ النـ ـةا وم ــا بع ــد النـ ـةا  ،كم ــا
أن احتم ــا انقط ــا الفتة ــات ع ـ التعل ــةم يف البل ــدان يف مةحل ـ الن ـةا يع ــاد م ـةتن ونص ـ تقةيب ــا ه ـ ا
االحتمــا يف البةئــات الــي لةس ـ يف حال ـ ن ـةا ( .)2٤فــالتعلةم ،وهــو ح ـ أساس ـ م ـ حقــو اإلنســان،
يسـاعد علـى محايـ الفتةـات والشـاابت مـ االنتهاكـات ،مبـا يف ذلـ مـ التعـة لمجتــار ابلبشـة والــةواج
املبكة و واج األ فا  .ومع ذل  ،ال مخيص للتعلةم إال أق م  2.7يف املا م املبـالغ املالةـ املةصـودة
للعملةات اإلنسانة ( .)25وأت أشاع اجلهود الةامة إىل سد ه الفاـوات ،مبـا يف ذلـ شـةاكات القطـا
اخلا مث بةتم شبك املدار الفوري  ،وصندو ”التعلةم ال ينتظة“ ،وهو أو صندو عامل يعط
األولوي ـ للتعلــةم يف الســةاقات اإلنســانة  ،ويهــدف إىل مجــع  3.85بميــن دوالر حبلــو ســن  2020م ـ
أج تعلةم  75ملةون ف يعةشون يف البلدان املتضةرة م األ مات.
 - ٤١وانعدا اجلنسة وعد املساواة يف قـوانن اجلنسـة يغـ اين النةاعـات وعـد االسـتقةار كمـا خيلفـان
أثةا أك على النسا والفتةات .ويف  2٦بلدا ،مثانة منها بلدان متضةرة م النةاعات( ،)2٦ال حي للنسا
مــنح جنســةته إىل أ فــاهل  .وأت أشــعة ببــالغ القل ـ م ـ خطــورة احلال ـ يف مةامنــار ،حةــث محيــة مســلمو
الةوهةنغةــا بص ـورة منهاة ـ م ـ حقهــم يف احلصــو علــى اجلنســة ويتعةضــون للعن ـ  ،مبــا يف ذل ـ العن ـ
اجلنس واجلنساي( . )27ويف العديد م البلدان الي تستضة المجئن السورين ،يظ تسـاة األ فـا
ال ي فقدوا آاب هم ،مب فةهم األ فا املولودون لضحااي االغتصا  ،عامم يةيـد مـ احتمـا أن يكونـوا
ع ــدمي اجلنس ــة ( .)28وأرحـ ـ ابملب ــادرات مـ ـ قبةـ ـ تلـ ـ ال ــي أ لقته ــا مفوض ــة األم ــم املتح ــدة لش ــؤون
المجئـن يف تشــاد ،والــي مسحـ بتســاة البةــاتت البةومرتيـ ألكثــة مـ  ٦ 000شــخ مـ العا ــدي
م ـ مجهوري ـ أفةيقة ــا الوس ــطى وابلتحق ـ م ـ جنس ــةتهم م ـ خ ــم ب ــةتم ميول ـ االحت ــاد األورويب ل ــدعم
العا ــدي واملســاعدة علــى تفــاد حــاالت انعــدا اجلنســة  .وقــد ســع العملةـ املختلطـ لمحتــاد األفةيقـ
واألمم املتحدة يف دارفور إىل التصد للمخا ة الي محيتم أن تتعة هلا النسا املشةدات داخلةـا نتةاـ
ملصادرة واث هويته الي كان شة ا مسبقا ملنحنه مكات ينتقل إلة .
__________
( )2٤انظة ./http://gem-report-2016.unesco.org/en/gender-review
( )25منظم األمم املتحدة للرتبة والعلم والثقاف (الةونسكو)“Aid to education is stagnating and not going to countries ،
.most in need”, policy paper No. 31, May 2017
( )2٦بوروند  ،واجلمهوري العةبة السوري  ،والسودان ،والصوما  ،والعةا  ،ولبنان ،ولة اي ،ولةبةا.
( )27مفوضـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة حلقـ ــو اإلنسـ ــان“Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October ،
.2016”, flash report, February 2017
( S/2017/249 )28وقةار اجلمعة العام .2٩١/70
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 - ٤2ونظةا لتدهور األوضا اإلنسانة وا دايد الشواغ املتصل ابحلماي على الصعةد العامل  ،سةكون
م ـ األمهة ـ مبكــان تنفة ـ إعــمن نةويــور م ـ أج ـ المجئــن واملهــاجةي لعــا ( 20١٦الق ـةار ،)١/7١
وإ ــار ســةندا للحــد م ـ خمــا ة الك ـوار ( 2030-20١5املةف ـ الثــاي للق ـةار  ،)283/٦٩كمــا هــو
الش ن ابلنسب ملضاعف اجلهود الةامة إىل الوفا اباللتةامات الـي مت التعهـد هبـا خـم مـؤمتة القمـ العـامل
للعم ـ اإلنس ــاي املعق ــود يف ع ــا ( 20١٦انظ ــة  ،)A/71/353بســب منه ــا تةس ــر ال ــدور القة ــاد للم ـةأة
ومشــارك تها يف العم ـ اإلنســاي ،وتفــاد تعةضــها للعن ـ اجلنســاي والتصــد ل ـ يف حــاالت األ م ــات،
وضمان حصو اجلمةع على احلقو اجلنسة واإلجنابة .
تنفي ذ طذذة العم ذ املتعلقذذة ابمل ذرأة والسذذالم واألمذذن يف إمذذار اجله ذ الراميذذة إىل منذذع وملا ذذة
اإلرهاب والتطرف العنيف
 - ٤3واصــل اجلماع ــات اإلرهابة ـ واجلماع ــات املتطةف ـ العنةف ـ ش ـ هام ــات ضــد امل ــدنةن ،وك ــان
اســتعباد النســا والفتةــات واســتغمهل عنص ـةا مشــرتكا بــن مجةــع خط ـ خمتل ـ تل ـ اجلماعــات .وهل ـ ا
الســب  ،ميثـ النهــو ابملســاواة بــن اجلنســن نقطـ أساســة لوضــع حــد النتهاكــات اجلماعــات اإلرهابةـ
واجلماعات املتطةف العنةف وألشكا االستغم والتانةد الي تقو هبا .وجي أال حيةد اجملتمع الدوي ع
ضــمان أن تكــون اســتاابت متوا م ـ مــع القــانون الــدوي ،وجي ـ أن يكــون التنفة ـ الكام ـ خلط ـ العم ـ
املتعلق ـ ابمل ـةأة والســم واألم ـ  ،برتكةةهــا علــى تفــاد نشــو النةاعــات واملشــارك اهلادف ـ للم ـةأة ،جــة ا
ال يتاةأ م استاابت .
 - ٤٤فــاملةأة تضــطلع أبدوار حامس ـ يف تفــاد نشــو األ مــات ،والعم ـ مــع احلكومــات واجملتمعــات
احمللة م أج بنا القـدرة علـى الصـمود .وجيـ علـى الـدو األعضـا وكةـاتت األمـم املتحـدة أن حتسـ
وتعة تعاوهنا مع اجملتمع املدي ومتويلها للمشاريع الي تعـاجل األسـبا اجل ريـ للتطـةف العنةـ واإلرهـا
والبعــد اجلنســاي الس ـرتاتةاةات التانةــد الــي تتبعهــا اجلماعــات املتطةف ـ واجلماعــات اإلرهابة ـ  .وم ـ بــن
األمثل على ه املساع املشاورات الي أجةهتا وحدة حقو اإلنسان التابع لبعثـ األمـم املتحـدة لتقـدم
املساعدة إىل أفغانسـتان مـع اجملتمـع املـدي لفهـم خمتلـ وجهـات النظـة بشـ ن التطـةف العنةـ  ،ولتحديـد
اجلهود القا م الةامة ملقاوم النظا األبـو  ،والعنـ  ،واخلطـاابت املتطةفـ  ،واالسـتغم مـ قبـ اجلهـات
الفاعل احلكومة  ،مما يتةح رسم خمط لتنفة مةيد م اإلجةا ات وال ام يف جمـا املـةأة والسـم واألمـ
ولوضع صل مباشةة مبنع التطةف العنة .
 - ٤5ويف الوق ـ ـ نفس ـ ـ  ،يق ــد بع ـ ـ النس ــا دعم ــا فعلة ــا للاماع ــات اإلرهابة ـ ـ  ،عل ــى الص ــعةدي
األيــديولوج والعملة ــاي ويس ــتخدم أص ـواهت إلض ــفا ــابع ش ــةع علــى اخلط ــاابت املتطةف ـ والعنةف ـ .
وحس ـ أح ــد األرق ــا  ،متث ـ النس ــا نس ــب ت ـرتاو ب ــن  20و  30يف املا ـ ـ عل ــى األق ـ م ـ املق ــاتلن
اإلرهابةن األجان  ،وقد تةايدت مشارك النسا لتص إىل مسـتوايت غـر مسـبوق ( .)2٩ومـع أن مشـارك
املـ ـةأة يف األنش ــط اإلرهابةـ ـ لةسـ ـ ظ ــاهةة جدي ــدة ،فق ــد أص ــبح اإل ــار الع ــامل ملن ــع التط ــةف العنةـ ـ
__________
( )2٩انظــة املديةي ـ التنفة ي ـ للانـ مكافح ـ اإلرهــا ” ،تنفة ـ الــدو املتضــةرة م ـ مشــكل املقــاتلن اإلرهــابةن األجان ـ لق ـةار
جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،“)20١٤( 2١78مؤل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ثمث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية ( S/2015/338و S/2015/683
و .)20١٦( )S/2015/975
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ومكافحـ ـ اإلره ــا يع ــرتف اآلن أبن التحل ــةمت واالس ــتااابت املةاعةـ ـ لمعتب ــارات اجلنس ــانة ض ــةوري
لتحقة ه ي اهلدفن بشك فعا .
 - ٤٦وتقو اجلماعات اإلرهابة واجلماعات املتطةف العنةف ابلتمع أيضا ابملعاير والقوال النمطة
اجلنسانة للقةا ابلتانةد وتنفة اهلامات .فعلى سبة املثا  ،أشارت بمغات إىل أن مجاع بوكـو حـةا
ادت م ـ ـ اسـ ــتعانتها ابلنسـ ــا والفتةـ ــات لتنفة ـ ـ اهلامـ ــات االنتحاري ـ ـ ( .)30ونتةا ـ ـ ل ـ ـ ل  ،يف تشـ ــاد،
والكامرون ،والنةاة ،ونةاراي ،كان واحد م ك مخس انتحارين م األ فا  ،وكان ثمث أراب مجةـع
االنتح ـ ـارين م ـ ـ األ فـ ــا فتةـ ــات( .)3١وتقـ ــو اجلماعـ ــات اإلرهابة ـ ـ واجلماعـ ــات املتطةف ـ ـ العنةف ـ ـ أيضـ ــا
ابســتخدا العن ـ اجلنس ـ واجلنســاي ،مبــا يف ذل ـ االجتــار ابلبشــة واالســرتقا اجلنس ـ والــةواج القســة
واحلم القسة  ،لرتويع اجملتمعات احمللة وجين اإليةادات كما أشار إىل ذل القةار .)20١٦( 233١
 - ٤7وأت أعــرتف ابلتقــد احملــة منـ اعتمــاد قـةار جملـ األمـ  ،)20١5( 22٤2وخطـ العمـ ملنــع
التطةف العنة ( ،)A/70/674واالستعةا ال أمجة سـن  20١٦السـرتاتةاة األمـم املتحـدة العاملةـ
ملكافح اإلرها ( A/70/826و  .)A/70/826/Corr.1والدو األعضا مدعوة بشك متةايـد إىل إشـةا
القةـ ــادات النسـ ــا ة وإىل إدمـ ــاج االعتبـ ــارات اجلنسـ ــانة يف السةاسـ ــات واالس ـ ـرتاتةاةات الةامة ـ ـ إىل منـ ــع
ومكافح التطةف العنة واإلرها  .وأود الرتحة ابجلهود الي ب لتها الدو األعضا التبا مهن قا م
عل ــى حق ــو اإلنس ــان ومةاعةـ ـ لمعتب ــارات اجلنس ــانة مـ ـ أجـ ـ إع ــادة أتهةـ ـ وإع ــادة إدم ــاج العا ــدي
والض ــحااي والس ــانا الـ ـ ي أم لـ ـ سـ ـةاحهم واملش ــتب ف ــةهم امل ــؤهلن لمس ــتفادة مـ ـ ب ــدا للممحق ــات
القضــا ة  .وأشــعة ابلتفــا بفضـ اجلهــود الــي يبـ هلا مكتـ مكافحـ اإلرهــا واملديةيـ التنفة يـ للانـ
مكافح اإلرها الةامة إىل دعم الدور القةـاد للمـةأة ومشـاركتها ،واجلهـود الـي يبـ هلا االحتـاد مـ أجـ
املتوس  ،ابلتعاون مع هةئ األمـم املتحـدة للمـةأة وبـةتم األمـم املتحـدة اإلمنـا  ،لتقـدم املةيـد مـ األدلـ
الــي تبــن دور التهمــةش السةاس ـ وانتهاكــات حقــو اإلنســان يف حتفةــة النســا والةجــا علــى االلتحــا
ابجلماعات املتطةف العنةف .
 - ٤8وأود اإلشــادة ابجلهــود الةامة ـ لتعةيــة شــبكات منظمــات اجملتمــع املــدي النســا ة الــي تنش ـ يف
بةئـات التطــةف العنةـ واإلرهــا  ،ولضـمان أن تسرتشــد األنشــط املتعلقـ ابلوقايـ منهمـا والتصــد هلمــا
بشك أعم بوجهات نظة تل املنظمات ،مبا يف ذل أنشط التحال النسا للقةادة األمنة مـ أجـ
دعــم اجلهــود املبتكــةة الــي يقودهــا اجملتمــع املــدي ملنــع التطــةف العنة ـ ( .)32وتعت ـ آلة ـ ”تبــاد احللــو
العاملة “ الي أم لق يف عا  ،20١٦م األمثل اجلةدة نظةا للدعم الـ تقدمـ للحـوار الةفةـع املسـتوى
بــن اجملتمــع املــدي واحلكومــات بشـ ن منــع التطــةف العنة ـ  .وتقــو عــدة بلــدان ومنظمــات بتنظــةم ب ـةام
تدري وتثقة موجه للنسـا بوصـفه أمهـات ،واملدرسـن ،والعـاملن يف جمـا إنفـاذ القـانون ،والةعمـا
__________
( )30انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  S/2017/563و  S/2017/764و

Jason Warner and Hilary Matfess, “Exploding stereotypes: the

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

).Terrorism Center at West Point, 2017
( )3١منظم األمم املتحدة للطفول .“Beyond Chibok”, April 2016 ،
(Sanam Naraghi Anderlini, “Uncomfortable truths, unconventional wisdoms: women’s perspectives on )32
violent extremism and security interventions”, Women’s Alliance for Security Leadership, brief No. 1,

.March 2016
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تفاداي للوقـو يف شـة التطـةف والتانةـد( .)33إال أنـ وكمـا ذكـة مفـو األمـم املتحـدة السـام
الدينةن ،ا
حلقو اإلنسان ( ،)A/HRC/31/65ال جي أن تؤد ه التدخمت إىل إضفا ابع أمين على حقو
املةأة ،أو تعة القوال النمطة اجلنسانة الي حتد م قدرات املةأة ،أو تتسب يف تفاقم عد املساواة بن
اجلنســن ،الــي ميك ـ بــدورها أن تــدفع حنــو التطــةف والعن ـ وتةيــد م ـ خطــورة التهديــدات الــي تواجههــا
النسا والفتةات.

جيم  -إقامة جمتمعا شاملة ومساملة
 - ٤٩تتصدر الناشطات يف جما السم م خمتلـ األعمـار واخللفةـات جهـود احلفـاظ علـى السـم ،
وه حباج إىل الدعم وللتواص معه م أج تعظةم الفا دة م إسهامه احلةو يف بنا السم  .وقد
توصل الدراس املةحلة املقبل بشـ ن الشـبا والسـم واألمـ الـي أصـدر جملـ األمـ تكلةفـا إبجةا هـا
يف قةار  )20١5( 2250ابلفع إىل أدل مستمدة م األحبا واملشاورات الي أجةي مـع الشـبا يف
مجةــع أحنــا العــام ،ع ـ الــدور غــر املعــرتف ب ـ للنســا الشــاابت بوصــفه م ـ بنــاة الســم وع ـ خمتل ـ
أشــكا التمةةــة الــي يتعةضـ هلــا .وقــد شــددت دراسـ اشــرت يف إعــدادها كـ مـ األمــم املتحــدة والبنـ
الــدوي علــى أن ارتفــا معــدالت عــد املســاواة بــن اجلنســن والعنـ اجلنســاي يف جمتمــع يقــرتن ب ـةايدة يف
احتم ــا ان ــدال ح ــةو أهلة ـ وح ــةو ب ــن ال ــدو ( .)3٤وتق ــد األحب ــا املتعلق ـ أبش ــكا ”الةجول ـ “
توصةات أيضا هتدف إلحدا حتوالت م أج إقام جمتمعات مسامل أكثة وتضـم املةيـد مـ املسـاواة
بن اجلنسن( . )35وأود اإلشارة إىل دور جلن بنا السم يف احلفاظ علـى السـم  ،وإىل ضـةورة أن تضـم
ال ــدو األعض ــا تنفةـ ـ االسـ ـرتاتةاة اجلنس ــانة ال ــي اعتمم ــدت يف ع ــا  20١٦بق ــوة وإدراج االعتب ــارات
اجلنسانة يف أعما اللان .
االنتعاش االقتصا ي واحلص ل على امل ار
 - 50لل تمكن االقتصاد للمةأة أثة إجيايب على االنتعا يف مةحلـ مـا بعـد النـةا والنمـو االقتصـاد
إمجــاال .بةــد أن االســتثمارات الضــخم يف اقتصــادات مــا بعــد انتهــا النةاعــات كث ـرا مــا تةكــة علــى البنة ـ
التحتة ـ والصــناعات االس ــتخةاجة والةراع ـ التااري ـ الــي تك ــون فةهــا امل ـةأة غــر ممثل ـ ابلقــدر الك ــايف أو
مســتبعدة .يف حــن أن اإلنعــا املوجـ للنســا كثـرا مــا يةكــة علــى املبــادرات الصــغرة واحمللةـ  ،مبــا يف ذلـ
القةو اجملتمعة  ،والتموي اال تماي املتادد ،والتعاونةات املدرة للدخ  .ومـع أنـ ميكـ هلـ اجلهـود أن
تكــون مفةــدة ،فــم ينبغ ـ أن حتــو دون اســتفادة امل ـةأة م ـ جهــود االنتعــا االقتصــاد األوســع نطاقــا،
وجي أن تتصدى بشدة للعودة إىل ممارسات التمةةة ضد املةأة كما كانـ علةـ مـ حةـث احلصـو علـى
__________
(Naureen Chowdhury Fink, Sara Zeiger and Rafia Bhulai, eds., “A man’s world?: Exploring the roles of )33
women in countering terrorism and violent extremism” (Hedayah and the Global Center on Cooperative

()3٤
()35

).Security, 2016
International Bank for Reconstruction and Development, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to

).Preventing Violent Conflict (Washington, D.C., World Bank Group, 2017
Shereen El Feki, Brian Heilman and Gary Barker, eds., Understanding Masculinities: Results from the
International Men and Gender Equality Survey — Middle East and North Africa (Cairo and Washington,

).D.C., UN-Women and Promundo-US, 2017
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املوارد االقتصادي  ،وامللكةـ  ،واإلر  ،وحةـا ة األراضـ وامتمكهـا ،واحلصـو علـى املـوارد الطبةعةـ  .وجيـ
على األمم املتحدة والدو األعضـا واجلهـات املعنةـ األخـةى أن تكفـ تلبةـ جهـود اإلنعـا االقتصـاد
بعد انتهـا النـةا الحتةاجـات مجةـع فئـات اجملتمـع ،وأن تشـغ النسـا مناصـ قةاديـ علـى صـل بتصـمةم
وتنفة خط اإلنعا بعد انتها النةاعات.
 - 5١وتملة أهداف التنمة املستدام ( )3٦وخط عم أدي أاباب( )37اجملتمع الـدوي ابتبـا أ ـة إمنا ةـ
ومتويلة تتضم املبادئ األساسة للمساواة بن اجلنسن وعد التمةةة .وت ه كلتا اخلطتن إىل أبعد م
الدفا ع ح املةأة يف املشارك على قد املساواة مع الةج يف االقتصاد ،وتتطةقـان أيضـا إىل االسـتثمار
األجنــيب املباشــة والتــدفقات غــر املشــةوع لألم ـوا واألســلح  ،ومجــع البةــاتت وتصــنةفها لــتعك خمتل ـ
األبعــاد ،وتســل خط ـ عم ـ أدي ـ أاباب الضــو أيضــا علــى ضــةورة إعــداد مةةانةــات مةاعة ـ لمعتبــارات
اجلنســانة  .وأشــةد مبــا تب لـ املـةأة مـ جهــود لضــمان املســا ل عـ جـةا م الشــةكات عـ الو نةـ وابجلهــود
االستباقة الي تب هلا األمم املتحدة ،إىل جان الدو األعضا واجملتمع املدي ،م أج احلد م أشكا
عد املساواة بن اجلنسن م خم حتقة االنتعـا االقتصـاد  .ففـ عـا  ،20١٦علـى سـبة املثـا ،
اد بةتم األمم املتحدة اإلمنا االستحقاقات النقدي الي تتلقاها النسا والفتةات مقاب العم املؤق
يف إ ار بةام اإلنعا املبكة أبكثة م  ١٦ملةون دوالر مقارن بعا  ،20١5وقد حصل النسا على
 ٤7يف املا مـ هـ االسـتحقاقات يف البلـدان الـي تتـوافة فةهـا بةـاتت مصـنف  ،وهـ النسـب أعلـى مـ
نسب  ٤٦يف املا املسال يف عا  20١5و  38يف املا املسال يف عا .)38(20١٤
احللم ومشاركة النساء يف اهليئا املنتخبة وغري املنتخبة
 - 52ال ت ـةا مشولة ـ العملة ـ االنتخابة ـ تواج ـ كث ـرا م ـ التحــدايت ،وال ســةما يف الســةاقات الــي متــة
بنةاعات وبعد انتها النةاعات .وال تةا هنا عقبات هةكلة تعرت مشارك املةأة يف العملةات السةاسة
علـ ــى مجةـ ــع املسـ ــتوايت ،تقـ ــرتن ابسـ ــتمةار التحـ ــدايت الـ ــي تواجههـ ــا التحقةقـ ــات يف تعـ ــة املسـ ــؤوالت
املنتخبــات واملةشــحات للمناص ـ السةاســة للعن ـ أو االعتــدا أو التحــة واملمحقــات القضــا ة علــى
ه ـ اجل ـةا م .وال تنــدرج ايدة مشــارك ومتثة ـ امل ـةأة يف احلكــم وصــنع الق ـةار ،مبــا يف ذل ـ داخ ـ اهلةئــات
التشةيعة الو نة واجملال احمللة  ،ضم ندا ات خط العم املتعلق ابملةأة والسم واألم فحسـ  ،بـ
إهنا تسهم مباشةة يف احلفاظ على السم  .ويـتم الـةب بشـك منهاـ وإجيـايب بـن متثةـ املـةأة واسـتمةاري
السم وتصور وجود حكم رشةد(.)3٩
__________
( )3٦القةار .١/70
( )37القةار  ،3١3/٦٩املةف .
( )38تشـ ــم أفغانسـ ــتان ،وأوكةانةـ ــا ،وبورونـ ــد  ،ومجهوري ـ ـ أفةيقةـ ــا الوسـ ــطى ،واجلمهوري ـ ـ العةبة ـ ـ السـ ــوري  ،ومجهوري ـ ـ الكونغـ ــو
الدميقةا ة  ،وجنو السـودان ،ودولـ فلسـطن ،والسـودان ،والعـةا  ،وغةنةـا ،وكولومبةـا ،ولبنـان ،ومـاي ،وموريتانةـا ،والـةم .
يقة املؤشة املعاد النقد لمستحقاقات.
( )3٩انظــة ،علــى ســبة املثــا Sarah Shair-Rosenfield and Reed Wood, “Governing well after war: how improving ،
female representation prolongs post-conflict peace”, in Journal of Politics, vol. 79, No. 3 (July 2017);and
”Thomas Carothers, “Democracy support strategies: leading with women’s political empowerment

).(Washington, D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 2016
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 - 53وحىت  ١متو /يولة  ،20١7انتخ  ١7بلـدا فقـ امـةأة لةائسـ الدولـ أو رائسـ احلكومـ  ،مـ
بةنها بلد يف مةحل ما بعد انتها النةا  ،هو لة اي( .)٤0ويف السن املاضة  ،سال النسب العاملة للمقاعد
ال ملانة ـ الــي تشــغلها نســا ارتفاعــا فةفــا م ـ  22.٩يف املا ـ يف متو /يولة ـ  20١٦إىل  23.٦ما ـ يف
متو /يولةـ  . 20١7بةــد أن هـ النســب يف البلــدان يف مةحل ـ النـةا ومــا بعــد الن ـةا ظلـ علــى حاهلــا يف
الســنتن األخرتــن يف حــدود  ١٦يف املا ـ  .وقــد ســاعد ختصــة حص ـ م ـ املقاعــد للم ـةأة يف اجملــال
التشـةيعة علــى ايدة متثة ـ املـةأة ،وال ســةما عنــدما يمطب ـ نظــا احلصـ فعــم .ففـ البلــدان الــي مت فةهــا
تطبة ـ نظــا احلص ـ ( ،)٤١شــغل امل ـةأة  22.5يف املا ـ م ـ املقاعــد ال ملانة ـ مقاب ـ  ١0.7يف املا ـ يف
البلدان الي ال تعم هب ا النظا  .وعلى سبة املثا  ،يف الصوما يف عا  ،20١٦عق التطبة اجلة ـ
ألحــد التــدابر اخلاص ـ املؤقت ـ ال ـ ن ـ علــى أن متث ـ النســا نســب  30يف املا ـ م ـ الن ـوا يف جمل ـ
الشع  ،قفةت ه النسب إىل  2٤.٤يف املا مقارن بنسب  ١٤يف املا عق انتخاابت سن .20١2
وال يةا متثة املةأة يف املناصـ الـي ال تتطلـ انتخـاابت أيضـا دون مسـتوى التكـافؤ بـن اجلنسـن وقـد
كش ـ اســتعةا لــإلدارات العام ـ يف  ١3بلــدا م ـ البلــدان يف مةحل ـ الن ـةا ومــا بعــد الن ـةا أن النســا
يشغل يف املتوس نسب  2١.3يف املا م مناص صنع القةار(.)٤2
 - 5٤ويف ســن  ،20١٦ب ـ ل ك ـ م ـ إدارة الشــؤون السةاســة وهةئ ـ األمــم املتحــدة للم ـةأة وبــةتم
األمم املتحدة اإلمنـا جهـودا مـ أجـ حتسـن االجتاهـات املـ كورة أعـم  ،وقـدم مسـاعدات تقنةـ مـ
أج تنظةم عملةات انتخابة مةاعة لمعتبارات اجلنسانة وواصل ب جهود منهاة مـ أجـ ضـمان
أن تكــون مجةــع سةاســات وأنشــط املســاعدة االنتخابة ـ الــي تقــو هبــا األمــم املتحــدة مةاعة ـ لمعتبــارات
اجلنسـانة  .وبقةـادة إدارة عملةــات حفـ السـم  ،اســتمةت عملةـات السـم يف دعــم املبـادرات الةامةـ إىل
تعةي ــة املش ــارك السةاس ــة للم ـةأة يف س ــةاقات خمتلفـ ـ  ،مب ــا يف ذل ـ يف مجهوري ـ أفةيقة ــا الوس ــطى وه ــايي.
واستمةت شعب املساعدة االنتخابة التابع إلدارة الشؤون السةاسـة  ،بـدعم مـ شـةكا األمـم املتحـدة ،يف
كفال ـ أن جيــة تعمــةم مةاعــاة املنظــور اجلنســاي يف مجةــع واث ـ السةاســات االنتخابة ـ الــي تعــدها األمــم
املتحدة وأن تتضم مجةع تقارية تقةةم االحتةاجات حتلةمت وتوصةات مةاعة لمعتبارات اجلنسانة .
 - 55وإضاف إىل حتسن اجلهود الةامة إىل عك مسـار االجتاهـات السـلبة املـ كورة أعـم  ،جيـ أن
يظ اجملتمـع الـدوي مت هبـا لتقةـةم التقـد احملـة بفعالةـ  .وميكـ للـنظم اإلحصـا ة الو نةـ أن تصـبح أكثـة
فعالة ـ ب ـةايدة وحتســن مجــع البةــاتت الم م ـ مل ـ خطــو األســا ملؤش ـةات أهــداف التنمة ـ املســتدام
املتص ــل بنس ــب املقاع ــد ال ــي تش ــغلها النس ــا يف ال مل ــاتت الو نة ـ واحلكوم ــات احمللةـ ـ (،)) (١-5-5
والتمثة النسيب يف املؤسسات العام ( .)١-7-١٦ويف الوقـ احلاضـة ،ال توجـد خطـو أسـا شـامل
__________
( )٤0يف ه ا التقةية ،تشم البلدان يف مةحل النةا وما بعد النـةا البلـدان أو األقـالةم الـي عملـ فةهـا إمـا بعثـ سةاسـة أو بعثـ
لبنــا الســم أو بعثـ حلفـ الســم أثنــا عــا  20١٦أو معةضـ مســا متعلقـ هبــا علــى جملـ األمـ ونظــة فةهــا اجمللـ
أثنا جلس رمسة خم الفرتة م  ١كانون الثاي/يناية إىل  3١كانون األو /ديسم  ،20١٦أو الي تلق أمواال بةتجمة
م صندو بنا السم يف عا .20١٦
( )٤١أفغانســتان ،وبورونــد  ،والبوســن واهلةس ـ  ،وجــةر ســلةمان ،ومجهوري ـ الكونغــو الدميقةا ةـ  ،وجنــو الســودان ،والســودان،
والصوما  ،والعةا  ،وغةنةا ،وقرغةةستان ،وكولومبةا ،ولةبةا.
( )٤2حس ـ مــا ورد يف تقةيــة بــةتم األمــم املتحــدة اإلمنــا  ،املعنــون ”املبــادرة العاملة ـ بش ـ ن املســاواة بــن اجلنســن يف اإلدارة
العام “ (نةويور  ،)20١٤ ،وذل بش ن  ١3بلدا أتةحـ بةـاتت بشـ هنا وهـ  :أفغانسـتان ،وأوغنـدا ،وبورونـد  ،وسـة
النكا ،و اجةكستان ،وكوت ديفوار ،وكولومبةا ،ولبنان ،وماي ،ونةبا  ،ونةاراي ،ودول فلسطن ،وكوسوفو.
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هلـ ـ املؤشـ ـةات ،األم ــة الـ ـ يعةقـ ـ اإلمكانة ــات املتاحـ ـ ملتابعـ ـ البح ــو املتعلقـ ـ مبس ــامهات القة ــادات
النسا ة على الصعةد احملل  ،مبا يف ذل يف البةئات املتضةرة م النةاعات ،ولمعرتاف هب املسامهات.
تشجيع ور املرأة يف نزع السالح ومنع االنتشار وحتديد األسل ة
 - 5٦شهد العا املاض اسـتمةارا يف اسـتخدا األسـلح الثقةلـ واألسـلح غـر التقلةديـ  ،مبـا يف ذلـ
األسلح الكةمةا ة واألسلح املتفاةة ،يف املنا املدنة وقد خلف آاثرا خطرة على السكان املدنةن،
وال سةما يف اجلمهوري العةبة السوري  .وأود الت كةد جمددا على أمهة الرتكةة على اآلاثر اجلنسانة للعنـ
املسلح وعلى تشاةع دور املةأة يف نة السم وعـد االنتشـار وحتديـد األسـلح مـ أجـ فهـم كةـ أن
تــدف األســلح غــر املشــةوع وانتشــار األســلح الصــغرة واألســلح اخلفةفـ يغـ اين حلقـ العنـ  .وحــىت
بعد إبةا اتفاقات سم رمس ة  ،كثرا ما تغ األسبا اجل ري للنةاعات الي ظل دون ح والتدفقات
غر املشةوع لألموا واألسلح أنشط العصـاابت وكثـرا مـا تتسـب يف ارتفـا مفـة يف معـدالت أعمـا
العن املةتكب يومةًّا ،مبا يف ذل قت اإلت .
 - 57ويف  7متو /يولة  ،20١7صوت  ١22دول م الدو األعضا مؤيدة العتماد معاهدة حظة
األســلح النووي ـ ( ،)A/CONF.229/2017/8ويشــك ه ـ ا احلــد إجنــا ا اترخيةــا ومثــةة محــمت مناهض ـ
لألس ــلح الن ــوو اس ــتمةت مل ــدة عق ــود م ـ ال ــةم  ،وق ــد أش ــةك ه ـ احلم ــمت العدي ــد م ـ املنظم ــات
والشــبكات الــي تقودهــا نســا  .وأثنــا االجتمــا الســاد م ـ االجتماعــات الــي تعقــدها الــدو مــةة ك ـ
سنتن للنظة يف تنفة بةتم العم املتعل مبنع االجتار غر املشةو ابألسلح الصغرة واألسلح اخلفةف
م مجةع جوانب ومكافحت والقضا علة املعقود يف حةيةان/يونة  ،20١٦أشارت الدو إىل أثة االجتـار
غــر املشــةو ابألســلح الصــغرة واألســلح اخلفةف ـ علــى حتقة ـ اهلــدف  5م ـ أهــداف التنمة ـ املســتدام
املتعل ابملساواة بن اجلنسن.
 - 58ويـدعو كـ مـ املعاهـدة وبــةتم العمـ إىل مشـارك املـةأة مشـارك فعالـ وعلـى قـد املسـاواة مــع
الةجـ  .ومبوج ـ املعاهــدة ،تلتــة الــدو بــدعم مشــارك امل ـةأة يف نــة الســم وبتقــدم مســاعدات مم م ـ
لمعتبارات اجلنسانة إىل الضحااي .وسةتةح مؤمتة األمم املتحدة الثالـث السـتعةا التقـد احملـة يف تنفةـ
بــةتم العم ـ املةمــع عقــد يف عــا  20١8فةص ـ إلح ـةا مةيــد م ـ التقــد وللتشــديد علــى أمهة ـ مةاعــاة
االعتبارات اجلنسانة يف مةاقب انتشـار األسـلح الصـغرة واألسـلح اخلفةفـ واإلبـمت عنهـا ،وعلـى ضـةورة
تكثة مشا رك املةأة يف مساع نة السم وعلى الطابع اإللةام إلدراج االعتبارات اجلنسانة يف مجةـع
الطلبات التموي املقدم إىل صندو األمم املتحدة االستئماي لدعم التعاون يف جما تنظةم التسلح.
 - 5٩ويف أغل ـ األحة ــان ،ال تعكـ ـ البة ــاتت والتحل ــةمت املتعلق ـ مبكافح ـ االجت ــار غ ــر املش ــةو
ابألســلح الصــغرة واألســلح اخلفةفـ التقــد احملــة مـ حةــث االلتةامــات اخلاصـ ابالعتبــارات اجلنســانة .
غر أن النموذج املنقح لتقدم التقارية يف إ ار بةتم العم سةساهم يف تعةيـة املسـا ل مـ خـم تقـدم
البةاتت.
 - ٦0وقد دعا جمل األم  ،يف قةار  ،)20١3( 2١22إىل مشارك املةأة بصورة كامل يف بةام نـة
الس ــم والتس ـةيح وإع ــادة اإلدم ــاج املةاعة ـ لمعتب ــارات اجلنس ــانة ويف إص ــم القط ــا األم ــين .وأرح ـ
ابجلهود الي ب هلا اجملل للتطـة إىل هـ الشـةو يف القـةارات املتعلقـ ببلـدان معةنـ الـي اختـ ها مـؤخةا،
وأدعو مجةع عملةات السم الي لديها عناصـة مـ هـ ا القبةـ أن تكفـ وجـود دينامةـات جنسـانة قويـ
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خم مةحلي التخطة والتنفة ( .)٤3وقد كشف البةاتت املستمدة م مبادرات نة السم واحلد م
العنـ اجملتمعـ الــي نفـ هتا األمــم املتحــدة يف مخـ بعثــات مةدانةـ ( )٤٤يف عــا  20١٦أن  2٦يف املا ـ
م املشـاركن يف بـةام إعـادة إدمـاج املقـاتلن السـابقن والشـبا املعةضـن للخطـة هـم مـ النسـا  ،وهـ
نس ــب أعل ــى مـ ـ النس ــب املس ــال يف ع ــام  20١5و  20١٤ال ــي بلغـ ـ  ١2يف املا ـ ـ  .وأود اإلش ــادة
ابملب ادرات الةامة إىل تعةيـة مشـارك املـةأة يف جمـا اإلجـةا ات املتعلقـ ابأللغـا  .فعلـى سـبة املثـا  ،قامـ
بعث ـ األمــم املتحــدة املتكامل ـ املتعــددة األبعــاد لتحقة ـ االســتقةار يف مــاي بتــدري ضــحااي االنفاــارات
واألشخا ذو اإلعاق  ،ونصفهم م النسا  ،على توعة جمتمعاهتم احمللة ابملخا ة الي تواجهها.
سيا ة القان

وإملانية اللج ء إىل القضاء

 - ٦١تعةق التفاواتت اهلةكلة والفقة والتمةةة السب املتاح أما النسـا والفتةـات للاـو إىل القضـا
واألجه ــةة األمنةـ ـ وكـ ـ ل إىل عملة ــات العدالـ ـ االنتقالةـ ـ  .ويش ــك وج ــود نظ ــا ق ــانوي وقض ــا مـ ـةا
لمعتبــارات اجلنس ــانة أح ــد مقوم ــات جمتمــع ق ــادر عل ــى الص ــمود .وهل ـ ا ينبغ ـ مس ــاعدة آلة ــات العدال ـ
االنتقالةـ ـ واملؤسس ــات املعنة ـ ـ بس ــةادة الق ــانون يف الس ــةاقات االنتقالة ـ ـ وس ــةاقات الن ـ ـةا عل ــى التص ــد
ألشكا عد املساواة وتلبة االحتةاجات األكثـة إحلاحـا للنسـا املتضـةرات مـ النـةا  ،وينبغـ أن تكفـ
املسا ل ع أعما العن اجلنس واجلنساي ،وينبغ أن تكف إدارة عملةات العدال الةمسة وغر الةمسة
بنةاه  ،وينبغـ أن تنفـ خطـوات حمـددة لتعةيـة مكانـ املـةأة يف املناصـ القةاديـ  .وال بـد مـ تعةيـة الـنظم
القضــا ة الو نةـ للتةســر التحقةـ يف جـةا م العنـ اجلنسـ واجلنســاي ومقاضــاة مةتكبةهــا مبــا يتـوا مــع
املع ــاير الدولة ـ  ،وم ــع اح ـرتا مب ــادئ ع ــد التمةة ــة .وع ــموة عل ــى ذل ـ  ،عن ــد مقاض ــاة أف ـةاد اجلماع ــات
اإلرهابة ـ واجلماع ــات املتطةف ـ العنةفـ ـ عل ــى اجل ـةا م اإلرهابة ـ  ،جيـ ـ النظ ــة يف الط ــابع اجلنس ــاي للاـ ـةا م
املةتكب ـ ويف كام ـ نصــو القــانون اجلنــا الــدوي ،مبــا يف ذل ـ اجل ـةا م املةتكب ـ ضــد اإلنســانة وج ـةا م
اإلابدة اجلماعة  ،وجي أال تقتصة مقاضاهتم على اجلةا م اإلرهابة فحس .
 - ٦2وال ي ـةا متثة ـ امل ـةأة أق ـ م ـ متثة ـ الةج ـ يف مناص ـ القضــاة واحملققــن يف مؤسســات العدال ـ
االنتقالة ـ واملؤسســات املعنة ـ بســةادة القــانون .ويف  ١متو /يولة ـ  ،20١7مثل ـ نســب النســا  27.7يف
املا م أعضا جلان تقص احلقا الي تدعمها األمم املتحدة ويف تون  ،جند أن  5حمققن م أص
 ١١حمققا م النسا ويف مـاي ،جنـد أن  5حمققـن مـ أصـ  25حمققـا مـ النسـا  .ومتثةـ املـةأة تقـ
أيضا يف احملاكم اجلنا ة الو نةـ املنشـ ة يف اآلونـ األخـرة ملقاضـاة مـةتكيب اجلـةا م املتصـل ابلنةاعـات ،مثـ
احملكم ـ ـ املتخصص ـ ـ م ـ ـ أج ـ ـ كوس ــوفو ،إذ أن ـ ـ م ـ ـ أص ـ ـ القض ــاة املعةن ــن يف ال ــدوا ة الب ــالغ ع ــددهم
 25قاضةا يبلغ عدد القاضةات مخس فق  .وأشاع احملكم اجلنا ة اخلاص يف مجهوري أفةيقةـا الوسـطى

__________
( )٤3انظ ـ ـ ــة ،عل ـ ـ ــى س ـ ـ ــبة املثـ ـ ــا  ،القـ ـ ـ ـةارات ( )20١٦( 22٩5م ـ ـ ــاي) ،و ( )20١٦( 230١مجهوري ـ ـ ـ أفةيقة ـ ــا الوسـ ـ ــطى)،
و ( )20١7( 23٤٤أفغانستان).
( )٤٤بعث األمم املتحدة لتحقةـ االسـتقةار يف هـايي ،وبعثـ األمـم املتحـدة املتكاملـ املتعـددة األبعـاد لتحقةـ االسـتقةار يف مـاي،
وبعثـ األمــم املتحــدة املتكاملـ املتعــددة األبعــاد لتحقةـ االســتقةار يف مجهوريـ أفةيقةــا الوســطى ،وبعثـ األمــم املتحــدة لتقــدم
املساعدة إىل الصوما  ،والعملة املختلط لمحتاد األفةيق واألمم املتحدة يف دارفور.
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علــى العم ـ ابس ـرتاتةاةات توظة ـ اســتباقة م ـ أج ـ ضــمان التكــافؤ بــن اجلنســن يف التوظة ـ علــى
مجةع املستوايت(.)٤5
 - ٦3وقد مسح تةتة مةكة التنسة العامل للشة والعدال واإلصـمحةات وهـو مثـةة شـةاك بـن إدارة
عملةات حف السم  ،وبةتم األمم املتحدة اإلمنا  ،ومفوضة األمم املتحدة السامة حلقو اإلنسان،
واملفوضة السامة لشؤون المجئن ،وهةئ األمم املتحدة للمةأة ،ومكت األمم املتحـدة املعـين ابملخـدرات
واجلةمي  ،بتقدم مسامه كبرة يف حتسن تعمةم مةاعـاة املنظـور اجلنسـاي يف إ ـار املسـاعدة املتعلقـ بسـةادة
القانون الي تقدمها األمم املتحدة إىل الدو األعضـا  ،وقـد عمـ الرتتةـ علـى ضـمان إدراج االعتبـارات
اجلنسانة يف عملةات التقةةم والتخطة وال جم املشرتك  ،وحشـد املـوارد ،والنشـة السـةيع للخـ ات ،ودعـم
الرتتة ثقاف شامل تساعد على اتبا هن متكام إلاتح استفادة املةأة م بةام العدال  .وخم الفرتة
املشمول ابلتقةية ،ساعد الرتتة على وضع وتنفة بةام مشرتك لسةادة القانون تتضم عناصة مكةسـ
لتط ــوية ق ــدرات امل ـ ـةأة وتلبة ـ ـ احتةاجاهت ــا يف مجهوري ـ ـ أفةيقة ــا الوس ــطى ،ومجهوري ـ ـ الكونغ ــو الدميقةا ة ـ ـ ،
والسودان (دارفور) ،والصوما  ،وغةنةا  -بةساو ،ولة اي ،وماي ،وهـايي ،ودولـ فلسـطن ،وكوسـوفو(.)٤٦
ومت ختصة نسب مئوي هام م مةةانة تل الـ ام املشـرتك املتعـددة السـنوات املتعلقـ بسـةادة القـانون
م أج تعةية إمكانة جلو املـةأة إىل العدالـ ودعـم ضـحااي العنـ اجلنسـ واجلنسـاي يف مجهوريـ أفةيقةـا
الوس ـ ـ ـ ــطى ( ١٦يف املا ـ ـ ـ ـ ) ،وم ـ ـ ـ ــاي ( 20يف املا ـ ـ ـ ـ ) ،والص ـ ـ ـ ــوما ( 27يف املا ـ ـ ـ ـ ) ،ودول ـ ـ ـ ـ فلس ـ ـ ـ ــطن
( 20يف املا ـ ) ،وذل ـ متشــةا مــع خط ـ العم ـ ذات النقــا الســبع بش ـ ن بنــا الســم علــى حنــو م ـةا
للمنظور اجلنساي (.)A/65/354-S/2010/466
 - ٦٤ويف ع ـام  20١٦و  ،20١7ب ـ ل عــدة دو أعضــا جهــودا جــديةة ابل ـ كة م ـ أج ـ إهنــا
اإلفمت م العقا  .فف عا  ،20١7ألقـى املسـؤولون السـنغالةون القـب علـى املـم الغةـين أبـو بكـة
دايكةــي بســب الــدور الـ اضــطلع بـ يف جـةا م العنـ اجلنسـ املةتكبـ يف غةنةــا ،وألقــى املســؤولون يف
مجه وري الكونغو الدميقةا ة القب على نتـابو نتـابر شـةكا ،وهـو أحـد عمـا املتمـةدي  ،بسـب جـةا م
االغتصا اجلماع للمدنةن املةتكبـ يف البلـد .وعمـ بـةتم األمـم املتحـدة اإلمنـا يف أفغانسـتان علـى
إنشــا حمــاكم متخصص ـ للنظــة يف ج ـةا م العن ـ اجلنس ـ واجلنســاي ،ويف تةمــور-لةشــي ،م ـ أج ـ دعــم
مبــادرة هتــدف إلنشــا حمــاكم متنقلـ إليصــا العدالـ لألشــخا الـ يصــع الوصــو إلــةهم أكثــة مـ
غــرهم .وعــموة علــى ذل ـ  ،ســع بعث ـ منظم ـ األمــم املتحــدة لتحقة ـ االســتقةار يف مجهوري ـ الكونغــو
الدميقةا ة إىل تقدم مةتكيب اجلةا م اخلطرة ،مبا فةها جةا م العنـ اجلنسـ  ،إىل العدالـ عـ ةيـ خـماي
دعــم االدعــا  .ويف عــا  ،20١٦واص ـ فةي ـ اخل ـ ا املعــين بســةادة القــانون والعن ـ اجلنس ـ يف حــاالت
النةا تعةية قدرات الفاعلن الو نةن يف قطاع سةادة القانون والعدال  ،وقام هةئ األمم املتحدة للمةأة
واالســتااب الس ـةيع يف جمــا العدالـ إبيفــاد  ١٩خب ـرا يف ج ـةا م العنـ اجلنس ـ واجلنســاي للمشــارك يف
عملةات التحقة واملسا ل  ،مبا يف ذل إىل مجةع جلان تقص احلقا التابع لألمم املتحدة .وهل ا أشاع
الدو األعضا على مواصل املسـامه خبـ ا الشـؤون اجلنسـانة إلجـةا حتقةقـات ذات مصـداقة يف جـةا م
االغتصا والعن اجلنس وأشكا العن األخةى مبا يتماشى مع املعاير الدولة حلقو اإلنسان.

__________
( )٤5انظة بعث األمم املتحدة املتكامل املتعددة األبعاد لتحقة االستقةار يف مجهوري أفةيقةـا الوسـطى وغرهـا يف التقةيـة املعنـون :
”.“Report of the mapping project
( )٤٦ينبغ فهم اإلشارات إىل كوسوفو يف سةا القةار .)١٩٩٩( ١2٤٤
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 - ٦5وتسهم املبـادرات الشـامل الـي تةكـة علـى الضـحااي كـ ل يف تعةيـة إمكانةـ اللاـو إىل العدالـ .
ويف ماي ،على سبة املثا  ،قد صندو بنا السم الدعم م أج اعتماد هن متعدد القطاعات يةكة
علــى الضــحااي لتةســر اللاــو إىل القضــا  ،ممــا أســفة عـ ارتفــا يف قضــااي العنـ اجلنسـ املعةوضـ علــى
احملــاكم يف منطقــي غــاو ومتبكتــو م ـ  ١يف املا ـ إىل ح ـواي  ١٤يف املا ـ  .ويف صــومالةمند ،قــا مكت ـ
األمــم املتحــدة املعــين ابملخــدرات واجلةمي ـ  ،ابلتع ـاون مــع منظم ـ الصــح العاملة ـ وصــندو األمــم املتحــدة
للسكان ،ابختبار أداة شامل م أج مد اجلسور بن دوا ة اخلدمات الطبةـ والعملةـات القضـا ة املعنةـ
بضــحااي العنـ اجلنس ـ واجلنســاي ،ممــا مســح بتعةيــة التنســة بــن النظــامن القــانوي والطــيب .ويف األردن،
دعم مفوضة األمم املتحدة لشؤون المجئن إيفاد حمامن متخصصن إىل املساحات اآلمن املخصص
للنســا والفتةــات يف خمةمــات المجئــن ،ممــا أدى إىل حتســن الفــة املتاح ـ أمــا ضــحااي العن ـ للاــو
إىل العدال .
 - ٦٦وتتعاون السلطات الو نة واجملتمع املدي أيضا مع األمم املتحـدة مـ أجـ منـع ومواجهـ جـةا م
العنـ اجلنس ـ واجلنســاي والعن ـ اجلنسـ امل ـةتب ابلنـةا يف أفغانســتان ،ومجهوريـ الكونغــو الدميقةا ة ـ ،
والسودان ،وسرالةون ،والعةا  ،وغواتةماال ،وكوت ديفوار ،ولة اي ،وماي ويف بلدان أخةى .وتشـم هـ
اجلهــود إصــم الق ـوانن وب ـةام املســاعدة القانونة ـ وب ـةام األم ـ اجملتمع ـ وتقــدم خــدمات متخصص ـ
للضــحااي والنــاجن م ـ العن ـ وتنظــةم محــمت توعة ـ وب ـةام إلعــادة الت هة ـ  .ويف دارفــور ،قمــد الــدعم
الفتتــا جنــا لـةايرات األســة مم ــم لأل فــا يف ســا للنســا  ،ويف قرغةةســتان ،أدت مشــارك املـةأة يف
االجتماعات احمللة املتعلق ابلسمم العام إىل إعطا األولوي ملس ل العن اجلنس واجلنساي يف خط
منع اجلةمي .
 - ٦7واشرتك هةئ األمم املتحدة للمةأة واالحتاد األورويب يف املساعدة على إقام نظم عدالـ انتقالةـ
مةاعة ـ لمعتبــارات اجلنســانة يف ك ـ م ـ الفلبــن ،وكولومبةــا ،ومــاي ،ونةبــا  ،وكوســوفو للتشــاةع عل ــى
مش ــارك النس ــا املتض ــةرات م ـ ـ النةاع ــات وإيف ــاد مستش ــاري يف الش ــؤون اجلنس ــانة إىل آلة ــات العدال ـ ـ
االنتقالةـ  .ويف لةـ اي ،أقـا بـةتم األمـم املتحـدة اإلمنــا ومفوضـة األمـم املتحـدة حلقـو اإلنسـان شـةاك
مع اللان الو نة املستقل املعنة حبقو اإلنسان م أج تعةية عملة العدال االنتقالةـ  ،املعةوفـ عمومـا
ابسـم أكـوا ”بمفـا هــات“ ،و ايدة عـدد النســا املشـاركات فةهــا .وقـد تعاونـ أملانةـا وكمبــوداي أيضــا يف
إ ار مشةو للمصاحل مش العم مع الناجةات م الةواج القسة أثنا فـرتة حكـم اخلمـر احلمـة لـروي
حكاايهت ع املشارك يف أنشط ثقافة  ،ومسح بتقدم خدمات دعم نفس .

ال  -املبا را الرامية إىل رصد تنفي النتائج وحتسينها
املساءلة ال منية عن االلتزاما املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن
 - ٦8يف  3١آ /أغســط  ،20١7اعتمــد  ٦8بلــدا أو منطقـ ( )٤7خطـ عمـ و نةـ بشـ ن املـةأة
والســم واألم ـ  ،ويعم ـ عــدد آخــة علــى وضــع خط ـ م ـ ه ـ ا القبة ـ  .إال أن حتلــةم أعم ـ يكش ـ
__________
( )٤7األرجنتن ،وإسبانةا ،وأسرتالةا ،وإستونةا ،وأفغانستان ،وأملانةا ،وإندونةسةا ،وأوغندا ،وأوكةانةا ،وأيةلندا ،وآيسلندا ،وإيطالةـا،
وابراغ ـوا  ،وال ا ي ـ  ،وال تغــا  ،وبلاةكــا ،وبوركةنــا فاســو ،وبورونــد  ،والبوســن واهلةس ـ  ،وتشــةكةا ،وتوغــو ،وتةمــور -
لةشي ،واجلب األسود ،وجةر سلةمان ،ومجهوري أفةيقةا الوسطى ،ومجهوريـ كـوراي ،ومجهوريـ الكونغـو الدميقةا ةـ  ،ومجهوريـ
مقدونةا الةوغوسمفة سابقا ،وجنو السودان ،وجورجةا ،والدامنة  ،ورواندا ،والسلفادور ،وسلوفةنةا ،والسـنغا  ،والسـويد،
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أن أج أكثة م  20خط م خط العم الو نة قد انقضى ابلفع  ،أو أن سةنقض قةيبـا .وعـموة
علــى ذل ـ  ،م ـ جممــو خط ـ العم ـ الو نة ـ املعتمــدة حــىت اآلن ،مرصــدت مةةانة ـ لـ ـ  ١2خط ـ فق ـ ،
وحتتو خط أخةى على ثغةات على مستوى التنفة وإشةا اجملتمع املدي بصـورة هادفـ  ،ومنـع نشـو
النةاعــات ،وال ســةما فةمــا يتعل ـ بنــة الســم  .وأشــةد ابجلهــود الــي ب ـ هلا األردن ونةبــا للنظــة يف رصــد
مةةانةـات خلطـي عملهمـا الو نةـ  ،وأحـث الـدو األعضـا علـى إدمـاج االلتةامـات املتعلقـ ابملـةأة والســم
واألم يف مجةع أدوات وصكو التخطة الو نةـ وعلـى اعتمـاد وتنفةـ خطـ عمـ و نةـ شـامل وأ ـة
أخــةى بشـ ن املـةأة والســم واألمـ إىل جانـ وضــع مؤشـةات لةصــد التقــد احملــة يف هـ ا الصــدد ولتتبــع
االعتمادات املةصودة .وأشاع البلدان الي انقضى أج خط عملها الو نة أو الي يوش أجلها على
االنقضا على أن تغتنم ه الفةص لتقةةم التقد ال أحة ت ولتعةية سةاساهتا وقوانةنها وبةاجمها.
 - ٦٩وحالةــا ،يعمـ  ١3بلــدا علــى تنفةـ خطـ عملهــا الو نةـ الثانةـ  ،ويعمـ  7بلــدان علــى تنفةـ
اخلطـ الثالثـ  .ومـ مجةــع خطـ العمـ الو نةـ احلالةـ  ،تتضــم  ٤8خطـ ( 72يف املا ـ ) أ ـةا للةصــد
تشم مؤشةات ع التقد  ،و  ١8خط ( 27يف املا ) مةةانةـات تنفةـ حمـددة ،ممـا يعكـ ايدة فةفـ
مقارن ـ بنس ــب  25يف املا ـ املس ــال يف ع ــا  .20١٦وتتض ــم ه ـ اخلط ـ م ـ اجلة ـ الث ــاي والثال ــث
األولوايت الناشئ مث اهلاةة وتغر املنا والتطةف العنة  .فف نةاراي ،على سبة املثا  ،قام خط
العمـ الو نةـ الثانةـ بتوســةع مفهــو األمـ لةشــم مســا التطــةف العنةـ  ،والصــدمات والتعــايف ،ونــة
السم والتسةيح ،واإلجةا ات احمللة أو على مستوى املنا لتعةية الطابع احمللـ  .وقـد سـل مـا ال يقـ
ع ـ ســبع خط ـ عم ـ و نة ـ الضــو حتديــدا علــى أدوار امل ـةأة يف منــع نشــو النةاعــات ابعتبارهــا عنص ـةا
حامسا م عناصة اخلط املتعلق ابملةأة والسم واألم (.)٤8
 - 70وقد عقدت شبك جهات التنسة الو نة املعنة ابملةأة والسم واألمـ  ،الـي أ لقهـا  ٦3دولـ
م ـ الــدو األعض ــا يف العــا املاض ـ مببــادرة م ـ إســبانةا ،أو اجتم ــا هلــا يف نةس ــان/أبةي  20١7يف
ألةكاني إبسبانةا (انظة  .)S/2017/485وضم االجتما أكثة م  ١00م ممثل جهات التنسة الو نة
واجلهات الفاعل احلكومة وممثل اجملتمع املدي م  ٦١بلدا ملناقش االستخدامات املبتكةة خلط العم
الو نة ـ  ،مبــا يف ذل ـ إلغــا احل ـواجة اهلةكلة ـ الــي حتــو دون حتقة ـ املســاواة بــن اجلنســن ومنــع التطــةف
العنة  ،وإشةا اجملتمع املدي يف تصمةم ه اخلط وتنفة ها ورصدها وتقةةمها.
 - 7١وميك لتحوي االلتةامات الدولة واإلقلةمة والو نة احملـددة يف القـةارات املتعلقـ ابملـةأة والسـم
واألمـ إىل إجـةا ات حملةـ أن يضــم مةاعـاة االحتةاجــات واألولــوايت احمللةـ عنــد وضـع السةاســات علــى
الصعةد الو ين واإلقلةم والعامل بشـك أكـ  .ويف الوقـ الـةاه  ،يقـو  ١5بلـدا بتنفةـ بـةتم إضـفا
الط ــابع احمللـ ـ الـ ـ تةس ــة الش ــبك العاملةـ ـ للع ــاممت يف جم ــا بن ــا الس ــم ( .)٤٩وع ــموة عل ــى ذلـ ـ ،
__________
وسويسـ ـةا ،وسـ ـرالةون ،وش ــةل  ،وصـ ـةبةا ،و اجةكس ــتان ،والع ـ ـةا  ،وغامبة ــا ،وغ ــات ،وغةنة ــا ،وغةنة ــا  -بةس ــاو ،وفةنس ــا،
والفلبن ،وفنلندا ،وقرغةةستان ،وكةواتةا ،وكندا ،وكوت ديفـوار ،وكةنةـا ،ولةـ اي ،ولةتوانةـا ،ومـاي ،واململكـ املتحـدة ل يطانةـا
العظمى وأيةلندا الشمالة  ،والنةوي  ،والنمسا ،ونةبا  ،ونةاراي ،ونةو يلندا ،وهولندا ،والوالايت املتحدة األمةيكة  ،والةاابن،
ودول فلسطن وكوسوفو.
( )٤8خط إيطالةا ،والسويد ،و اجةكستان ،وكةنةا ،واململك املتحدة ،ونةاراي ،وهولندا.
( )٤٩أرمةنةــا ،وأوغنــدا ،وأوكةانةــا ،وبورونــد  ،ومجهوري ـ الكونغــو الدميقةا ة ـ  ،ومجهوري ـ مولــدوفا ،وجنــو الســودان ،وجورجةــا،
وسرالةون ،وصةبةا ،والفلبن ،وكولومبةا ،وكةنةا ،ولة اي ،ونةبا .
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فإن السةاسات الو نة اهلادف إىل تعةية املساواة بن اجلنسـن يف السةاسـ اخلارجةـ والتعـاون الـدوي ،كمـا
هو الش ن ابلنسب للسويد وكندا اللـ ي اعتمـدات تباعـا سةاسـ خارجةـ نسـا ة وسةاسـ مسـاعدة خارجةـ
نس ـ ــا ة  ،تـ ـ ـ ه أكث ـ ــة عل ـ ــى ال ـ ــةو القةاديـ ـ ـ وعل ـ ــى االلتـ ـ ـةا مبعاجل ـ ـ األس ـ ــبا اجل ري ـ ـ لع ـ ــد املس ـ ــاواة
بن اجلنسن.
 - 72وأرحـ ابســتخدا آلةــات رصــد حقــو اإلنســان واإلبــمت عنهــا ،ملســا ل الــدو األعضــا ع ـ
انتهاك ــات حق ــو اإلنس ــان اخلاصـ ـ ابمل ـ ـةأة ،مب ــا يف ذلـ ـ يف س ــةا مةحل ـ ـ النـ ـةا وم ــا بع ــد الن ـ ـةا  .ويف
عــا  ،20١٦أرســل آلةــات اإلج ـةا ات اخلاص ـ جملل ـ حقــو اإلنســان مــا جمموع ـ  52٦رســال  .وم ـ
هـ الةســا  ،موجهـ  7٩رســال إىل بلــدان يف مةحلـ النـةا ومــا بعــد النـةا ( ،)50وكانـ  5منهــا بشـ ن
انتهاك ــات حلق ــو امل ـةأة .وق ــد تض ــمن الةس ــا املتعلق ـ ابنتهاك ــات احلق ــو ادع ــا ات ابلتع ــة للقت ـ
والعنـ ـ اجلنسـ ـ والتح ــة وهتدي ــدات موجهـ ـ إىل امل ــدافعات عـ ـ حق ــو اإلنس ــان اخلاصـ ـ ابملـ ـةأة وإىل
القاض ــةات ،واحلةم ــان مـ ـ الغ ـ ا  ،واحملاكم ــات ب ــدوافع سةاس ــة  ،وعملة ــات اختط ــاف للنس ــا والفتة ــات
ألغةا االستغم اجلنس .
 - 73ويف عــا  ،20١٦واصــل اللان ـ املعنة ـ ابلقضــا علــى التمةةــة ضــد امل ـةأة التفاع ـ مــع الــدو
بش ن تنفة اخلط املتعلق ابملةأة والسم واألم  ،والتوصـة العامـ رقـم  30املتعلقـ بوضـع املـةأة يف سـةا
منع نشو النةاعات ويف حاالت النةا وما بعد انتها النةا  .ويف عا  20١٦أيضا ،أشـارت ثـم مـ
أص أربع ممحظات ختامة موجه إىل بلدان يف مةحل النةا وما بعد النـةا إىل اخلطـ والتوصـة العامـ
رقم  30على حد السوا  ،وه نف النسب املسـال يف عـا  .)5١(20١5وأشـارت املمحظـات اخلتامةـ
للانـ ـ املوجهـ ـ لعش ــةة بل ــدان لةسـ ـ يف حالـ ـ نـ ـةا يف ع ــا  20١٦إىل اخلطـ ـ املتعلقـ ـ ابملـ ـةأة والس ــم
واألم ( .)52ويف عا  ،20١7اعتمدت اللان التوصة العام رقم  35بشـ ن العنـ اجلنسـاي ضـد املـةأة
( )CEDAW/C/GC/35الصــادرة حتــديثا للتوصــة العام ـ رقــم  ،١٩الــي أكــدت وجــود صــل واضــح بــن
البعــد اجلنســاي ،والتمةةــة ،والعن ـ ضــد امل ـةأة املتص ـ ابلنةاعــات .وأرح ـ ابالجتمــا بصــةغ آراي ال ـ
عقدت أوروغوا وإسبانةا يف  5كانون األو /ديسم  ،20١٦وال شار فةـ أعضـا مـ اللانـ ومـ
جمل األم ملناقش الصمت بن حقو اإلنسان واخلط املتعلق ابملةأة والسم واألمـ  ،والـ مت حـث
اللان أثنا علـى أن توصـ الـدو األعضـا ابختـاذ إجـةا ات ملموسـ مـ أجـ إعمـا حقـو اإلنسـان
اخلاص ـ ابملـ ـةأة يف إ ــار من ــع نش ــو النةاع ــات ويف ح ــاالت الن ـةا وم ــا بع ــد انته ــا النـ ـةا  ،مب ــا يف ذلـ ـ

__________
( )50انظة احلاشة رقـم  ٤0ملعةفـ القصـد مـ البلـدان يف مةحلـ النـةا ومـا بعـد النـةا الـي مشلهـا هـ ا التقةيـة .موجهـ رسـا إىل
أفغانس ــتان ،وأوكةانة ــا ،وبورون ــد  ،واجلمهوريـ ـ العةبة ـ ـ الس ــوري  ،ومجهوريـ ـ ك ــوراي الش ــعبة الدميقةا ة ـ ـ  ،ومجهوريـ ـ الكونغ ــو
الدميقةا ة  ،وجنو السودان ،وسة النكا ،والسودان ،والصـوما  ،والعـةا  ،وغواتةمـاال ،وغةنةـا ،وقرغةةسـتان ،وكولومبةـا،
ولبنان ،ولة اي ،وماي ،ومةامنار ،وهايي ،والةم  ،ودول فلسطن.
( )5١بورونــد ) ،(CEDAW/C/BDI/CO/5-6ومــاي ) ،(CEDAW/C/MLI/CO/6-7ومةامنــار ).(CEDAW/C/MMR/CO/4-5
وكانـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ـايي أيض ـ ـ ــا ض ـ ـ ــم البل ـ ـ ــدان ال ـ ـ ــي نظ ـ ـ ــةت فةه ـ ـ ــا اللان ـ ـ ـ ـ ولك ـ ـ ـ دون اإلشـ ـ ــارة إىل املـ ـ ـةأة والسـ ـ ــم واألم ـ ـ ـ
) .(CEDAW/C/HTI/CO/8-9وانظة احلاشة رقم  ٤0ملعةفـ القصـد مـ البلـدان يف مةحلـ النـةا ومـا بعـد النـةا الـي مشلهـا
ه ا التقةية.
( )52أرمةنة ــا ( ،)CEDAW/C/ARM/CO/5-6وكن ــدا ( ،)CEDAW/C/CAN/CO/8-9وإس ــتونةا (،)CEDAW/C/EST/CO/5-6
وأملانة ـ ـ ـ ـ ــا ( ،)CEDAW/C/DEU/CO/7-8وأيةلن ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ( ،)CEDAW/C/IRL/CO/6-7واألردن (،)CEDAW/C/JOR/CO/6
وهولن ــدا ( ،)CEDAW/C/NLD/CO/6والفلب ــن ( ،)CEDAW/C/PHL/CO/7-8وروان ــدا (،)CEDAW/C/RWA/CO/7-9
وتةكةا (.)CEDAW/C/TUR/CO/7
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توصةات تقد إىل البلدان الي لةس يف حال نةا بش ن التةاماهتا خارج حدودها الو نة مبوج اتفاقة
القضا على مجةع أشكا التمةةة ضد املةأة .وأشاع الـدو األعضـا علـى اسـتغم االسـتعةا الـدور
الشــام ابعتبــار فةصـ لتعةيــة املســا ل عـ الواجبــات املتعلقـ حبقــو اإلنســان للمـةأة وااللتةامــات الــي مت
التعهد هبا يف إ ار اخلط املتعلق ابملةأة والسم واألم .
 - 7٤ويف عــا  ، 20١٦خضــع أربع ـ بلــدان يف مةحل ـ الن ـةا ومــا بعــد الن ـةا لمســتعةا الــدور
الشام ( ، )53ومت التفاع معها بش ن املسا املتعلق ابملـةأة والسـم واألمـ  ،مبـا يف ذلـ العنـ اجلنسـ
واملشارك السةاسة للمةأة واعتماد خط العم الو نة  .ويف اجملمو  ،تلقى  ١0بلدان م أص  ١٤بلدا
خضع لمستعةا يف عا  20١٦أسئل وتعلةقات وتوصـةات ملعاجلـ تةكـ النـةا أو العنـ مـ خـم
خط العم املتعلق ابملةأة والسم واألم (.)5٤
 - 75ومتثـ املؤسســات الو نةـ حلقــو اإلنســان أيضــا حلقـ وصـ حامسـ األمهةـ يف سلســل املســا ل
عـ انتهاكــات حقـو اإلنســان للمـةأة وهـ تســهم يف منـع حــدو انتهاكــات حقـو اإلنســان والنةاعــات
معا .وحىت  3١متو /يولة  ،20١7كان لدى  ١7م البلدان واألقالةم الـ  3١الي جةى استعةاضـها هلـ ا
التقةية مؤسسات و نة حلقو اإلنسان مصنف ابملةكة ”أل “ أو ”اب “ ويوجـد يف اثنـن منهـا مؤسسـ
أمن مظام .وميث ذل ايدة مبقدار مؤسس واحدة وأمن مظام واحد ع السن املاضة  .ولدى تسع م
تل اهلةئات وحدات أو إدارات أو جلان حمددة معنة ابلتعام مع املسـا املتصـل حبقـو املـةأة واملسـاواة
بن اجلنسن.
اجله اإلقليمية الرامية إىل تعزيز التنفي
 - 7٦يف وق متتد فة أسبا وآاثر النةا ع احلدود بشك منتظم ،فـإن اجلهـود اإلقلةمةـ مـ أجـ
التنفةـ املنسـ لملتةامــات املتعلقـ ابملـةأة والســم واألمـ تتســم أبمهةـ متةايــدة وأرحـ ابلفــة الــي تتــا
لتعةيــة التعــاون يف ه ـ ا الصــدد .وحــىت  3١آ /أغســط  ،20١7اعتمــدت  ١0منظمــات إقلةمة ـ أم ـةا
مكةسـ للتنفةـ ( ،)55مبــا فةهــا خطـ العمـ اإلقلةمةـ  ،بشـ ن املـةأة والســم واألمـ  ،مــع اعتمــاد اجلماعـ
اإلمنا ة ـ للانــو األفةيق ـ خط ـ جديــدة يف عــا  .20١7وتــوفة املنظمــات اإلقلةمة ـ منــابة هام ـ ل ـةايدة
التع ــاون .فعل ــى س ــبة املث ــا  ،يف ع ــا  ،20١7أ لق ـ مفوض ــة االحت ــاد األفةيق ـ وهةئ ـ األم ــم املتح ــدة
للمةأة ،بدعم م أملانةا ،شبك القةادات النسـا ة األفةيقةـ  ،الـي تضـم حنـو  80مشـارك مـ خمتلـ أحنـا
أفةيقةا لتعةية الدور القةاد للمةأة سعةا إىل جع القارة تتسم أكثة ابالستدام والشمولة والسم .
 - 77وتظهة البةاتت املتاح املتعلق بتمثة املةأة وقةادهتا يف املنظمات اإلقلةمة عممات علـى وجـود
ركــود .وحــىت كــانون األو /ديســم  ،20١٦كان ـ امل ـةأة تشــغ نســب  27يف املا ـ م ـ مجةــع الوظــا
العلةا ،يف املقة ويف املةدان معا ،يف املنظمات الي قدم تقـارية ،فةمـا ميثـ ايدة فةفـ فقـ علـى نسـب
__________
( )53اجلمهوري العةبة السوري  ،وجنو السودان ،والصوما  ،وهايي.
( )5٤أوغنـ ــدا ،واببـ ـوا غةنةـ ــا اجلديـ ــدة ،وتةمـ ــور  -لةشـ ــي ،واجلمهوري ـ ـ العةبة ـ ـ السـ ــوري  ،ومجهوري ـ ـ مولـ ــدوفا ،وجن ــو السـ ــودان،
وسوا يلند ،والسودان ،وسرالةون ،والصوما  ،و اجةكستان ،ومو امبة  ،والنةاة ،وهايي.
( )55االحتاد األفةيق  ،واجلماع االقتصادي لدو غة أفةيقةا ،واالحتاد األورويب ،واهلةئ احلكومة الدولة املعنة ابلتنمة  ،واملؤمتة
الدوي املعين مبنطق البحرات الكـ ى ،وجامعـ الـدو العةبةـ  ،ومنظمـ حلـ مشـا األ لسـ  ،ومنظمـ األمـ والتعـاون يف
أورواب ،ومنتدى جةر احملة اهلادئ ،واجلماع اإلمنا ة للانو األفةيق .
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 25يف املا املبلغ عنها لعا  ،20١5مع تباي النتا بن املنظمات .وأشاع مجةـع املنظمـات اإلقلةمةـ
على تعةية اجلهود الةامة إىل ايدة متثة املةأة يف املناص القةادي داخ املنظمات وخارجها.
اإلجراءا اليت اخت هتا األمم املت دة
 - 78إنين أدر أن جي ب املةيـد مـ اجلهـود مـ جانـ األمـم املتحـدة علـى الصـعةد الـداخل مـ
أج ـ النه ــو ابمل ـةأة والس ــم واألم ـ  ،م ــع املضـ ـ ق ــدما يف حتقة ـ الكف ــا ة واملس ــا ل  ،وجتدي ــد االلتـ ـةا
ابملسـاواة بـن اجلنسـن ومتثةـ املـةأة .ويف الوقـ الـةاه  ،تبـن التقـارية حـدو تقـد متفـاوت يف عـدد مـ
اجملــاالت ،مبــا يف ذل ـ التكــافؤ بــن اجلنســن واهلةك ـ اجلنســاي ،وتتبــع امل ـوارد وختصةصــها للمســاواة بــن
اجلنسن .ودا ما ما تتفو الكةاتت الي لديها سةاسات وخط جنسانة حمددة وقوي قا م على غرهـا
م ـ ـ ـ الكة ـ ــاتت (انظ ـ ــة ،عل ـ ــى س ـ ــبة املث ـ ــا  ،ال ـ ــوثةقتن  E/2017/57و  .)E/2017/57/Corr.1ويس ـ ــةي
أن العديد م املبادرات اجلديدة تظهة ابلفع عممات على مواصل إحةا تقد  .وأعتة البـد يف جهـود
علــى نطــا املنظومـ ملوا مـ وتعةيــة عملةــات مجــع وحتلةـ اإلحصــا ات اجلنســانة وتصــنة البةــاتت بغةـ
املساعدة يف إثةا عملة وضع السةاسات ،وتةمجتها إىل أنشط ختطة وبةجم وإبمت.

التمثة
 - 7٩ميث حتقة التكـافؤ بـن اجلنسـن إحـدى اخلطـوات احلةويـ مـ أجـ حتويـ األمـم املتحـدة حبةـث
تصبح املساواة بن اجلنسن م أس عملنا ،وحةث يتم تعةية الفعالةـ التشـغةلة  ،وحةـث نصـوت معـايرت
على أسا التوا ن بن اجلنسن .وإنين شخصةا ملتة بتنفة التـدابر امللموسـ املبةنـ يف اسـرتاتةاةي علـى
نطا املنظوم م أج حتقة التكافؤ بن اجلنسن .فـالتوا ن بـن اجلنسـن ،مبـا يف ذلـ االعـرتاف بقةمـ
اخلـ ات املتنوعـ  ،جيـ أن يوجـ تشــكة األفةقـ أو بعثــات تقصـ احلقــا أو بعثــات التقةــةم وغرهــا مـ
األنشط احملددة منةا.
 - 80وحــىت  3١كــانون األو /ديســم  ،20١٦شــكل النســا  23يف املا ـ مـ مجةــع املــوظفن يف
الةت العلةا (م الةتب ف 5-إىل رتب وكة األمن العا ) العاملن يف عملةات السـم الـي تقودهـا إدارة
الشــؤون السةاســة وإدارة عملةــات حف ـ الســم  .ومــع ذل ـ  ،ال تشــك النســا ســوى  ١3يف املا ـ م ـ
املوظفن يف رتب وكة األمن العا  ،بـ أن متثـةله أقـ مـ ذلـ بـن املبعـوثن اخلاصـن .ومـ بـن مجةـع
عملةات السم النشط  ،فإن نسب  23يف املا منها تةأسها نسا  ،مقارن بنسـب  25يف املا ـ يف عـام
 20١5و  ،20١٤و  ١8يف املا ـ ـ يف ع ــا  .20١0ومـ ـ حة ــث مناصـ ـ نـ ـوا الة س ــا  ،ف ــإن نس ــب
النسا تبلغ  35يف املا  ،فةما يشك ارتفاعا ع نسب  ١8يف املا يف عا  ،20١5و  2٤يف املا يف
عا  ،20١٤و  ١5يف املا يف عا  .20١0وابلنسب للمنسقن املقةمن الـ ي يعملـون يف البلـدان الـي
تشــهد حــاالت ن ـةا ومــا بعــد الن ـةا والـ ي بلــغ عــددمها  27منســقا يف هنايـ عــا  ،20١٦فــإن  ٩مــنهم
( 33يف املا ) هم م النسا  ،فةما يشك ايدة فةف ع نسب  2٩يف املا يف عا  .20١5ويف غر
عملةـات السـم  ،فـإن نســب الوظـا مـ الفئـ الفنةـ الـي تشـغلها املـةأة يف مةاكــة العمـ يف البلـدان الــي
تشــهد حــاالت ن ـةا ومــا بعــد حــاالت الن ـةا ال ت ـةا أق ـ  50يف املا ـ يف مجةــع الكةــاتت الــي قــدم
بةــاتت لعــا  20١٦ابســتثنا هةئ ـ األمــم املتحــدة للم ـةأة ،الــي تشــغ امل ـةأة فةهــا  ٦٤يف املا ـ م ـ مجةــع
امل ــوظفن يف تل ـ الوظ ــا و  75يف املا ـ يف وظ ــا الةت ـ العلة ــا .وينبغ ـ أن يك ــون اهل ــدف حتقة ـ
املساواة يف مستوايت التمثة يف ك مكان.
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اخل ة الفنة
 - 8١إنــين أقــة ابحلاجـ املســتمةة إىل التنفةـ احلــا للهةكـ اجلنســاي لألمــم املتحــدة ،فضــم عـ أمهةـ
املستشــاري يف الش ــؤون اجلنس ــانة ويف شــؤون محاي ـ امل ـةأة .وت ــرتجم اخل ـ ات الفنة ـ املكةس ـ إىل التةام ــات
معةاري وإجةا ات ملموس ع ةي التخطـة االسـرتاتةا والتحلةـ واملةةنـ وختطـة الـ ام وتنفةـ ها،
وهـ مجةعهــا اعتبــارات حامسـ األمهةـ للمفاوضــات بشـ ن املةةانةـ الــي جتــة يف اللانـ اخلامسـ للامعةـ
العام م أج إدماج مس ل املةأة والسم واألم بوصفها مس ل شامل  ،على النحو املطلو يف قـةار
جمل األم  )20١3( 2١22و  .)20١5( 22٤2ويسـاوري القلـ إ ا أن السـع إىل حتقةـ الفعالةـ
م حةـث التكلفـ يف عملةـات السـم كثـرا مـا يـؤد إىل اخنفـا الـدعم املـاي مـ أجـ حتقةـ املسـاواة
ب ــن اجلنس ــن والق ــدرات املتعلقـ ـ مبسـ ـ ل املـ ـةأة والس ــم واألمـ ـ  ،مب ــا يف ذلـ ـ التخفةض ــات يف الوظ ــا
اجلنســانة املكةسـ وخفـ مســتوايت األقدمةـ هلــا ،كمــا شــوهد يف بعثـ األمــم املتحــدة املتكاملـ املتعــددة
األبعاد لتحقة االستقةار يف مجهوري أفةيقةا الوسطى ،وبعث األمم املتحـدة يف لةـ اي ،وبعثـ األمـم املتحـدة
لـدعم نظــا العدالـ يف هــايي .ولـ ل لبـ إىل مجةــع إدارات األمانـ العامـ ذات الصـل  ،مبــا فةهــا إدارات
عملةات حف السـم والشـؤون السةاسـة  ،أن تقـو بتحلةـ قـدراهتا املؤسسـة علـى تعمـةم مةاعـاة املنظـور
اجلنساي وأن تقد خط لتعةية .
 - 82ولـ ــدى إدارة عملةـ ــات حف ـ ـ السـ ــم وإدارة الـ ــدعم املةـ ــداي قـ ــوة عامل ـ ـ خمصص ـ ـ تت ـ ـ ل م ـ ـ
 70خبرا م خ ا الشؤون اجلنسانة وآلة ملنسـق الشـؤون اجلنسـانة يف عملةـات حفـ السـم واملقـة.
وح ــىت  3١ك ــانون األو /ديس ــم  ،20١٦كانـ ـ  8بعث ــات مـ ـ بعث ــات حفـ ـ الس ــم ال ـ ـ  ١٦ل ــديها
وحدات معنة ابلشؤون اجلنسانة بةائس مستشاري للشؤون اجلنسانة ( )5٦وتتبـع ملمثلـ اخلـا أو ر ـة
البعثـ  ،وكــان لــدى اثنتــن منهــا منســقون للشـؤون اجلنســانة ( .)57بةــد أن وظةفـ املستشــار األقــد للشــؤون
اجلنسانة يف بعث األمم املتحدة املتكامل املتعددة األبعاد لتحقة االستقةار يف ماي ال تةا شاغةة.
 - 83ويف ع ــا  ،20١٦مت نش ــة  23مستش ــارا جنس ــانةا متفةغـ ـا( )58إىل  8مـ ـ أصـ ـ  ١2بعثـ ـ مـ ـ
البعثـات املةدانةـ الــي تقودهــا إدارة الشــؤون السةاســة  ،وهــو مــا ميثـ ايدة مـ  ٦بعثــات مـ  ١3بعثـ يف
عا  .20١5وابإلضاف إىل ذل  ،يف عا  ،20١٦عمـ اثنـان مـ مستشـار الشـؤون اجلنسـانة كاـة

__________
( )5٦العملةـ املختلطـ لمحتــاد األفةيقـ واألمــم املتحــدة يف دارفــور ،وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتـ يف لبنــان ،وبعثـ األمــم املتحــدة يف
لة اي ،وبعث األمم املتحدة يف جنو السودان ،وبعث األمم املتحدة املتكامل املتعددة األبعاد لتحقة االسـتقةار يف مجهوريـ
أفةيقةــا الوســطى ،وبعث ـ األمــم املتحــدة املتكامل ـ املتعــددة األبعــاد لتحقة ـ االســتقةار يف مــاي ،وبعث ـ منظم ـ األمــم املتحــدة
لتحقة االستقةار يف مجهوري الكونغو الدميقةا ة  ،وبعث األمم املتحدة لتحقة االستقةار يف هايي.
( )57بعث األمم املتحدة لإلدارة املؤقت يف كوسوفو ،وقوة األمم املتحدة حلف السم يف ق .
( )58بعث ـ األمــم املتحــدة للــدعم يف لةبةــا ،وبعث ـ األمــم املتحــدة لتقــدم املســاعدة إىل الصــوما  ،ومكت ـ منظم ـ األمــم املتحــدة
املتكام ـ لبنــا الســم يف غةنةــا-بةســاو ،ومكت ـ األمــم املتحــدة لغــة أفةيقةــا ومنطق ـ الســاح  ،ومكت ـ األمــم املتحــدة
اإلقلةمـ لوسـ أفةيقةــا ،وبعثـ األمــم املتحــدة للمســاعدة يف أفغانســتان ،وبعثـ األمــم املتحــدة لتقــدم املســاعدة إىل العـةا ،
ومكت منس األمم املتحدة اخلا لشؤون لبنان.
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م ـ مكات ـ املبعــوثن اخلاصــن لألمــن العــا ( .)5٩وكان ـ هنــا ايدة كبــرة يف العــدد اإلمجــاي ملنســق
الشؤون اجلنسانة يف مجةع البعثات السةاسة اخلاص  ،م  3٩يف عا  20١5إىل  50يف عا .20١٦
 - 8٤وأرح ابجلهود الي تب هلا كلتـا اإلدارتـن لـةايدة مكانـ ومسـؤولة مستشـار الشـؤون اجلنسـانة
ووحدات الشؤون اجلنسانة داخ عملةات السم ويف املقة ،بسـب منهـا وضـع كبـار مستشـار الشـؤون
اجلنسانة يف مكات ممثل اخلاصن .وتقع املسؤولة ع تنفة بةتم املةأة والسم واألم يف البعثات يف
املقا األو على عات ر سا البعثات ،ولك وجود مستشـار الشـؤون اجلنسـانة ينبغـ أن يـدعم تعمـةم
مةاعاة املنظور اجلنساي يف عم مجةع موظف البعثـات مـ أجـ الـتمك مـ نشـة عملةـات حفـ سـم
وبعثات سةاسة خاص اتبعـ لألمـم املتحـدة تكـون أكثـة مةاعـاة لمعتبـارات اجلنسـانة  .وعلةنـا أن نواصـ
جهــودت الةامةـ إىل تنفةـ القـةار  )20١5( 22٤2لـةايدة التعــاون فةمــا بــن إدارة عملةــات حفـ الســم
وإدارة الشؤون السةاسة وهةئ األمم املتحدة للمةأة ،بسب منهـا تـوفر مستشـاري للشـؤون اجلنسـانة علـى
الصــعةد املة ــداي ويف قطاعــات أخ ــةى يف البعث ــات ،وتةويــدهم إبمكانة ـ الوصــو الكام ـ إىل السةاس ـات
العام  ،والدعم الفين والتقين م ه الكةاتت بش ن تنفة القةار  )2000( ١325والقةارات التالة ل ،
مع االستفادة الكامل م املةااي النسبة لك منها.
 - 85ويف عا  ،20١٦مت نشة  20م املستشاري الدولةن و  5م املستشـاري الـو نةن يف شـؤون
محاي ـ امل ـةأة يف عملة ــات الس ــم يف مجهوري ـ أفةيقة ــا الوس ــطى ،ومجهوري ـ الكونغ ــو الدميقةا ة ـ  ،والع ـةا ،
ومــاي ،والصــوما  ،والســودان (دارفــور) ،وجنــو الســودان( .)٦0إال أنـ  ،حــىت  30أيلــو /ســبتم  ،كانـ
 ١0وظـا مـ  27وظةفـ ملستشـار شــؤون محايـ املـةأة ال تـةا شــاغةة ،مبـا يف ذلـ تلـ املوجــودة يف
مجهوريـ ـ ـ أفةيقة ـ ــا الوس ـ ــطى ،ومجهوريـ ـ ـ الكونغ ـ ــو الدميقةا ةـ ـ ـ وجن ـ ــو الس ـ ــودان وق ـ ــد ألغةـ ـ ـ الوظةفـ ـ ـ
املخصص لدارفور.
 - 8٦وابإلضــاف إىل إدارة الشــؤون السةاســة وإدارة عملةــات حفـ الســم  ،فــإن العديــد مـ كةــاتت
األمم املتحدة األخةى الي هلا وجود يف حاالت النةا وما بعد النةا توفة اخل ة الفنة بش ن املةأة والسم
واألم  .وعلى سبة املثا  ،حىت  3١كانون األو /ديسم  ،20١٦كان هنا وجـود قطـة هلةئـ األمـم
املتحدة للمةأة يف  25بلدا م البلدان الي تشهد حاالت نةا والي متة مبةحل ما بعد النةا وكان تنفـ
أنشـط تتعلـ ابلسـم واألمـ وأنشـط إنسـانة يف  58بلـدا .ومـ املكاتـ التابعـ لـ تم األمـم املتحـدة
اإلمنا يف ه السةاقات ،فإن نسب  77يف املا منها لديها أفةق تنسة للشؤون اجلنسانة بقةادة أحد
كبار املديةي  ،ولدى بةتم األغ ي العامل  ١77م منسق الشؤون اجلنسانة  .ويف عا  ،20١٦كان
لدى  7١فةيقا م األفةق القطةي لألمم املتحدة الي يبلغ عددها  ١3١فةيقا ( 5٤يف املا ) أفةق عاملـ
أو أفةق ـ مواض ــةعة مش ــرتك ب ــن الوك ــاالت تتض ــم مهامهــا الرتكة ــة عل ــى الش ــؤون اجلنس ــانة  .وم ـ تل ـ
األفةق  ،فإن  2١فةيقا م  28فةيقا قطةاي ( 75يف املا ) عامم يف حاالت النـةا ومـا بعـد النـةا كانـ
لــديها أفةق ـ م ـ ذل ـ القبة ـ  ،وهــو مــا ميث ـ ايدة ع ـ نســب  ٦٤يف املا ـ يف عــا  .20١5وبوســع تل ـ
__________
( )5٩اإلشــارة هنــا إىل مكتــيب املبعوث ـن اخلاصــن ملنطق ـ البح ـرات الك ـ ى وســوري  .حــىت  30أيلــو /ســبتم  ،20١7قــا أيضــا
مكت املبعو اخلا املعين ابلةم بتعةن اثنن م مستشار الشؤون اجلنسانة  .م مستشار الشؤون اجلنسانة الـ ي
يبلغ عددهم  25مستشارا 3 ،منهم هم م الةتب مد ١-أو ف 5-و  ٦منهم م الةتب ف.٤-
( )٦0حس ـ مــا ورد يف الوثةق ـ  ،A/70/357فــإهنم يضــطلعون مبســؤولةاهتم ،مبــا يف ذل ـ وضــع وتنســة تةتةبــات الةصــد والتحلة ـ
واإلبمت بش ن العن اجلنس املتص ابلنةاعات ،م داخ عناصة حقو اإلنسان ،أو ابلتعاون معها.
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األفةقـ  ،إذا تـوفة هلــا دعـم مناسـ يف جمــا القةـادة مـ مجةـع كةـاتت الفةيـ القطـة  ،ووالايت واضــح ،
وقدرات مكةس للتنسة  ،وموارد ومشارك نشط م جان أعضا ها ،أن تكون مبثاب وسةل هام لتعةية
االتسا وتقدم املشورة االسرتاتةاة إىل األفةق القطةي والدعم التقين إىل احلكومات املضةف .
عم جملس األمن
 - 87يف عا  ،20١٦حد عدد م االبتكارات اهلام يف عم جمل األم يف جما املةأة والسم
واألمـ  ،علــى النحـو التــاي :الـدعوة إىل تشــكة فةيـ خـ ا غــر رمسـ  ،وإشـةا ممثلـ للماتمــع املــدي يف
إحا ـ ـ إعممة ـ ـ خمصص ـ ـ لبلـ ــد بعةن ـ ـ ( ،)٦١واعتمـ ــاد أو ق ـ ـةاري يكةسـ ــان حص ـ ـةا للتصـ ــد لمسـ ــتغم
واالعتدا اجلنسةن ( ))20١٦( 2272واالجتار ابلبشة والعن اجلنس وتداخلهما مع التطـةف العنةـ
(.))20١٦( 233١
 - 88ويف القةار  )20١5( 22٤2جملل األم  ،أعة اجملل ع عةم على عقد اجتماعات خل ا
اجملل املعنةن يف إ ار فةي خ ا غر رمس معين ابملةأة والسم واألم م أج تةسر األخـ يف عملـ
يف ذلـ اجملــا بــنه أكثــة انتظامــا ،وإفســا اجملــا أمــا تكثةـ اإلشـةاف علــى جهــود التنفةـ وتنســةقها
(انظـة الوثةقـ  .)S/2016/1106وعقـد فةيـ اخلـ ا تسـع اجتماعـات يف السـن األوىل لبـد عملـ  ،بةائسـ
إسـ ــبانةا واململك ـ ـ املتحـ ــدة وعم ـ ـ هةئ ـ ـ األمـ ــم املتحـ ــدة للم ـ ـةأة بوصـ ــفها أمان ـ ـ ل ـ ـ  ،تعلق ـ ـ بك ـ ـ م ـ ـ
أفغانستان( )٦2ومجهوري أفةيقةا الوسطى( )٦3والعةا ( )٦٤وماي( ،)٦5وأجةى حتديثا مواضةعةا بش ن العن
اجلنسـ يف حــاالت النـةا مـ خــم مستشــار شــؤون محايـ املـةأة مـ عــدد مـ البعثــات( .)٦٦ويف كـ
اجتما  ،قام قةادات علةـا مـ عملةـات السـم واألفةقـ القطةيـ إبحا ـ خـ ا اجمللـ بشـ ن الشـواغ
املتعلق ابملةأة والسم واألم وقاموا مبناقش إجةا ات املتابعـ احملتملـ مـ جانـ األمـم املتحـدة واجمللـ .
وقــد أحــد الرتكةــة األكـ والتوقةـ املناسـ للمعلومــات والتحلةـ أثـةا ابلفعـ  .فعلــى ســبة املثــا  ،يف
أعقا جلس إحا غر رمسة لفةي اخل ا املعين ابلةم  ،أصدر اجملل بةات رائسةا يتضم توصـة مـ
الفةي ـ هتة ـ ابأل ـةاف أن تكف ـ متثــةم بنســب  30يف املا ـ علــى األق ـ للم ـةأة يف مفاوضــات الســم ،
ويدعو األمـم املتحـدة إىل تقـدم تقـارية منتظمـ عـ املشـاورات مـع القةـادات النسـا ة واملنظمـات النسـا ة
متشــةا مــع القـةار  .)S/PRST/2017/7( )20١3( 2١22وأود أن أعــة عـ امتنــاي للة ةســن املشــاركن
احلالةن ،السويد وأوروغوا  ،على تعةية وتوسةع بةتم عم فةي اخل ا غر الةمس .
 - 8٩ويف ع ــا  ،20١٦ف ــإن  38قـ ـةارا مـ ـ مجلـ ـ  77قـ ـةارا اختـ ـ ها جملـ ـ األمـ ـ ( ٤٩.٤يف املا ـ ـ )
تضــمن إشــارة إىل امل ـةأة والســم واألم ـ  ،وم ـ البةــاتت الةائســة الصــادرة الــي يبلــغ عــددها  ١٩بةــات،
تضم  ١١بةات ( 57.٩يف املا ) إشارات م ه ا القبة  .واخنفض النسب املئوي للقةارات الي تتضم
إشارات إىل املةأة والسم واألم  ،مـ  ٦٤يف املا ـ يف عـا  ،20١5و  ٦0.3يف املا ـ يف عـا ،20١٤

__________
( )٦١انظة الوثةق .S/PV.7824
( )٦2انظة الوثةقتن  S/2016/673و .S/2016/1059
( )٦3انظة الوثةقتن  S/2016/672و .S/2016/1105
( )٦٤انظة الوثةقتن  S/2016/683و .S/2016/1104
( )٦5انظة الوثةقتن  S/2016/682و .S/2016/1103
( )٦٦انظة الوثةق .S/2016/1107
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و  7٦,5يف املا ـ يف عــا  .20١3بةــد أن دراس ـ أجةي ـ للق ـةارات الــي تةكــة بشــك ضــة علــى جتديــد
الوالايت لـ  25حال قطةي و  ١0مسا مواضةعة ومكافح اإلرها خلص إىل أن  7٤يف املا م
تل القةارات تضمن صةاغ ذات صل ابلشؤون اجلنسانة  ،وأن نوعة ودق تل اإلشارات قد حتسن
بشك عا يف مجةع احلاالت(.)٦7
 - ٩0وم األمهة مبكان جملل األم أن حياف علـى تةكةـة علـى بـةتم املـةأة والسـم واألمـ جلمةـع
احلاالت واملواضةع املتعلق ببلدان بعةنها .ومع ذل  ،ال تةا هنا أوج عد اتسا  ،وأالح أن مسا
املســاواة بــن اجلنســن وامل ـةأة والســم واألم ـ ال ت ـةا مهتم ـ يف األ مــات الناشــئ أو اآلخ ـ ة يف التــدهور
أو عنــد مناقش ـ مكافح ـ اإلرهــا أو نشــة الق ـوات .ويتضــم أق ـ م ـ  20يف املا ـ م ـ مجةــع الق ـةارات
املتخ ـ ة إشــارات إىل أمهة ـ وضــةورة ضــمان احلةي ـ للماتمــع املــدي واجلماعــات النســا ة واملــدافعات ع ـ
حقو اإلنسان(.)٦8
 - ٩١ويف ع ــا  ،20١٦ق ــد أو أح ــا األم ــن الع ــا  ١5٤تقةيـ ـةا إىل جملـ ـ األمـ ـ  .وتض ــم مجة ــع
التقــارية الدوريـ ال ـ  38عـ عملةــات حفـ الســم ومجةــع التقــارية الدوريـ ال ـ  2٦عـ البعثــات السةاســة
اخلاص ـ إشــارات إىل امل ـةأة والســم واألم ـ  .ويف ح ــن يظهــة التحلة ـ بع ـ التحس ـ ( ،)٦٩أدعــو ممثل ـ
اخلاص ــن ور س ــا كة ــاتت األم ــم املتح ــدة إىل مواص ــل جه ــودهم الةامة ـ إىل تعةي ــة نوعة ـ حتلة ـ الش ــؤون
اجلنسـانة والنةاعــات يف تقــاريةهم املقدمـ إىل اجمللـ  ،مبــا يف ذلـ يف الفــةو املتعلقـ ابلتطــورات السةاســة
ودينامةات النةا  .ويشم ذلـ حتسـن تصـنة البةـاتت واجلهـود املسـتهدف جللـ وجهـات نظـة النسـا
العاممت يف جما بنا السم .
 - ٩2وينبغـ أيضـا أن يتضـح االهتمــا املتةايـد ابملـةأة والسـم واألمـ يف عمـ اهلةئـات الفةعةـ التابعـ
جملل األم  .وحىت  30أيلو /سبتم  ،20١7تضمن  7م أنظم اجلةا ات( 53( )70يف املا ـ ) الـي
يبلــغ عــددها  ١3نظامــا العن ـ اجلنس ـ واجلنســاي كاــة م ـ معايرهــا ل ـإلدراج يف ق ـوا م اجل ـةا ات .ويف
القةار  ،)20١5( 22٤2أعل اجملل التةام بضمان تةويـد أفةقـ اخلـ ا التابعـ للاـان اجلـةا ات مبـا يلـة
م خ ة فنةـ يف الشـؤون اجلنسـانة  .وميثـ تلـ اخلـ ة الفنةـ خـ ا يف القـانون الـدوي يف سـت مـ أنظمـ
اجلـةا ات ،يف حــن أن اثنــن مـ أنظمـ اجلـةا ات ،بشـ ن لةبةــا وبشـ ن تنظــةم الدولـ اإلســممة يف العـةا
والشا (داعش) وتنظةم القاعدة وما يةتب ب مـ أفـةاد ومجاعـات ومؤسسـات وكةـاتت ،ال تتـوفة لـديهما
تل اخل ة .وتتضم التقارية املتاح للامهور ع رصد اجلةا ات إشارات قلةل إىل شـؤون املـةأة والسـم
واألم ـ ( .)7١وتعك ـ األمان ـ حالةــا علــى وضــع بــةتم لتــدري اخل ـ ا بش ـ ن ه ـ املســا  .وم ـ املهــم
__________
( )٦7انظـ ـ ـ ـ ـ ــة Working Group on Women, Peace and Security, “Mapping women, peace and security in the UN Security
Council: 2016”, 13 June 2017. Available from
./www.womenpeacesecurity.org/resource/mapping-women-peace-and-security-in-the-un-security-council-2016

( )٦8املةجع نفس .
( )٦٩املةجع نفس .
( )70وهـ األنظمـ الــي تتعلـ بكـ مـ مجهوريـ أفةيقةـا الوســطى ،ومجهوريـ الكونغــو الدميقةا ةـ  ،وجنــو الســودان ،والســودان،
والصوما  ،وماي ،ونظا اجلةا ات املتعل بتنظةم الدول اإلسممة (داعش) وتنظةم القاعدة.
( )7١انظ ــة الوثةقـ ـ  .S/2017/326كم ــا أدرجـ ـ بعـ ـ اإلش ــارات يف الواث ـ ـ ( S/2016/73ال ــةم ) ،و ( S/2017/639مجهوريـ ـ
أفةيقةا الوسطى) ،و ( S/2016/805السودان) ،و ( S/2017/22السودان).
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أن تكل اهلةئات الفةعة بدم االعتبارات املتعلقـ ابملـةأة والسـم واألمـ يف حتلةلهـا وتقاريةهـا وقةاراهتـا،
وأن تتوافة لديها القدرة على القةا ب ل  .وأحث أعضا اجملل على إيم األولوي حلقو املةأة وإبةا هـا
يف معــاير اإلدراج يف الق ـوا م يف أنظم ـ اجل ـةا ات ،والنظــة يف اعتمــاد أنظم ـ ج ـةا ات مواضــةعة للتصــد
للتهديدات العاملة م قبة العن اجلنس واجلنساي يف حاالت النةا  ،واالجتار ابلبشة ،وأعما اخلط
والقت الي تستهدف النسا والفتةات ،واالنتهاكات اجلسةم حلقو املةأة.
 - ٩3وأكةر الت كةد على أمهة االرتقـا مبكانـ املـةأة والسـم واألمـ يف مجةـع بعثـات الـةايرات املوفـدة
مـ جملـ األمـ  .ويف عــا  ،20١٦أوفـد اجمللـ مخـ بعثـات مةدانةـ  :إىل بورونـد وإثةوبةــا يف كــانون
الثـ ــاي/ين ـ ـاية وإىل مـ ــاي وغةنةـ ــا  -بةسـ ــاو والسـ ــنغا يف آذار/مـ ــار وإىل الصـ ــوما وكةنةـ ــا ومصـ ــة يف
أاير/مــايو وإىل جنــو الســودان وإثةوبةــا يف أيلــو /ســبتم وإىل مجهوريـ الكونغــو الدميقةا ةـ وأنغــوال يف
تشةي الثاي/نوفم  .وتضـمن أربعـ ( )72مـ مخسـ مـ اختصاصـات الـةايرات وثـم ( )73مـ أربـع مـ
جلسات اإلحا عق الةايرات إشارات إىل املةأة والسم واألم .
 - ٩٤ويف ع ــا  ،20١٦ق ــدم مم ــثمت منظم ــات اجملتم ــع امل ــدي النس ــا ة إحا ـ ـ إىل جملـ ـ األمـ ـ
خــم املناقشــات املفتوح ـ الــثم ع ـ امل ـةأة والســم واألم ـ  :يف آذار/مــار بش ـ ن دور امل ـةأة يف منــع
نشــو النةاعــات يف أفةيقةــا وحلهــا( )7٤ويف حةيـةان/يونةـ بشـ ن االجتــار ابلبشــة والعنـ اجلنسـ املتصـ
ابلنةاعــات( )75ويف تشـةي األو /أكتــوبة بشـ ن تنفةـ بــةتم املـةأة والســم واألمـ ( .)7٦وأرحـ ابلــدور
التةسر ال يضطلع ب الفةي العامـ للمنظمـات غـر احلكومةـ املعنةـ ابملـةأة والسـم واألمـ يف هـ
العملة لضمان أن خيتار اجملتمع املدي املتحدثن ابمس  .ويف عا  ،20١٦دعا اجملل  ،للمةة األوىل ،ممثل
للماتمــع املــدي ملخا بت ـ يف اجتمــا خمص ـ لبلــد بعةن ـ بش ـ ن لة ـ اي( .)77ويف الشــهور الــي تل ـ ذل ـ
قام س نسا أخةايت م ممثمت اجملتمع املدي وممث مؤسس و نة مستقل حلقو اإلنسـان بتقـدم
إحا ات إىل اجملل بش ن احلاالت القطةي ( .)78وأحث أعضا اجملل على االستفادة م ه املمارسـ
اجلةدة واالستمةار يف دعوة النسا مـ منظمـات اجملتمـع املـدي إىل االجتماعـات املخصصـ لبلـدان بعةنهـا
جلل املةيد م املنظورات املتنوع وحتلة االحتةاجات واألولوايت واحللو .
 - ٩5وأشاع جمل األم على ل إحا ـات منتظمـ مـ وكةـ األمـن العـا /املـديةة التنفة يـ هلةئـ
األمم املتحدة للمةأة وممثلـي اخلاصـ املعنةـ ابلعنـ اجلنسـ يف حـاالت النـةا  ،مبـا يف ذلـ إحا ـات عـ
النتا املستخلص م البعثات املةدانة ذات الصـل  ،وعلـى ايدة االسـتفادة مـ النتـا املتصـل ابلشـؤون
اجلنســانة الــي تتوص ـ إلةهــا جلــان التحقة ـ املدعوم ـ م ـ مفوضــة األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســان وم ـ

__________
( )72انظة الواث  ،S/2016/215و  ،S/2016/456و  S/2016/757و  ،S/2016/948ولك لة .S/2016/55
( )73انظة الواث  ،S/PV.7647و  ،S/PV.7696و  ،S/PV.7819ولكـ لـة  .S/PV.7615وم تعقـد جلسـ جمللـ األمـ بشـ ن
البعث املوفدة إىل جنو السودان وإثةوبةا.
( )7٤انظة الوثةق .S/PV.7658
( )75انظة الوثةق .S/PV.7704
( )7٦انظة الوثةق .S/PV.7793
( )77لة اي (.)S/PV.7824
( )78أفغانســتان ( ،)S/PV.7896ومجهوري ـ الكونغــو الدميقةا ة ـ ( ،)S/PV.7903وحــو حبــرة تشــاد ( ،)S/PV.7861والصــوما
( ،)S/PV.7873وجنو السودان ( ،)S/PV.7906والةم (.)S/PV.7954
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املعلومات والتحلةمت الي يتم إعدادها ع اجتماعات فةيـ اخلـ ا غـر الةمسـ واهلةئـات املنشـ ة مبوجـ
معاهدات حقو اإلنسان ،مبا يف ذل اللان املعنة ابلقضا على التمةةة ضد املةأة.
 - ٩٦وأدعـو أعضـا جملـ األمـ إىل االسـتخدا املنهاـ للمعلومـات املتعلقـ ابملـةأة والسـم واألمـ
يف املـداوالت واملفاوضـات ،وأن توجـ أسـئل حمـددة إىل القةـادة املةدانةـ خـم املشـاورات .وأحـث اجمللـ
على كفال أن تعك مجةع والايت البعثـات تةكةـةا أشـد علـى املـةأة والسـم واألمـ وتـوفر مـا يكفـ مـ
املوارد واخل ة الفنة لتةسر األدا املتس ورصد التقد احملة .
ا ي رانمج املرأة والسالم واألمن
 - ٩7تؤد النةاعات وحـاالت الطـوارئ املتصـل هبـا إىل تقـوي سـنوات مـ التقـد اإلمنـا  ،ممـا يـؤثة
بش ــك غ ــر متناس ـ عل ــى امل ـةأة ويف ــاقم أوج ـ ع ــد املس ــاواة القا م ـ  .ع ــموة عل ــى ذل ـ  ،ف ــإن ال ـ ام
واخل ـ ات الفنة ـ املتعلق ـ ابملســاواة بــن اجلنســن تكــون يف كثــر م ـ األحةــان ضــم اجملــاالت األوىل الــي
تتعــة خلف ـ املةةانة ــات ،ويفتق ــة العدي ــد م ـ الكةــاتت إىل ال ــنظم املخصص ـ لقة ــا التموي ـ املك ــة
للمســاواة بــن اجلنســن .وال تـةا هنــا حاجـ ماسـ إىل إعــادة حتديــد أولــوايت اإلنفــا والتنســة الفعــا
ألدوات التموي  ،واستكشاف األشكا املبتكةة للتموي املةن.
 - ٩8وعمومـا ،فــإن اســتخدا املؤشـةات اجلنســانة للعمـ ال تجمـ لكةــاتت األمــم املتحــدة العاملـ يف
حاالت النةا وما بعد النةا قد ارتفع .ومةة أخةى جتاو صندو بنـا السـم نسـب  ١5يف املا ـ احملـددة
كهــدف أدىن يف عــا  20١٦وخصـ  ١٩.2يف املا ـ مـ األمـوا للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املـةأة
كهــدف ر ةسـ لـ  ،حةــث يعــةى ذلـ جة ةــا إىل حتسـ تعمــةم مةاعــاة املنظــور اجلنســاي واملبــادرة املبتكــةة
للتشـاةع علـى املســاواة بـن اجلنسـن وتعةيــة املواهـ الشــبابة  .وقـد صـندو بنــا السـم  ،للمــةة األوىل،
دعم ــا مباش ـةا ملنظم ــات اجملتم ــع امل ــدي ،مم ــا يع ــة الش ـةاكات ويةي ــد ال ــدوا ة اجملتمعة ـ ال ــي تةاع ـ املنظ ــور
اجلنس ــاي والسـ ــم املسـ ــتدا  .وتسـ ــتند خط ـ ـ عم ـ ـ صـ ــندو بنـ ــا السـ ــم ( )20١٩-20١7إىل ه ـ ـ
النااح ــات وتةف ــع ه ــدف الص ــندو م ـ  ١5إىل  30يف املا ـ ابلنس ــب للمخصص ــات املتعلق ـ ابملس ــاواة
بن اجلنسن.
 - ٩٩ويف حال بةتم األمم املتحدة اإلمنا  ،فإن املخصصات املةصودة للمشاريع الي تتخ املساواة
ب ــن اجلنس ــن ه ــدفا ر ةس ــةا هل ــا م تتا ــاو  ٤.5يف املا ـ ـ  ،كم ــا ه ــو احل ــا يف األعـ ـوا  20١5و 20١٤
و  ،20١3وه ــو م ــا يظ ـ أق ـ م ـ نس ــب  ٦يف املا ـ احملقق ـ يف ع ــا  .20١2وم ــع ذل ـ  ،عن ــد مةاع ــاة
مشاريع ال تم اإلمنا الي تتضم الشؤون اجلنسانة كبعد شام أساسـ  ،يصـبح الـةقم  ٤٦يف املا ـ ،
وهو أعلى م نسب  3١يف املا الي لوحظ يف السـن السـابق  .ورغـم أن املفوضـة ال تنفـ حالةـا نظـا
التتبع ،يشر حتلة للمعلومات املتاح م خم نظامها لإلدارة القا م على النتا إىل أن ما يقة م
 ١١يف املا ـ مـ إمجــاي املةةانةـ التشــغةلة لعــا  20١٦خصـ ألنشــط تتخـ الشــؤون اجلنســانة هــدفا
هاما هلا( .)7٩ويف عا  ،20١٦سامه نسب تص إىل  83يف املا م النفقات اإلنسانة ملنظمـ األمـم
املتحـدة للطفولـ (الةونةسـة ) يف حتســن املسـاواة بـن اجلنسـن .وواصــل خمصصـات هةئـ األمـم املتحــدة
للمةأة لتعةية املساواة بن اجلنسن يف أنشط حتقة السـم واألمـ والعمـ اإلنسـاي يف االرتفـا اسـتااب

__________
( )7٩يغط ـ ذلـ ـ مجة ــع عملة ــات مفوض ــة األم ــم املتح ــدة حلق ــو اإلنس ــان ،ول ــة فق ـ تل ـ النش ــط يف ح ــاالت الن ـةا وم ــا
بعد النةا .
32/36

17-18255

S/2017/861

لمحتةاج ـ ـ ــات املتةاي ـ ـ ــدة ،حة ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ـ  7١.٤2ملة ـ ـ ــون دوالر يف ع ـ ـ ــا  ،20١٦ذهـ ـ ـ ـ منه ـ ـ ــا مبل ـ ـ ــغ
 58.85ملة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر إىل ال جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و  ١2.57ملة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر إىل
التدخمت اإلنسانة .
 - ١00وجي أيضا ايدة احلص املخصص حس القطا واملقدمـ مـ املسـاعدة اإلمنا ةـ الةمسةـ لـدعم
املســاواة بــن اجلنســن .ويف عــا  ،20١5خصص ـ نســب  ١٩.٤يف املا ـ م ـ جممــو املســاعدة اإلمنا ة ـ
الةمسة املخصص حس القطا إىل بلدان يف حاالت نةا وما بعد انتها النةا  ،حةث اسـتهدف نسـب
 ٤0يف املا ـ منهــا املســاواة بــن اجلنســن .وصــنف نســب  5يف املا ـ فق ـ م ـ املســاعدة اإلمنا ة ـ الةمسة ـ
املخصصـ حسـ القطـا الـي خصصـ لتلـ البلـدان أبن هلـا جمـا تةكةــة ر ةسـ  .وأرحـ ابلتـةا كنــدا
بضمان أن نسب  ١5يف املا م جممو املساعدة اإلمنا ة الثنا ة الدولة ستوج خصةصـا للمسـاواة بـن
اجلنســن ومتكــن النس ــا والفتةــات حبلــو الف ــرتة  ،2022-202١وأشــاع مجةــع ال ــدو األعضــا عل ــى
حتديد أهداف مماثل لتموي املساواة بن اجلنسن .وأرح مببادرة ”تسلة الضو “ اجلديدة ،وه جهـد
مشــرت بــن االحتــاد األورويب واألمــم املتحــدة س ـةتم يف إ ــار اســتثمار  500يــورو ملةــون دوالر م ـ أج ـ
القضا على العن ضد النسا والفتةات ،وأشاع اجلهات األخةى على دعم ذل اجلهد.
 - ١0١وميك لملتةامات السةاسة أن ترتجم إىل ايدة خمصصات التموي م آلةـات التمويـ املشـرت ،
واألهــم م ـ ذل ـ  ،ايدة امل ـوارد املخصص ـ لل ـ ام املتعلق ـ ابمل ـةأة والســم واألم ـ  .وميث ـ صــندو امل ـةأة
للسم والعم اإلنساي ،ال أنشـئ عقـ االسـتعةا الةفةـع املسـتوى لعـا  ،20١5آلةـ هامـ ملعاجلـ
الثغةات يف التموي ابلنسب للنسا العـاممت يف جمـا بنـا السـم واآللةـ الوحةـدة املكةسـ لتقـدم الـدعم
للاهــود املب ول ـ يف جمــا امل ـةأة والســم واألم ـ  .وحــىت اآلن ،قــا الصــندو بــدعم منظمــات نســا ة يف
األردن وبوروند وجةر سلةمان وكولومبةا ومنطق احملة اهلادئ .وعلى الـةغم مـ إحـةا نتـا ملحوظـ ،
فــإن قلـ املـوارد أدت إىل حمدوديـ وصــو البلــدان إىل الصــندو  ،حةــث أن هنــا  ١٩بلــدا مـ  23بلــدا
مؤهم لتلق الدعم م حتص بعد على التموي .
 - ١02وأرح ـ ابلصــنادي االســتئمانة األخــةى يف الســةاقات املتضــةرة م ـ النةاعــات الــي تقــو ب ـدم
املمارسات اجلةدة املتعلق بتعمةم مةاعاة املنظور اجلنساي .ويف البلدان قةد النظة يف ه ا التقةية ،مت إنشا
 25م ـ ـ الصـ ــنادي االس ـ ــتئمانة املتعـ ــددة الش ـ ــةكا من ـ ـ ع ـ ــا  .20١0وتـ ــورد مجةعه ـ ــا تقةيبـ ــا ( 23م ـ ـ
أص  )25إشارة إىل الشؤون اجلنسانة يف واث قها األساسة  .ومع ذل  ،ال يوجـد سـوى ثمثـ صـنادي ،
وهـ الصـنادي املتعلقـ أبفغانسـتان والصـوما وكولومبةــا ،تشـر إىل اسـتخدا مؤشــة جنسـاي .والصــندو
االس ــتئماي لمس ـرتاتةاة الدولة ـ ل ــدعم األمـ ـ واالس ــتقةار يف مجهوري ـ الكونغ ــو الدميقةا ة ـ  ،والص ــندو
املشــرت للســم يف مةامنــار مهــا م ـ األنظم ـ النامة ـ م ـ أج ـ كفال ـ وضــع مؤش ـةات الشــؤون اجلنســانة
وختصة موارد كافة ل ام املساواة بن اجلنسن.
 - ١03وأدعــو الــدو األعضــا إىل ايدة متويلهــا لـ ام املـةأة والســم واألمـ  ،بســب منهــا االعتمــادات
املخصص يف املةةانةات احمللة  ،و ايدة املعونـ الـي تةكـة علـى الشـؤون اجلنسـانة يف حـاالت النـةا ومـا بعـد
الن ـةا  ،وتقــدم الــدعم املباشــة إىل اجملتمــع املــدي ومنظوم ـ األمــم املتحــدة ،و ايدة املســامهات يف الصــنادي
اخلاص ـ  ،مث ـ صــندو الســم واملســاعدة اإلنســانة للم ـةأة ،وصــندو األمــم املتحــدة االســتئماي لــدعم
اإلج ـةا ات الةامة ـ إىل القضــا علــى العن ـ ضــد امل ـةأة ،وصــندو األمــم املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن،
والصــندو االســتئماي املتعــدد الشــةكا ملبــادرة األمــم املتحــدة ملكافح ـ العن ـ اجلنس ـ يف حــاالت الن ـةا
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وملبادرة ”تسلة الضو “ .وابلنظة إىل سا صـندو بنـا السـم يف متويـ وحتفةـة االبتكـار فةمـا يتعلـ
مبةاعاة االعتبارات اجلنسانة يف بنا السم واحلفاظ على السـم  ،فـإنين أهةـ مةـع اجلهـات املاحنـ إىل
الصندو مواصل و ايدة مسامهاهتا.
 - ١0٤وأدعــو مجةــع الصــنادي االســتئمانة املتعــددة الشــةكا يف البةئــات اهلش ـ واملتضــةرة م ـ النةاع ـات،
استنادا إىل املمارسات اجلةدة املشار إلةها أعـم  ،أن تعتمـد وتنفـ اهلـدف املتمثـ يف ختصـة مـا ال يقـ
ع  ١5يف املا م مجةع التموي مـ أجـ املسـاواة بـن اجلنسـن ومتكـن املـةأة بوصـف هـدفا ر ةسـةا هلـا.
وحي أن يقرتن تتبع املوارد بتحسن الةصد للت كـد مـ تةمجـ ايدة التمويـ املخصـ لألنشـط ال تجمةـ
إىل نت ــا أفض ـ ابلنس ــب للنس ــا والفتة ــات .وأش ــاع البل ــدان املاحن ـ واملص ــارف اإلمنا ة ـ عل ــى اس ــتخدا
األهداف ،م قبة ختصة نسب  ١5يف املا  ،لتوجة التموي الكايف إىل حتقة املساواة بـن اجلنسـن،
مبا يف ذل التموي احملدد األهداف فةما يتعل ب تم املةأة والسم واألم .

اثلثا  -املالحظا اخلتامية والت صيا
 - ١05إن ك يو مية دون تةسةخ العة على منـع نشـو النةاعـات ووقفهـا يـؤد إىل مضـاعف املعـاتة
البشـةي والتــدهور البةئـ علــى النحــو املبــن يف هـ ا التقةيــة .ومــع ذلـ  ،فــإن الطةيـ إىل الســم املســتدا ،
وإعــادة العم ـ بســةادة القــانون ،وجتــدد الثق ـ العام ـ  ،ووضــع ضــماتت قوي ـ حلقــو اإلنســان األساســة ،
يكــون يف كثــر مـ األحةــان ــويم وشــاقا .ويف حــن أن كـ ســةا يســتلة حلــوال فةيــدة ومبتكــةة ،فإهنــا
مجةعا تتطل مشارك املةأة ودورها القةاد على قد املساواة وبصورة جمدي  ،وهو ما ل أتثر حفـا جلـ
على االستدام والفعالة يف عملةات السم والتنمة االقتصادي واال دهار االجتماع .
 - ١0٦ومن عا  ،2000اكتس بةتم املةأة والسم واألم قوة معةاري كبرة .وتواص تفعة كـ
ركةةة للعم ابالستعةاضات الثمث للسم واألمـ يف عـا  ،20١5ومـؤمتة القمـ العـامل للعمـ اإلنسـاي
لعا  ،20١٦وخط التنمةـ املسـتدام لعـا  ،2030واسـتعةا وتقةـةم حالـ تنفةـ إعـمن ومنهـاج عمـ
بةان بعد مةور  20عامـا ،ومـ خـم أ ـة السةاسـات وخطـ العمـ اإلقلةمةـ والو نةـ املكةسـ  .وقـد
وفة جمل األم التوجةـ القـو مـ خـم قةاراتـ الثمانةـ بشـ ن املـةأة والسـم واألمـ  ،وأصـدر تكـالة
إبجةا ات حمددة اهلدف يف قةارات بش ن بلدان بعةنها وقةارات مواضةعة  ،مبا يف ذل ما يتعل ابجملاالت
الناشئ  .وتعم اهلةئات املنش ة مبوج معاهدات حقو اإلنسان أيضا على إدماج الـ تم يف أنشـطتها
للةصــد .واأل ــة واألدوات الم م ـ للتنفة ـ قا م ـ  .ويف ه ـ املةحل ـ  ،مث ـ حاج ـ إىل التحــو م ـ اإلش ـةا
املخصـ للمـةأة والســم واألمـ واملبــادرات املنفـ ة علــى نطــا صــغر والقا مـ علــى املشــاريع إىل كفالـ
جع ـ امل ـةأة والســم واألم ـ جــة ا ال يتا ـةأ م ـ التغةــر املنها ـ  ،مبــا يف ذل ـ ال ـ ام التحويلة ـ الواســع
النطا  ،والنـ مه الةامة إىل منع نشو النةاعات واحلفاظ على السم .
 - ١07ويف مجةــع أج ـةا ه ـ ا التقةيــة ،قم ـ بتســلة الضــو علــى التةامــاي اخلاص ـ بتنفة ـ بــةتم امل ـةأة
والسم واألم  ،مبا يف ذل ع ةي إدراج املنظور اجلنساي يف صمةم خطي للوقايـ والطفـةة يف العمـ
الدبلوماس ـ  .وأتيةــد لمنتقــا التح ــويل للمنظم ـ حنــو هن ـ منس ـ وقــو وشــام إ ا الوقاي ـ يش ــم
التةامــات تتعلـ ابلوســا  ،ومـ أجـ إهنــا االســتغم واالعتــدا اجلنســةن وحتقةـ التكــافؤ بــن اجلنســن
عل ــى نط ــا املنظمـ ـ وعل ــى أعل ــى املس ــتوايت ،مب ــا يف ذلـ ـ يف ص ــفوف ر س ــا ونـ ـوا ر س ــا البعث ــات
واملبعـوثن اخلاصـن .وألتـة مبواصـل التصـد للماـاالت الـي تكـون األمـم املتحـدة فةهـا هـ األكثـة ختلفــا
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ع الةك يف متثة املةأة ومشاركتها الفعال  ،مبا يف ذل  ،على سبة املثا  ،حف السم  ،حةـث لبـ
اسرتاتةاة مكةس م األمم املتحدة ابلتشاور مع البلدان املسامه بقوات م أج الوفا أبهدافنا املعلق .
 - ١08وجي استخدا التحلة الةفةع النوعة للشـؤون اجلنسـانة والنةاعـات الـ يعتمـد علـى البةـاتت
املصـنف حسـ نــو اجلـن والسـ واملعـاير األخــةى ذات الصـل يف مجةــع جهـود منــع النةاعـات .إال أنـ ،
بعد  ١7سن م التنفة  ،ال تةا هنا ثغةات يف توافة البةاتت املفةدة ،وال يتم اسـتخدا حتلةـ الشـؤون
اجلنســانة والنةاعــات بشــك متس ـ  .وال بــد م ـ التعاة ـ ابجلهــود العاملة ـ اجلاري ـ جلمــع البةــاتت وإث ـةا
املؤشـةات الة ةسـة ألهـداف التنمةـ املسـتدام وحتسـن تصـنة البةـاتت حسـ نـو اجلـن والسـ وغـر
ذل ـ م ـ املتغ ـرات .وستســهم ه ـ اجلهــود يف حتس ــن فهــم اآلاثر والنتــا  ،فضــم ع ـ حتديــد الثغ ـةات
احلةجـ  .وأشــاع بقــوة الــدو األعضــا علــى القةــا  ،بــدعم مـ األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلـ األخــةى،
ببنا القدرة على القةا والتقةةم لكفال اضطم املةأة أبدوار قةادي ومشـاركتها اجملديـ يف مجةـع اجملـاالت
املشـمول هبـ ا التقةيــة ،مبــا يف ذلـ  ،علــى ســبة املثــا  ،يف عملةــات الوســا  ،وعملةــات الســم  ،وقـوات
وحوكم ـ حف ـ الس ــم وتص ــمةم وتط ــوية العم ـ اإلنس ــاي واإلنع ــا االقتص ــاد واجمل ــاالت األخ ــةى.
وأشــاع الــدو األعضــا كـ ل علــى رصــد مؤشـةات املســاواة بــن اجلنســن علــى الصــعةد الــو ين .وتلـ
املؤشةات ه مؤشةات قوي على القدرة علـى التكةـ  ،والتحـو حنـو االخنفـا املفـاجئ يف حقـو املـةأة
أمة يةتب بشدة بتةايد خطة نشو النةا .
 - ١0٩وحتســن إمكانة ـ حصــو امل ـةأة علــى القةــادة واملشــارك اجملدي ـ يف تعةيــة جهــود الســم إمنــا يبــدأ
بتعةية التعاون مع منظمات اجملتمع املدي ،وال سةما املنظمات الي تقودهـا النسـا  ،والنسـا العـاممت يف
جما بنا السم  .والنسا الناشطات م أج السم م يقم بدور أساس يف إنشا ال تم وحس ،
ب أهن يواصل حتم ع التنفة ويةدن ضم أهم اخل ا يف منع النةاعات واحلفاظ على السم  .ومع
ذلـ  ،وعلــى النحــو املبــن يف هـ ا التقةيــة ،فــإن العنـ ضــد املــدافعن عـ حقــو اإلنســان للمـةأة ال يـةا
مســتمةا ،ويظـ احلةــة املتــا للماتمــع املــدي يــتقل يف أحنــا كثــرة مـ العــام ،وحمدوديـ الفــة املتاحـ
للدعم املاي والتقين املباشة إىل منظمات اجملتمع املدي ال تةا ه القاعدة.
 - ١١0وجيـ علــى الـدو األعضــا وكةـاتت األمــم املتحــدة أن تسـتثمة يف احللــو املدفوعـ حملةــا لـةايدة
التع ــاون والتموي ـ وال ــدعم املباش ــة إىل منظم ــات اجملتم ــع امل ــدي ،مب ــا يف ذل ـ املنظم ــات النس ــا ة احمللة ـ .
وال ميكـ أن يــناح التنفةـ دون اســتثمار مــاي ذ مغــةى ،يســتهدف اجملــاالت الــي توجــد هبــا أدلـ علــى
حدو أثة .وعلى النحو املبن يف مجةع أجةا التقةية ،فـإن الفاـوات املسـتمةة يف التمويـ الـي أبـة ت يف
قةار جمل األمـ  )20١5( 22٤2ال تـةا قا مـ  ،بـ أهنـا اسـتمةت يف االتسـا يف بعـ املنـا  ،رغـم
وجود أدل واضح على أن املساواة بن اجلنسن ومتكن املةأة يؤداين إىل جمتمعات سلمة وعادل وشامل
للك  .ومجةع االلتةامـات بتنفةـ بـةتم املـةأة والسـم واألمـ  ،مبـا يف ذلـ خطـ العمـ الو نةـ وأدوات
التموي القا م  ،على سبة املثا  ،ال ميك أن تكون فعال دون توافة املوارد الم م .
 - ١١١وأهة ابلدو األعضا أن متار القةادة العاملة وأن حتشـد املةيـد مـ اإلرادة السةاسـة ابلـدفا
ع بةتم املةأة والسم واألم يف السةاسات داخلةا وخارجةا ،وتةمج االلتةامات الةمةي تةمج كامل إىل
ممارس ـ  .فاملس ــاواة ب ــن اجلنس ــن ومتك ــن املـ ـةأة مه ــا ش ــة ان أساس ــةان ملن ــع نش ــو النةاع ــات ،وأداة قويـ ـ
للحفاظ على السـم  ،وعامـ أساسـ يف حتقةـ أهـداف التنمةـ املسـتدام  ،وال سـةما اهلـدفان  5و .١٦
وملعاجل ـ األســبا اجل ري ـ للعن ـ اجلنســاي وعــد املســاواة ،جي ـ أن نضــع حــدا لإلفــمت م ـ العقــا
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وضــمان اجملموع ـ الكامل ـ م ـ حقــو اإلنســان ،مبــا يف ذل ـ احلقــو االقتصــادي واالجتماعة ـ والثقافة ـ ،
ابلنسب جلمةع النسا  ،بغ النظة ع الس  ،أو اإلعاق  ،أو احلال الةوجة  ،أو التوج اجلنس  ،أو اهلوي
اجلنســانة  ،أو العــة  ،أو األص ـ اإلثــين ،أو الداين ـ  ،أو االنتمــا السةاس ـ  .وفةمــا يتعل ـ ابمل ـةأة والســم
واألم  ،أتوقع أن تتوىل األمم املتحدة ما القةادة وأن تصبح مثم حيت ى.
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