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تي يصاحنن ووام  تياج  للنن  الجنساي  ي وء   النعا  وا النساء  االتياء  الل   
 ااألطتءل المولودان تياج  للنن  الجنسي  ي وء   النعا  

  
 تقرير األمين النءم  

  
 مقدم   -   أا   

التي طلـ  يهاـق المجلس    (2019)  2467من قرار مجلس األمن    18ُيقـدم  ذـ ا التقر ر المب لـقلةقرة   - 1
تي يصــنحن حوامن يتيجل للفاا الجاءــي المرتن  واإليم اإلببغ الن االحتيقجقت الخقصــل للاءــقل تالةتيقت الل

طةـق  المولوينن يتيجـل لاـ ا الفااو يعــــــــــــــب الن المخـقطر تاألمــــــــــــــرار المترال ـل تالمتمـقناة  لـقلاااالـقتو تلأ
ــقل تالةتيقت تاطةقلان يي الاه قت المتة رة لقلاااالقت   تالمادية للحيقة يي لفض األحيقن التي تواجااق تلك الاءـ

تاالقتصــقي و تايفدا  تتشــمن ذ ا األمــرار اإلصــقلقت الجءــديلو تالصــدمقت الاةءــيلو تالتامي  االجتمقالي 
ة إالمق  حقوة المراة تال ةن تترتن  باشـــــــــو    ــيلو تالتمههاو تالوصـــــــــمو تالحواجا الققيوييلو ت لاق ُتفورأ الجاءـــــــ

  تحث المجلس   لك الدت  اللى ان تفترف يي تشـــــــــــر فقتاق الوطايل لقلمءـــــــــــقتاة يي  قات تصـــــــــــفهدذ قتالاااال
لجاءــي المرتن  لقلاااالقتو لمن يهام الاقجيقت تاألطةق   الحقوة الواجنل لجميع األشــخقا المتة ر ن لقلفاا ا

بغتصــــــق و تالك لمق نتةز تالتاامقتاق لموج  اتةققيل القعــــــقل اللى جميع اشــــــ ق  التمهها  لالمولويتن يتيجل 
 مد المراة تاتةققيل حقوة ال ةن 

اجءــــــقيذن  اجءــــــقي الاءــــــقل تالةتيقتو تحرمتان من حز التح م يي    من خب ل قلمق يارت الحر   - 2
بغتصق  إلى الواجال  لتي يصنحن حوامن تاألطةق  المولوينن يتيجل  واالكو لم تارز تجربل الاقجيقت الل تمع

يي الاققش الفق  إال يي يترة التءــــفهايقت  تيي اتغادا ترتايدا تلــــهرالهون تلهار ق ت وغولــــبويق الءــــقلقل تبلدان 
ــل  ــي المرتن  لقلاااالقت يي إطقر اإللقية الجمق يل  االمق  الفاا  اخرىو ارتكات اطراف الاااع المءـــــــــ الجاءـــــــــ

تجرائم الحر  تالجرائم مــــــــــــد اإليءــــــــــــقييل  تالــــــــــــتخدمت الجمقالقت تالقوات المءــــــــــــلحل   “الت اهر الفرقي” ت
الاءـــــقل  إرغق االغتصـــــق   ةلـــــلو  تكتي ي يي الحر  لتشـــــر د المجتمفقت المحليل تتجر دذق من إيءـــــقيهتاق ت 

االلـتراتيجيقت التي يذ ناق الد  المءـقتاة بهن الجاءـهن الرالـ  يي مجتمفقت يذل     تذ االلى الحمنتالةتيقت  
بغتصـــــــــــــــق  المرتن  لحــقالت الاااع اللى ايام لاللهاــق ال ــقلع األبو و تتفــقمـن مع األطةــق  المولوينن يتيجــل  

ــيل ات الرقيل ات ينايل مءـــلحل  تيتيجل ل لكو غقلنق مق نانر إلى الاق ــيقلـ جيقت تاألطةق   الجهن الققي  لحر ل لـ
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بغتصـــق  اللى ايام ناتمون إلى اطراف الاااعو ممق نتءـــا  لقلوصـــمو تيي لفض الحقالت  لالمولوينن يتيجل 
ــيمل  تمن المةجع ان ذ ا االتجقذقت    الاام قتن الموالهد ات التخلي اإلن ال ات ات غهرذق من االيتاقكقت الجءـــــــــ

ت مثـــن الجماور ــل الفربيـــل الءــــــــــــــور ــل تجماور ــل الكويذو ال تاا  مو مقـــل الهو  يي الاه ـــقت المتـــة رة لــقلاااالــق
الديمقراطيل تجاو  الءــــــــويان تالءــــــــويان تالفراة تميقيمقر تييجهر ق  تيي لفض الحقالتو تصــــــــن  الاقجيقت 

تي قد ي نم طةبت ايةءــــانو ت صــــن  األطةق  المولويتن يتيجل لا ا الفااو الرمــــل لبخت قف تالتجاهد  واالل
الجمقالقت تالقوات المءـلحل تلتتجقر تااللـتذب  الجاءـي الاقجمهن الن الاااالقت  تإاا   تااللـتخدا  من جقي 

للفاا تالتامي  يتن مفـقلجـلو ـياياـق تتـةققم لمرتر الوـقت  تُتفمرأز ذـ ا التحـدـيقت   مجاءـــــــــــــــالمـق تر ـت ااـ قر ال
ــتمرة المنقلم الفقبرة لأجيق و تقد  ات اياق تقورأج التمقلــــــــــــك االجتمقالي ان ناالاع يم ن  بدترا  و تذ االمءــــــــــ

 التقرار المليقت الءب  تالتاميلو األمر ال   نولرأد الما د من يترات الفاا تااليتقق  

ــاو ل  - 3 ــتاد إلى التققر ر الءــــــ ــفهايقتو ت ءــــــ ت ر ا ذ ا التقر ر اللى التقر   الحدنث بدلا من يترة التءــــــ
و تالتي ت مقت لقلــــــتمرار 2009الفاا الجاءــــــي يي حقالت الاااع التي ُاقدرأماق إلى مجلس األمن ما  الق   الن

بغتصــــــق  المرتن  لقلاااالقت  ت صــــــا ذ ا التقر ر  لاأليمقط تاالتجقذقت المتفلقل لقألطةق  المولوينن يتيجل 
يقت االجتمق يل تاالقتصـــــقييل تاإليءـــــقييلو التحديقت المفقمدة المتفلقل لقلءـــــب  تاألمن تحقوة اإليءـــــقن تالتحد

ــق لالتي تؤ ر اللى الاــقجيــقت تاألطةــق  المولوينن يتيجــل     2467  تتيقــق للقرار  المرتن  لــقلاااالــقت  بغتصـــــــــــــ
 لممثلالالاااع لقلتاءـــــــــهز مع   الخقصـــــــــل المفايل لقلفاا الجاءـــــــــي يي حقالت للممث الو االدمت التقر ر  (2019)

الخقصــــــل المفايل لقألطةق  تالاااع المءــــــل  تمع الكيقيقت المفايل يي مانومل األمم المتحدة  تيي تموز نولي  
ــنقط  2018 الخقصــــــل المفايل لقلفاا الجاءــــــي يي حقالت الاااع اللى اطر   لممثلالو تقمفت  2020يارانر  تشــــ

ــقل الل ــد المراة تلجال حقوة ال ةن اللى التوالي  تايعــــــى ذ ا التفقتن مع اللجال المفايل لقلقعــــ ى التمهها مــــ
ي التاامقت الدت  ( 1) 2021  تشـــر ن الثقيي يويمار 19التفقتن إلى صـــدتر بيقن مشـــترل الن اللجاتهن يي   و ُيحدرأ

بغتصـــــــــــــــق  المرتن  لـقلاااالـقت لاتي يصــــــــــــــنحن حوامـن يتيجـل  لو نتفلز لـقلاـقجيـقت ال لموجـ  االتةـققهتهن ويمـق
الــــــترشــــــد ل  يي تحلهن ذ ا التقر ر تتوصــــــيقت   تالــــــترشــــــد يي جمع ت ةق  المولوينن يتيجل لا ا الفااو تاألط

ــتايقن ري اللي   مهداييق لأمم المتحدة لقلتشـــقتر مع الءـــل قت الوطايل    م تنق 24المفلومقت الاو يل تالكميل لقلـ
ــن قت  الدتليل الماخرطل يي ماع الفاا تالمانمقت قت الاقجي الاقجهن ت تمانمقت المجتمع المديي المحلي تشــــــ

تويهر خدمقت حمقيل ال ةن  ت قد  ذ ا التقر ر الرمــــــق موجاا لتدخبت األمم  الجاءــــــقيي تالقعــــــقل اللي  تيي
ــحقيق غهر النقذر ن تالنقذرات   ــللو ل يل تفا ا الاال التاةه يل تالاريقمجيل يالمق لاؤالل العـ المتحدة اات الصـ

 للعيقن يي اغل  األحيقن 

ءــققق مع تققر ر  الءــاو لو يشــهر مصــ ل  ”الفاا الجاءــي المرتن  لقلاااالقت“ إلى االغتصــق و  تات  - 4
ــر و تالاتا   ــر و تالتفويم القءـ ــر و تاإلجاقج القءـ ــيو تاإلكراا اللى الدالقرةو تالحمن القءـ ــترققة الجاءـ تااللـ

قل ات الرجق  ات الةتيقت لقإلكرااو تلـــقئر اشـــ ق  الفاا الجاءـــي اات الخ ورة الممق لل التي ُترتك  مـــد الاءـــ 
ــلل   ات الةتيقنو تالتي لاق صـــــلل منقشـــــرة ات غهر منقشـــــرة باااع من الاااالقت  تقد ُيءـــــتد   اللى تجوي ذ ا الصـــ

ــهن ذو ل الجقيي من ــلحل تةقصــــ ــنق إلى جمقالل مءــــ   ات تقلفل لدتلل  إمق  ال   ي ون يي  ثهر من الحقالت ماتءــــ
تةقصـهن اتصـقف العـحيل التي تكون يي   شـن قت اإلرذقبيل  ت اتغهر تقلفل لدتللو ت شـمن الك الكيقيقت ات ال

مءـــتاديل اللى  كثهر من الحقالت العـــوا يفليق ات متصـــورا يي اقليل لـــيقلـــيل ات إ ايل ات ينايل معـــ ادةو ات
 __________ 

ــقـلي    (1)  اـلتـــــ اـلراـل   الـاـر  ــقر  -www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Statements/Joint-CEDAW-CRCمـتـــــ

joint-Statment-on-Children-Born-of-Rape.doc  
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ــورة  ت ات من تجوي ماق  اإليبت من الفقق    ــقييل الةفليل ات المتصـــ ــي ات ذو تاق الجاءـــ ــقه مهلاق الجاءـــ الـــ
تجـقر ـلقألشــــــــــــــخـقا  اال مومـق ـلقياـيقر اـلدتـلل  ت ات من تقوع عـ قر الـقبرة للحـدتيو مـثن الااتر اتاـل   يقترن ال

ت ات من حدتث ايتاقكقت ألح ق  اتةقة لوقا إطبة الاقر  ت شمن ذ ا المص ل  ايعًق اإلتجقر لقألشخقا  
 لذرج الفاا الجاءي ت ات االلتذب  الجاءيو متى ارُتك  يي حقالت الاااع 

األمم المتحدة  تيي   ايراي  نرتكااقنتاقت  ذ ا التقر ر حوايث االلــتذب  تااليتاقل الجاءــههن التي تال  - 5
ذ ا الصــــــــــــديو اتي ان ات د مجديا التاامي بتحءــــــــــــهن ال ر قل التي تماع باق المانمل االلــــــــــــتذب  تااليتاقل  

ــههن تتتصــــــــدى لامق    االلــــــــتذب  تااليتاقل  يي تقر ر  الءــــــــاو  الن التدابهر الخقصــــــــل للحمقيل من  ت الجاءــــــ
المءـقالدة يي     من خب مفلومقت الن الجاوي الما تلل لدالم العـحقيقو مثبقدمُت    (وA/75/754الجاءـههن )

لـان العي  تالمءـقالدة التفليميلو تتءـو ل يالقتى إ نقت األبوة تالـتحققة يةقل األطةق  الن األطةق  المولوينن  
ــههنليتيجل  ــتذب  تااليتاقل الجاءـ ــقم  بلـ ــل الد  التءـ ــيقلـ و ت  لك الجاوي الراميل إلى  ةقلل التاةه  الكقمن لءـ
 إطبقق 

  
 واغ  النءسم  النءشئ  األتمءط اا تجءهء  االش  -  ثءتاء  

ُتاهن المليقت الرصـد تاإلببغ تالتحلهن التي اجرتاق األمم المتحدة ان طقئةل من الجمقالقت المءـلحل   - 6
غهر التقلفل للدتلل ت  لك قوات الدتلل ات المهليشيقت المرتن ل باقو ارتكات اللى مدى الفقوي الثب ل المقميل  

اللى الصــــفهد  حقالت حمن  تارتكات ذ ا الجرائم يي يااالقت محليلالاةق جاءــــيق مرتن ق لقلاااالقت الــــةر الن  
ــلو لمــق يي الــك ي ــقة    ممــق تءــــــــــــــاــ  بــدترات الاا  يتن الوطايو ــدتل يي الماــقطز التي ي ون يهاــق تجوي ال

ــيقية الققيونو مــــعيةق ات غهر يفق   ترغم  ــءــــقت لــ لفض المفلومقت يي   توجدن الرصــــد ليس مااجيقو  امؤلــ
  2021  ت 2016جـيل الصــــــــــــــذهرة الا ـقة  تيي مـقليو تلقـت األمم المتحـدة بهن الـقمي  إطـقر المـنقيرات الارـيقم

م قيحل  بغتصـــــــــــــق  المرتن  لقلاااالقت يي لـــــــــــــيقة برامل لحقلل ألطةق  مولوينن يتيجل   134مفلومقت الن  
ــقيي  تيي ييجهر قو   ــان العي     621 تو هزجرى  الفاا الجاءــــــــــ ــقالدة يي لــــــــــ طةب ا اقل تلقي اماقتام المءــــــــــ

ــقالد ــد المراة تال ةن التقلفل تالمءــــ ــت تحدة م قيحل الفاا مــــ ــويانو احصــــ ــيل تاالجتمق يل  تيي الءــــ ة الاةءــــ
بغتصــــــــــــــــق  يي جاو  تشــــــــــــــرة ياريور ماـــ  لحـــقلـــل ألطةـــق  مولوينن يتيجـــل    3  000للح ومـــل اكثر من  

ــقيي 2015 الق  ــةلل تي ققاق  تتؤي  الحواجا األمايل تاإليءـــــــــــ ل   تمع الكو ال تف س ذ ا األرقق  حجم المءـــــــــــ
تالثقـقوـيل المتفـدية إلى التقصــــــــــــــهر يي اإلببغ الن الحـقالت  تالبتة اللى اـلكو تيي حهن توجـد الوـنقت  اهرة 
امق  ا  يقجيل من الفاا الجاءــــي المرتن  لقلاااالقت ويمق نتفلز لقإلببغ الن الجر ملو قد نانر إلى الحمنو  

ــنل إلى  ــنحن حوامن يتيجل واالل الاقجيقتلقلاءــــــــــ ــق و لبتي يصــــــــــ اللى االرتنقط لجمقالل   يلهب تنقرالقالغتصــــــــــ
العــحقيق تاطةقلان ُ فررأج  إلى تةققم الوصــم ت   نؤي  و ممق“الشــرف”و ات يقدان  “التآخي مع الفدت”مءــلحلو ات  

 للخ ر 

ة  - 7 تما  اتائن التءـفهايقتو للت ذ ا الجرائم لـمل تخيمل للاااالقت تاالمـ رالقت الءـيقلـيلو ممق يفورأ
ــب  تاألمن الدتلههن    ــيل يي الءـ ــق  اياة تحشـ ــيقة  تيي رتايداو  قن االغتصـ ــي التي لـ اإللقية الجمق يل للتوتءـ

الــةرت الن الدي نتراتر و ت لاءــقل تالةتيقتا مــد االمق  الفاا الجاءــيخبلاق    تتارتكا  1994تقفت يي الق  
(و تذي ارقق  من المةاو  اللى ي قة تالـــع E/CN.4/1996/68من حقالت الحمن ) 5 000 ت 2 000بهن  

مفءــــــــــــــ رات  ”يي الاولـــــــــــــــال تالارلــــــــــــــكو احتجات الاءــــــــــــــقل يي خب  الاااع  اياـق اقن ممـق ذي اللـي  يفلـيق  ت 
و تلم ي لز لـــــراحان إال الادمق لم يفد من اامن ات من المم ن إياقل الحمن  تخب  الاااع يي  “االغتصـــــق 

https://undocs.org/ar/A/75/754
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1996/68
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شــــــــــمق  اتغاداو اخت ا جي  الر  للمققتمل عالف الةتيقت الصــــــــــذهراتو تُاجارن اللى اإليجق و لتات د ذ ا 
ي تيةءـــــــي يي  لةاى بدي  الك  تءـــــــا  لانيقان ان ي تمن يمو جاقزذن التاقلـــــــليو   الجمقالل لفاقصـــــــر جدندةو

ر باحو لالمدى ال و ن  تقد ُتلد يتيجل  طةن  تخب  الحر  األذليل يي لــــــــــــهرالهونو ايى   8  000 لك مق ُيقدم
ر باحو  من األطةق    20  000االلــــــتخدا  الوالــــــع الا قة للفاا الجاءــــــي مــــــد الاءــــــقل تالةتيقت إلى مق ُيقدم

تيو ايى ارتكق  االلـترققة الجاءـي لحز الاءـقل ليشـ  -  بغتصـق   تخب  الاااع يي تيمورلالمولوينن يتيجل 
ــ ر ل ات ــآت الفءــــ خقرجاقو إلى الدي ال يحصــــــى من حقالت الحمن تالموالهد جرال ذ ا  تالةتيقتو ياخن الماشــــ

االيتاقكقت  تيي جماور ل الكويذو الديمقراطيلو تيتيجل للفاا الجاءـــــــــــي المرتن  لقلاااع ال   ارتكات  مـــــــــــد  
ُت المءــــــــلحل المحليل تاألجاايلو يعــــــــب الن قوات الدتللو تلد عالف األطةق  يتيجل الاءــــــــقل تالةتيقت الجمقالق

يي   ايعـــــق بغتصـــــق  يي لـــــيقة الاااالقت الققئمل اللى الاو ل تالمواري  تبقلمثنو تفرمـــــت الاءـــــقل تالةتيقتل
ــر   ــيو تالاتا  لقإلكرااو تحقالت الحمن القءــــ ــترققة الجاءــــ ــويان لفمليقت االخت قفو تااللــــ اللى جاو  الءــــ

ي قة تالــــــعو ممق الــــــةر الن إيجق  اطةق و لمق يي الك يي األلــــــر  تمع الكو ال تاا  المشــــــقة الجءــــــيمل  
بغتصــــق  المرتن  لقلاااالقت مذةلًل إلى حد  لتالمءــــتمرة التي تفقيي مااق الاقجيقت تاألطةق  المولويتن يتيجل  

مق نرتن   الاااالقت المءـــــــلحل تاإلرذق  ت ر قلـــــــتمراان تطةتاق تشـــــــتد  يي الاه قت المتة رة ل من كاهر اللى الرغم 
 .بامق من تشري

ــيقة اإلتجقر الاقجم الن الاااع تاإلرذق  تالت رف الفايل تالجر مل المانمل الار الوطايلو  - 8 تيي لــــــــــ
ــيل تامايل متااندة للاقجيقت تاألطةق  المولوينن يتيجل   ــيقلـ ــي تحديقت لـ ــق و اللى لي رر الفاا الجاءـ بغتصـ

  تقــد ايمل تانيم ياال  تحر ــل الشــــــــــــــنــق و يعــــــــــــــب  (2016)  2331رار مجلس األمن  الاحو الماهن يي ق
ــتراتيجيقتاق  الن ــقل الااقو الـــــتخدا  الفاا الجاءـــــي يي الـــ الجمقالقت المرتن ل باو و حرا  تالجمقالقت الماشـــ

الاتا  ـلقإلكراا تاالغتصــــــــــــــق   شــــــــــــــ ـن من اشــــــــــــــ ـق  التفو ض للتجاهـد تييـقكـن الحوايا لـدناـقو تلجـةت إلى  
ينايل تتشــر دذق  تتواج  الاقجيقت تاألطةق  المولويتن  ألالعــقئاقو تيي الوقت يةءــ  لتدمهر طوائا الرقيل ات

األلـــرو   ا اقلبغتصـــق  ايعـــقو يي خعـــم المفقيقة من إصـــقلقت بدييل تصـــدمقت يةءـــيل طو لل األمد ليتيجل 
و يتن التم ن من الفوية إلى مجتمفـقتام ات بلـدايام الاـقزحهنغهر مءــــــــــــــمى يي مواقع    يترات إقـقمـل إلى اجـن

اكتءـــــــق  الجاءـــــــيلو  األصـــــــليل ينرا اليفدا  األمنو تقوايهن تءـــــــجهن الموالهد التمهها ل التي تماع األطةق  من
ــيل مخيم الاو  يي ــتعـــــــــ ــلحل غهر تقلفل للدتلل  ت ءـــــــــ لفربيل الجماور ل ا تارتنقطام الماالو  لجمقالقت مءـــــــــ

يي المقئل  94شــــــخ و   57 600 مق يقر  منالءــــــور لو حهث ال تاا  النرتف األمايل تاإليءــــــقييل مار لو 
يي حقلل حمن يتيجل للفاا   2019(و تصـن الدي ماان يي الق  S/2021/1029)  ماام من الاءـقل تاألطةق 

رتكنــ  تانيم ياال  تاطراف اخرى يي الاااع  تحتى لفــد المذــقيرة ات الارت  ات  الجاءــــــــــــــي المااجي الــ   ا
  خ ر  الاقجيقت تاألطةق  المولويتن يتيجل للفاا الجاءـــي واج جمقالل مءـــلحل ات إرذقبيلو ت  من برا ناإليققا 
يفلى لاهن المثق و    و تالتمرار اا قر الصحيل تالاةءيل االجتمق يل يي المدى ال و نتن ال مجديال التفرج

تفرمـــــان   ابلذت مخت ةقت لـــــقلققت اللى ند جمقالقت ماشـــــقل الن بو و حرا  يي شـــــمق  شـــــرة ييجهر ق الن
إالـقية تـةذهلان  تتواجـ  الاـقجيـقت األنا ـديـقت الفراقيـقت حواجا قـقيوييـل المليـل خرتجان ت لبغتصـــــــــــــــق  ا اـقل  

حقالت ننقهن ماةصـبت الاام إلى اجن  ت ققويل متفدية تحو  يتن احتةقلان لحعـقيل اطةقلانو تيي لفض ال
غهر مءــمى  تلدى الفوية إلى  اا المجتمفقت األصــليل ات المجتمفقت المعــيةلو تنن الاقجيقت ي قبدن مع 

مانمــقت المجتمع  اطةــقلان لتلايــل احتيــقجــقت ذــقئلــل  تيي الصــــــــــــــومــق و اجرت األمم المتحــدةو لــقلتفــقتن مع
يي بهدتا ت يءـــــمقنو تمقديشـــــوو تخلصـــــت إلى ان اكثر من   المدييو يرالـــــقت الـــــتقصـــــقئيل لألـــــر المعيشـــــيل

تؤ ر   امراة ذربن ات ُايق ن ات ايشــــققن الن حر ل الشــــنق  مق زلن لحقجل مقلــــل إلى الدالم  ت م ن ان 2 600

https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
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تصـــمل الفقر المحدية لءـــا  ايتمقل متصـــور إلى جمقالل إرذقبيل تة هرا شـــدندا اللى حيقة الاقجيقت تاطةقلانو 
 حتمقالت قاولان اجتمق يق تايدمقجان تبققئان االقتصقي  ممق ُيقلرأن من ا

ــقل تالةتيقت الرمـــــــل للفاا الجاءـــــــي تتشـــــــ ن الونقت  - 9 تتجفن به قت التشـــــــري تالاجرة تاللجول الاءـــــ
حقوقان الجاءــــــيل تاإليجقبيل  تيي لــــــيقققت الدندةو تاجات الاءــــــقل  إالمق  إمــــــقويل امق  التمتع لصــــــحتان ت 

ن الونقت لدى التمقه خدمقت اإلجاقج الءر ل تاامال تالحصو  اللهاق  تيي  تي اصنحن حوامواتالةتيقت الل
و لمق يي الك الفاا الجاءـــــــي الوالـــــــع الا قة  2017ميقيمقرو الق  الةنقئع التي ارتكااق التقتمقيات يي الق  

من المديههن إلى باذبيي و حهث تنن يرا    800 000 قو ذر  يحوي ال   الـتادف يءـقل تيتيقت الرتذها 
صـو  اللى خدمقت الصـحل الجاءـيل تاإليجقبيل تالصـحل الفقليل محدتية لقلاءـنل إلى الاقجيقتو لمن يهان الح

(  تتواج   CEDAW/C/MMR/CO/EP/1تي ايجان اطةقال يتيجل التفرج لبغتصــــــــــــــق  )واالل الاقجيقت
بغتصـق   لتالماقجرات تالبج قت ايعـق إقصـقل اجتمق يق تاقتصـقييق متااندا يتيجل   الاءـقل تالةتيقت المشـريات

  2020لبغتصـق  الجمقالي يي الق    المرتن  لقلاااالقت  يةي الصـومق و تفرمـت امراة تويم يي مخيم للااتر
اللى انـد  تءــــــــــــــفـل رجـق و لفعــــــــــــــام من األيراي الانـقمههنو بهامـق  ـقيـت تجمع الح ـ   تلقـد حملـت يتيجـل 

بغتصـق  تايجاتو ممق ايى إلى تةققم تصـمل الفقر التي تاجاتاق تتدذور مءـتوى ايفدا  امااق االقتصـقي و  ل
ــقلقت متفدية لحقت باق ا اقل االغتصـــــق     األمر ال   ايى إلى اكت قباق تتدذور صـــــحتاق الادييل لءـــــا  إصـــ

لفاا الجاءــــــي يي امقكن لالاءــــــقل تالةتيقت الماقجرات تالبج قت تالمشــــــريات خ ر تفرج    تفقلم ايعــــــقت 
  59امراة ت  39ةي لهايـقو تحققـت األمم المتحـدة من تقـقر ر تةهـد لـةن  يالالـدان المتـة رة لـقلاااالـقت   االحتجـقز يي

شـــــتى الاه قت المتة رة لقلاااع احتجاتا تفءـــــةق يي مختلا مرايز االحتجقز ألكثر من خمس لـــــاوات   طةب من
اال   تتفرج لفض ذؤالل الاءـــقل للفاا الجاءـــيو لمق يي الك اللى الـــقه االيتمقل المتصـــور إلى تانيم ي

ــقل المشــــــريات تالماقجرات تالبج قت   االغتصــــــق   تتومــــــ  ذ ا الحقالت  ذرات الحمقيل التي تواجااق الاءــــ
 تاألمرار المتواليل التي تةتي يي االقق  الحمن الاقجم الن االغتصق  

هرة الفدالل يي مجق  الفاا الجاءــــــــــــي ل ه ل لشــــــــــــ ن  تيي الفدند من به قت مق لفد الاااعو تكون تت  - 10
يشــــ ت لجال للحويقل تالمصــــقلحل تلجال للتحقهز لشــــةن األشــــخقا المختةهن قءــــرا لموج   مؤلم  يةي يهنق و اُ 

ــقمن الموقع بهن الح ومل تالحا  الشــــــــهوالي الاهنقلي الموحد يي الق   بفد ت   2006اح ق  اتةقة الءــــــــب  الشــــــ
ــقتو القمقو لم تحن الل 15مرتر  ــيل تاحدةو يي حهن  قيت منقيرات قو  الحويقل تالتفو عـــــــــــ جاتقن لفد قعـــــــــــ

ليشــــــــــــتيو اللى   -  (  تيي تيمورS/2020/487تالجاوي الما تلل لتحدند ذو ل مرتكاي ذ ا الجرائمو محدتية )
لشــةن جميع اشــ ق     2005ت   2001بهن القمي    اجر ت اللى الصــفهد الوطايالرغم من المليل تو هز متفمرأقل 

  تيي الاولــال تالارلــكو  2017الفاا الجاءــيو لم تاشــة مؤلــءــل لمنقشــرة التصــد  لا ا الجرائم إال يي الق  
من اجن يهن االالتراف  عـــــــــــحقيق خب  الاااع  كقيحت الاقجيقت تاألطةق  المولويتن يتيجل للفاا الجاءـــــــــــي 

ــو  اللى ال ــرالههن للحر  تالحصــ ــقف )شــ ــقت تااليتصــ ــن S/2021/312تفو عــ (و تمع بلوغ ذؤالل األطةق  لــ
  تتفتار  طو لل األمديةءـــــــيل    صـــــــدمل المفقيقة من الرشـــــــدو تةققمت احتيقجقتام يي  ثهر من الحقالت لءـــــــا 

ت األطةق  ال نن تلدتا يتيجل لا ا الفاا مفقلجل تر ل الفاا الجاءـــــــــي تتلايل احتيقجقت العـــــــــحقيق تاحتيقجق
  الءب  تااليتقق  إلى ينق  ييمقراطي شقمن للجميع  يالقئم اللى توطهدمامق مؤشرا 

 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MMR/CO/EP/1
https://undocs.org/ar/S/2020/487
https://undocs.org/ar/S/2021/312
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تي يصاااااحنن ووام  تياج  للنن   واالمخءطر ااألضاااااراي اليي توااللء النساااااء  االتياء  الل -أل    
 الجنسي المرتحط بءلنعاعء 

تي يصــــــنحن حوامن  وااألمــــــرار الفميقل تالمءــــــتمرة التي تلحز لقلاءــــــقل تالةتيقت الليم ن ان تؤي    - 11
بغتصــــق  المرتن  لقلاااالقت إلى يتامل من االياالة يحو الحعــــيض تح م حيقتان تلــــان  يشــــان  ليتيجل 

ايش ل  ةي مقلي تيهنق و ايقيت األمم المتحدة لةن الاقجيقت  ثهرا مق يفجان الن إيجقي المن ات المشقر ل يي  ي
مدرمة للدخن لءـــــــا  إصـــــــقلقت امراج الاءـــــــقلو تاألمراج الماقولل لقالتصـــــــق  الجاءـــــــيو مثن يهرته يق  

ــيل  تيي ييجهر قو تاجات لفض الاقجيقتو ت  المخت ةقتو  بخقصــــل  الماقالل النشــــر ل اإلندزو تالصــــدمقت الاةءــ
قيهن جرال الـك من طـقئةـل  حـقالت حمـن متفـديةو تايجان يي ماـقطز غهر عماـلو حهـث ال تتواير الخـدمـقتو تالـ 

تالــــفل من مشــــقكن الصــــحل اإليجقبيل الحقيةو لمق يي الك الاقلــــور المثقيي الماالي ت ات الاقلــــور التولهد    
ــقلققو اللى  –تيي  ولومايقو ارغمت المققتبتو ياخن القوات المءــــــلحل الثور ل الكولومايل   الجي  الشــــــفاي لــــ

ت إجاقج متفديةو تذو مق ا رت  الكثهرات ماان  ءـا  رئيءـي  االمتثق  لخ ل تحدند الاءـن تالخعـوع لفمليق
خدمقت الصـحل الجاءـيل تاإليجقبيلو ات قد  قيل ير  االيشـقققان  تيي مفنم الءـيقققت المتة رة لقلاااالقتو ال تتو 

نو  المةمويل ات الءــر ل إلياقل حقالت الحم ير الخدمقت يي الماقطز الر فيل ات الاقئيل  تالمحقتالت غهراال تتو 
ذي الءــــــــــــــاــ  الرئيءــــــــــــــي لحــدتث تويــقت تاالتبالت بهن األماــقت  تيي جميع   خــدمــقت مبئمــلويي غيــق   

الصــــــحل الفقليلو لمق يي الك األيكقر   تمشــــــقكناةءــــــيل الصــــــدمقت ال من الاقجيقت ايعــــــق  فقييالءــــــيقققتو ت 
ة األمــــــرار الاةءــــــيل تالجءــــــديل التي ُتترل يتن مفقلجل الشــــــةقل تإالقي ة اإليمق  االجتمقالي االيتحقر ل  تُتفورأ

 تاالقتصقي  

ــهن تالتمهها تيناقميقت الاااع لا قية تامي   - 12 ــقتاة الاي ليل بهن الجاءـــــ ــم مع الد  المءـــــ ت تةقالن الوصـــــ
يي الاقجيقت المحتجاات يي   الحقق  ةي جاو  الءـــــويانو ال نثز ايراي المجتمع المحلييتإمـــــفقف العـــــحقيق  

الــــــــــــــري طو ــن األمــدو ت انرتن إلهان اللى ايان جوالــــــــــــــيس ات قتلــلو يي حهن نانر ايراي األمن يي  ثهر 
األحـيقن إلى المخت ـةقت الءــــــــــــــقلـققت يي ييجهرـ ق لفهن الر ـنل  تيي جماورـ ل اير وـيق الولــــــــــــــ ىو تاجات   من

ك  الفاا الجاءـــــي ال   تفرممـــــن ل  من جمقالل  مرت    قن  الاقجيقت ريعـــــق متااندا من جقي  الفشـــــهر الادمق
مءــلحل اجاايل ات من جمقالل مءــلحل لمواصــةقت إ ايل ات ينايل مختلةل   مق ان المفقنهر االجتمق يل العــقرة  
ــاهن المثق و يم ن الــــتخدا  الحمن   التي غقلنق مق تفازذق القوايهن التمهها ل تؤ ر   لك اللى الاقجيقت  يفلى لــ

 ل   ُيحقكم بوصة  جر مل يي الدة بلدان مثن ايذقيءتقن تلهايق تاليمن كدلهن اللى الايق ا

ــيل التمهها لو يي الجماور ل الفربيل الءــــــور ل تالءــــــويان  - 13 ت ثهرا مق تت ل  قوايهن تممقرلــــــقت الجاءــــ
ل تالصـــــــــومق  تالفراة تلهايق تغهرذق من الالدان اللى لـــــــــاهن المثق و قيق  االقل لما  شـــــــــاقية المهبي ات ت يق

الاو ل تتماع الاءـــــقل من يقن مواطاتان ت ات جاءـــــهتان إلى اطةقلان يتحو  ب لك يتن حصـــــو  ال ةن اللى 
ــي التي تمقره  ــقت المتفلقل لقلمهراث تملكيل األرامــ ــر فقت تالممقرلــ ــيل  تبقلمثنو يان التشــ ــقلــ الخدمقت األلــ

جهر ـقو تكـقبـد الاـقجيـقت مشــــــــــــــقـل  ةي يي يالتمهها لحز الاءــــــــــــــقل تالةتيـقت تا ـد من تامي  الاـقجيـقت تاطةـقلان   
تمع اقتصــقييل لءــا  القوايهن الفرويل التي تماع الاءــقل من امتبل األرامــي ات ترا تاق  تيي ميقيمقر   لكو  

مختلا    ان الققيون نا  اللى حقوة متءـــــقت ل للاءـــــقل تالرجق  يي إبرا  القوي حيقزة األرامـــــيو تما  االرافُ 
ليلو حقوقق متمهاةو ات حصــر ل يي لفض األحيقنو يي حيقزة األرامــي  المجموالقت اإل ايلو يي الممقرلــل الفم

يجفن من  للرجق  اللى حءــق  الاءــقل  تبقإلمــقيل إلى الكو يءــت يع المواطاون يق  امتبل األرامــيو ممق
ــقل الرتذها يقو   ــيلو لمن يهام الاقجيقت من يءـــــــــ إالقية تحقهز الصـــــــــــف  للذقيل اللى الاقزحهن تالديمي الجاءـــــــــ
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يقن ملكيل األرامــــــــــي إلى اطةقلام  تتا د الفالل االقتصــــــــــقييل للاقجيقت من خ ر تفرمــــــــــان األرامــــــــــي ات 
تي ناربن إلى م قن عخر  والبلــــــــــــتذب و لمق يي الك اإلتجقر الاقجم الن الاااع  تيي مقليو تةقد الاقجيقت الل

 نم شــــن قت الدالم المجتمعيل الخقصــــل بان ت صــــنحن الرمــــل لشــــ ن خقا لتتجقر من قان شــــخ  الــــتذلا
الكثهرات ماان يتيجل ايجات العـوةو  3 000تصـةت ممثبت شـن ل للاقجيقت يي  ولومايق تعـم  لقد احيقيق  ت 

بغتصــق و يتامل اإلن ال تالةقر تالريض من المجتمع  تال نتءــا  الوصــم المحي  لقالغتصــق  لةاى يةءــي ل
 صقي  الفالل االجتمق يل الشدندة تالفوز االقت  إلى ايعق نؤي شدند يحء و بن 

تغقلنق مق تءتادف الةتيقت تحدندا لقلفاا الجاءي ت واجان مخقطر تامرارا جليل لفد الحمن يتيجل  - 14
 12تي تتراتر االمقرذن بهن  والــهرالهونو اخعــع المتمررأيتن الةتيقت الل  خب  الحر  األذليل ييبغتصــق   ت ل

ــور الما  ترققةالقمق لبلــــــ   15ت  ــور الجاءــــــي  تالقيت الكثهرات من الاقلــــ الي المثقييو ال   نتم تحدندا بومــــ
ــقيذنو تال   يم ن ان يصـــــن  حقلل يائمل يتن تدخن  لكاتيجل  بغتصـــــق  تاإليجق  قان ان ي تمن يمو اجءـــ

(  تقد تختقر الاقجيقت التااي ألطةقلانو تلكاان E/CN.4/2002/83/Add.2جراحي إلالقية ختم األيءجل )
 لكو ال لــيمق الادمق ي نم طةبت ايةءــان  ت م ن ان تعــفا ذ ا ب   الويق  لفض الحقالت إلى يعــ ررن يي

االلــتةقية من التفليمو تتاميل إم قيقت  ءــ  العي و تتةمهن   الفوامن الخقصــل لقلءــن لشــدة قدرة الةتيقت اللى
 الرالقيل أليةءان تاطةقلانو تممقرلل حقوقان المدييل تالءيقليل ممقرلل  قملل 

 
 بءلنعاعء   المخءطر ااألضراي اليي يوااللء األطتءل المولودان تياج  للنن  الجنسي المرتحط  -بء    

يتيجل للفاا الجاءـي المرتن  لقلاااالقتو  ثهرا مق تتعـقير يناقميقت    ألطةق  المولويننلق  ويمق نتفلز - 15
الاااع تالد  المءــقتاة الاي ليل بهن الجاءــهن إلقصــقل ذؤالل األطةق  الن الشــن قت الثققويل تاأللــر ل األلــقلــيل   

ةي  ولوماـيقو قـد نوصــــــــــــــم حتى األطةـق  اـل نن ُتكتم الاام اصــــــــــــــولام لءـــــــــــــــا  الءــــــــــــــمـقت النـقذرـ ل تاألبوة ي
المفرتيل  ت تجلى ذ ا التمهها يي ايمقط ممقرلـــقت التءـــميل العـــقرة يي لـــيقة بلدان الدندة  يةي مقليو  غهر

  تيي  “اطةـق  الجاـقينهن”ات    “اطةـق  المتمرينن”بغتصـــــــــــــــق  الــــــــــــــم  لي لز اللى األطةـق  المولوينن يتيجـل  
  اق اغتصـــــــــــق  ارتكا ت  لحقاللى اطةق  مولوينن يتيجل إالمجتمع المحلي  شـــــــــــقرجماور ل اير ويق الولـــــــــــ ىو ا

(   S/2017/249جي  الر  للمققتمل )  يفايو تذو مصـــــــــ ل  محلي تويكوتويكوقلـــــــــم ل المققتلون المتمريتن  
ات    “ايق يي حهرة”التي لوحنت يي اتغادا ترتايدا يفار الن الحانو مثن   تاللى الرغم من ان لفض األلـــــــــمقل

قاهن  يان مفنماق يفمد إلى رب  األطةق  لقلجاقة من  و“ايق ليل الحظ” ت  “حدا يفلم لمقاا حدث ذ ا ليهللا ت ”
توير ار فل  يي رتايدا ايعـق  ت م ن لا ا الممقرلـقت ان صـوييتالتي  “اطةق  الشـي قن”  ت “القتلل الصـذقر”

للفااو األمر ال   نؤي  إلى ما د من الاشــــــقشــــــل  تيي جاو  الءــــــويانو ابلذت األمم المتحدة لحقلتهن زالم  
قتن   بغتصق  ات حقتلوا قتن ذؤالل األطةق   تابلغ النليهامق ان ازتا  الاقجيقت قتلوا اطةقال مولوينن يتيجل 

ــيقققتو لمق يي الك يي ــويان تاليمن تبلدان  األطةق  تالتخلي الاام يي الدة لــ جماور ل اير ويق الولــــ ى تالءــ
بغتصـــــــــــــــق و ت فاز الــك لاخرى  ت ثهرا مــق نريض ايراي المجتمع المحلي رالــقيــل األطةــق  المولوينن يتيجــل  

لقلتقلي الريض االجتمقاليو ال   نؤ ر اللى النرتف المعيشــــــــــــــيل لأطةق   تيي يهنق و ُاجار لفض األطةق   
فل ت اتاللى الاجرة من ييقرذمو تا  المتجر ن  صنحوا الرمل للفاا الجاءي من جقي  ايراي األلرة المولم

بغتصـــــــق  المرتن  لقلاااالقت الصـــــــدمقت الاةءـــــــيل بهن األجيق   لت واج  األطةق  المولويتن يتيجل  - 16
 الماا و حهـث قـد تجـد الاـقجيـقت صــــــــــــــفوبـل يي تربيـل ذؤالل األطةـق و يهؤي  الـك يي لفض األحيـقن إلى يي

تاإلذمق   تتشـــمن اا قر ال و لل األجن للصـــدمقت الاةءـــيل التي يفقيي مااق األطةق  المولويتن يتيجل  الفاا

https://undocs.org/ar/E/CN.4/2002/83/Add.2
https://undocs.org/ar/S/2017/249
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للفاا الجاءــــــــــــــي المرتن  لـقلاااالـقت االكت ـق  تالفاا تإيمـقن المخـدرات ات الكحو   تالبتة اللى الـكو يـان 
ــر للفض األطةق  المولوينن يتيجل  ــقبون لةهرته يق  الماقالل النشــ ــق  مصــ ــيقققتو  لفض ال ل يي بغتصــ ءــ

ذو مو مز يي جماور ـــل الكويذو الـــديمقراطيـــل ترتايـــدا تبلـــدن اخرى  تربمـــق الـــقش األطةـــق  يي حـــقالت   كمـــق
ــام  من ــوا ايةءــ ــيل التي تفرمــــت لاق اماقتامو تيي لفض الحقالت تفرمــ ــادتا يهاق المفقملل الوحشــ ــر شــ األلــ

قيت األمم المتحدة لةن لفض األطةق  ينارتن لبلتذب و  مق حدث يي ييجهر ق ات جاو  الءويانو حهث اي
لــــــــــــــلو ـيقت الايةـلو تُ قلـرأدتن اللى األرج  بهـ ل المجموالـل المءــــــــــــــلحـل التي تـلدتا يهاـق  تقـد نومــــــــــــــع عخرتن 

 المبجئ ات يتر األنتق  ات قد نتم التخلي الاامو ويصنحون الرمل للتجاهد من قان جمقالقت مءلحل  يي

ي  االجتمقالي تاالقتصــــقي  ال    ثهرا مق تدالم  لــــيقلــــقت تمهها ل  التام  نا ديي اغل  األحيقنو ت  - 17
  يةي الجماور ل المولوينن يتيجل لبغتصـــــــــــــق  المرتن  لقلاااالقت  لتءـــــــــــــجهن الموالهد من تفقهد حقلل األطةق 

ــور ل تالفراةو  ثهرا مق يةتقر األطةق  المولويتن يتيجل  ــق  المرتن  لقلاااالقت إلى الرالقي لالفربيل الءـــ ل  بغتصـــ
الصـحيل تالتفليم تالءـ ن تالفمن لءـا  الد  تواير ت قئز الحقلل المدييل  تيي الءـويانو مع ان لأطةق  الحز  
يي الحصـو  اللى الـم تجاءـيل تتءـجهن الواليةو يان الك يصـن  صـعنق من الاقحيل الفمليل لءـا  اإلجرالات  

ر مهراث األطةق  تملكهتام لأرامـي  المرذقل الكتءـق  الجاءـيل من جال األ   تيي مـول الكو  ثهرا مق يحن
ات ي فن يهامق  تيي اتغاداو االترج ايراي األلــــــــر اللى إالقية الاقجيقتو ال لــــــــيمق الادمق يصــــــــحاان اطةق   

ــا  المخقتف  لمولويتن يتيجل  ــوى قتلوا يقجيقت تاطةقلان لءــ ــق  المرتن  لقلاااالقتو تيي حقالت قصــ بغتصــ
ــقل  ايراي القو  ــتنفد من يقدان ملكيل األرامـــــي لصـــ ات ات الجمقالقت المءـــــلحل ال نن ارتكاوا االغتصـــــق   تتءـــ

األمر ال   نؤي  إلى اإلقصـــــــقل االجتمقالي لو  المفقنهر األبو ل الرالـــــــخل األطةق  الن الشـــــــن قت األلـــــــقلـــــــي 
 تاالقتصقي  

تمع بلوغ األطةق  مــــــــحقيق التامي  مرحلل المراذقل تالالوغو تتفقلم المخقطر تاألمــــــــرار تتت ور   - 18
لـقلـي ت رزحون تحت تطةة الصـدمقت  األتفليم  ال االلـتةقية منالفدند من ذؤالل األطةق  لقلذهن بدتن   ت صـن 

ــتخدا  من قان   ــل للتجاهد تااللـ ــحتام تيرا  ءـــ  رزقامو ت جفلام الرمـ ــيلو األمر ال   نؤ ر اللى صـ الاةءـ
(  ت صـــــن  لفعـــــام علقل تاماقت بدترذمو ت واجاون مءـــــقئن  S/2019/280القوات ات الجمقالقت المءـــــلحل )

تقصـقل االجتمقالي ال   تاجاوا تذم اطةق  تمق ينرا ل مفقدة تتفلز لقلاو ل  تال يفتار عخرتن مؤذلهن للاتا 
باق   لكي تءــترشــدزالوا نواجاوي   ةشــخقا لقلذهن  ت لا  إجرال الما د من الدرالــقت ال والييل يي ذ ا الصــدي 

 االلتجقلقت يي مجق  الارامل تالءيقلقت تباقل الءب  
  

 ا سيجءبء  القءتوتا  االساءسا  االينتيذي   -  ثءلثء  
ــقييل الاقجيقت تاطةقلان   - 19 كثهرا مق تتجقذن التدخبت الحقلـــمل يي مجقلي الءـــب  تالفدالل تلدتاع إيءـ

تاللى الرغم من المخقتف المشـرتالل من الخ ر المرتن  ل ءـر اشـ ق  الصـمت الواقيو تثات الارامل الصـذهرة  
و حتى “الد  اإلمــــــرار”مادا    الا قة اي  يم ن تقديم المءــــــقالدة ل ر قل تحتر  الءــــــبمل تالءــــــر لو تتتج ر يي

ــقن ال ــم  ت م ن للدت  ان توير ما دا من الحمقيل من خب  تفا ا حقوة اإليءـ  للاقجهن تؤي  إلى تةققم الوصـ
بغتصـق و يي الققيون تالممقرلـلو تبقلقعـقل اللى لتاألطةق و لمق يشـمن األطةق  المولوينن يتيجل  لاقجيقتتا

ــاهن ــقل تالةتيقتو اللى لـ ــد الاءـ ــقل    التمهها مـ ــيل  غهر ان اللجال المفايل لقلقعـ المثق  ويمق نتفلز لما  الجاءـ
اللى جميع اشـــــــــ ق  التمهها مـــــــــد المراة اقرمت لةن الاقجيقت تاطةقلان المولوينن يتيجل ألالمق  االغتصـــــــــق   
تااللــــــــترققة الجاءــــــــي التي نرتكااق المتمريتن من جمقالل بو و حرا  يي ييجهر ق نتفرمــــــــن للوصــــــــم تالفالل 
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ــقملل ال تاا  غهر  قويل )االجتمق ــقالدة الشــــــــ يي  (  تبقلمثنو  CEDAW/C/NGA/CO/7-8 يلو تان المءــــــــ
بغتصـــــــــــق  ا اقل ليتيجل  تلدتااألشـــــــــــخقا ال نن  مق يفقيي    االربت لجال حقوة ال ةن الن قلقاق إزالرتايداو  

 ( CRC/C/RWA/CO/3-4مهها مءتمر )ت ت  تصم من اإللقية الجمق يل

يت   - 20 ــقتيل تالاريقمجيلو حدم ــيقلـــــــــ تيي مفرج التةكهد اللى اذميل يالم ذ ا الحقوة يي التدخبت الءـــــــــ
   2021مار  تشـــــــر ن الثقيي يوي 19اللجاتقن الديا من اإلجرالات اات األتلو ل يي بيقن مشـــــــترل صـــــــدر يي  

تتشــــمن ذ ا التدابهر حمقيل الاءــــقل تاألطةق  من الفاا الجاءــــي المرتن  لقلاااالقت  تالحصــــو  اللى الرالقيل  
الصحيل تالتفليم ترالقيل األطةق و يعب الن الفدالل تالمءقللل  تتحدند ذو ل األطةق  تحز اكتءق  الجاءيل   

ــقل االجتمقالي   ــم تاإلقصــــــ ــحقيق تالاقجيقت  تالجاوي الما تلل لم قيحل الوصــــــ تإالقية تةذهن تإالقية إيمق  العــــــ
اطلقت المملكل المتحدة و 2021تشـــــر ن الثقيي يويمار   22يي  تتفا ا المشـــــقر ل يي المليقت صـــــاع القرار  ت 

لار  قييق الفنمى تانرلادا الشــمقليل يالوة للفمن من اجن مــمقن حقوة تريقا األطةق  المولوينن يتيجل للفاا 
الخقصــل المفايل لقلفاا الجاءــي يي   لممثلالااع  تاكدت ذ ا الدالوة للفمن التي انمدتاق  الجاءــي يي حقالت الا 

الخقصــــــــل المفايل لقألطةق  تالاااع المءــــــــل و اللى اذميل تويهر حها للاقجيقت تاألطةق    لممثلالحقالت الاااع ت 
ققيوييل تالءـــــــــيقلـــــــــقتيلو  المولوينن يتيجل للفاا الجاءـــــــــي يي الماققشـــــــــقت التي تؤ ر اللهامو تتفا ا األطر ال

 تتشجيع الاال المرا يل لأطةق  

تيي حهن تتمقشـــــــــى ذ ا األتلو قت مع التحلهبت تالمشـــــــــقترات التي تجر اق األمم المتحدة يي الدي  - 21
و ال تاا  االلتراتيجيقت الوطايل تالدتليل لمفقلجل ذ ا المءةلل يقيرةو الاقجهن تالاقجيقتالالدان مع شن قت  من

ــي للمراجفل لفد اإللقية الجمق يل يي الق   تلكن  مل ــع المااق  الدرالـ لفض األمثلل الواالدة  يةي رتايداو خعـ
بغتصـــــــــق  من اجن تخفيل تطةة التمهها لألطةق  المولوينن يتيجل اليشـــــــــمن ماققشـــــــــل محدية لحقلل    1994

ــقيقل من جقي  األقران  تيي يهنق و   ــةن   تتمحورتالمعــــ ــب  تاألمن خ ل الفمن الوطايل الثقييل لشــــ المراة تالءــــ
بغتصـــــــــــق و تذي حقليق يي ايتنقر لالاقجيقت تاألطةق  المولوينن يتيجل  مـــــــــــحقيق الاااعو لمق يشـــــــــــمن  حو 

ــقيل إلى ايخراط الح وملو ا اتت ايشـــــــــــ ل الدالوة التي يقو  باق المجتمع المديي اياق  الموايقل اللهاق  تبقإلمـــــــــ
ــال مــــرتر ل لعــــمقن الــــتجقلل األطر الققيوييل تاإليار  ــقتيل لةفقليل لبحتيقجقت الةفليل  تيي الاولــ ــيقلــ  ل تالءــ

ايتاقل الحر و اطلقت جمعيل تر ا اللى حقوة األشـــــــــــــخقا   اللى  تالارلـــــــــــــكو تبفد مرتر اكثر من القدنن
إلى تذههر يي االلـــــتمقرات اإليار ل يي الدة   ايعـــــت “الـــــم احد الوالدنن”بغتصـــــق  حملل  لالمولوينن يتيجل 

ت ل  لــوى الــم احد الوالدنن إلصــدار ت قئز الاو ل  تتءــل  ذ ا الُاُال المتنفل العــول اللى اذميل  بلديقت ال
ــقلللو تتويهر  ــب  تاألمنو تتدابهر الفدالل تالمءــــــــ ــلل يي منقيرات الءــــــــ ــقت الجهدة اات الصــــــــ األخ  لقلممقرلــــــــ

 الخدمقت 
 

 النمءي  من خالل محءديا  السالم ااألمن  تنعيع -أل    
اللى مدى الفقد المقمــــيو تمع ان اتةقققت الءــــب  تعــــمات اللى يحو متااند اح قمق لشــــةن الفاا  - 22

ــهر القلهن مااق تحدندا إلى التحديقت التي تواجااق الاقجيقت الل ــي المرتن  لقلاااالقتو يشـــ ــنحن واالجاءـــ تي يصـــ
ع يي  ولوماـيق  الموقم   والااـقئي إلياـقل الاااع تإحب  لــــــــــــــب  مءــــــــــــــتقر تيائم  حوامن ات اطـةقلان  ت قن االتـةقة

لقلخدمقت االجتمق يل أليراي الــر المققتلهن تتفلز  الــتثاقئيق من حهث قيقم  لايمق  اح ق  محدية  و 2016 الق 
ــيمق األطةق و تبايرا  تدابهر إيجقبيل لبلـــــتجقلل لعـــــحقيق الفاا الجاءـــــي من اإلي  ــقلقهنو تال لـــ قثو تمن الءـــ

طرائز اكثر تحـدنـدا لـدالم المشـــــــــــــــقر ـل المن رة تااماـل  إيجـقي  حهـث الـدالوة إلى مشـــــــــــــــقر تان تتمثهلان  ت لا   
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المليقت الءـب  تالفمليقت الءـيقلـيل الشـقملل  تتشـهر التققر ر المشـتر ل  يي إطقرتال و يل للاقجيقت تاطةقلان 
ــام يي إبرا  اتةققق ــتءــــ ــقر ل لــــ ــقييل  بهن الالدان إلى ان ذ ا المشــــ ــتجقلل للمانورات الجاءــــ ــموال تالــــ ت اكثر شــــ

تمبئمًل للءـــــــن تمراالقًة لنرتف الاااالقتو تلـــــــتءـــــــقالد اللى مـــــــمقن ان تكون التدخبتو مثن ياع الءـــــــبر  
مبئمو لمن يهان الاحو  التالتءـــــــر   تإالقية اإليمق و مصـــــــممل لتلايل احتيقجقت الاءـــــــقل تالةتيقت لةمقن تاللى  

 حن حوامن ت ات ناجان ا اقل ايتءقبان إلى جمقالل مءلحل ات ارتنقطان باق اتي يصن لو الاءقل تالةتيقت ال

تـقد تجـقذـلت الملـيقت ياع الءــــــــــــــبر تالتءــــــــــــــر   تإالـقية اإليمـق  إلى حـد  اهر الـاقجـيقت من الفاا  - 23
الجاءــــي تاطةقلان  تتوصــــا الةتيقت المرتن قت لقلجمقالقت المءــــلحل القية اللى ايان مفقالتو يتن الانر  

المحتمن  مخت ةقت تطةبت مولويات يتيجل الفاا الجاءـــــــــي  ت ثهرا مق ال يفترف لقحتمق   إلى تمـــــــــفان
مــحقيق للفاا الجاءــي ات حوامن ات نربهن اطةقال يي لرتف   ايعــق تكون الاءــقل المفقالت ات المققتبت ان

الاريقمجيل    تشــــــملت التدخبتالا قة  صــــــعنل للذقيل  تمع الكو يقد بدا تاةه  الدي من المشــــــقر ع الصــــــذهرة
مل خصـيصـق يالم األمم المتحدة لخدمقت الصـحل الجاءـيل تاإليجقبيل يي  ولومايق للمققتبت الءـقلققت المصـمم 

يي إطقر االلتراتيجيل الوطايل إلالقية اإليمق   ت فتار الوصم ال   نؤي  إلى الفالل االجتمق يل تاالقتصقييل  
ــيل ــتفقيتالحقالتو امق  يجقر إالقية اإليمق   تيي لفض   الونل رئيءـــــــ ــقل اللى  الـــــــ الجاوي الراميل إلى القعـــــــ

  يةي ييجهر قو اللى لــاهن المثق و شــجع مشــرتع تدالم  األمم المتحدة لققية الجمقالقت اإل ايل تالدنايل  الوصــم
ــقت حوار مانمل ن   القداللى  ــهر قو  الحويقل تال قوه  ق ققية مجتمفهون تيناهون مدرم دالو إلهاجلءــــــ بون لتيءــــــ

  نإلالقية إيمقجا  نتيالما المءـتةهدات اللى إ ر الك ز قية تقان المجتمع لان  يبحنتقرةو  الثققويل غهر العـ 
تالمومقو  ثهرا مق تةتقر المليقت ياع الءـــبر تالتءـــر   تإالقية اإليمق  إلى مءـــقرات إحقلل مبئمل إلى الارامل 

بغتصـــــــــــــــق  المرتن  لتيجــل  تالخــدمــقت المجااة لتلايــل االحتيــقجــقت المتمــقناة للاــقجيــقت تاألطةــق  المولوينن ي 
 لقلاااالقت 

ــي المرتن  لقلاااالقتو لمق يي الك الفاا ال    - 24 تبقلمثنو تكقي  الاقجيقت من حوايث الفاا الجاءـــــــــ
ــقي   تالبتة اللى الكو  ــو  اللى الخدمقت تالدالم االجتمقالي تاالقتصـــــــــ ترتكن  الجمقالقت اإلرذقبيلو للحصـــــــــ

لتي ترتكااق الجمقالقت اإلرذقبيل متدييل لشــــــــــ ن مرترأعو حهث  تاا  المءــــــــــقللل الن جرائم الفاا الجاءــــــــــي ا ال
إم قييل حصـــــــــــو  الاقجيقت اللى يالم  يةالقة الكتانر محقكمقت م قيحل اإلرذق  يي الفاا الجاءـــــــــــيو  لم

كليو لمق يي الك التفو عـقت تااليتصـقف  تاحتجات لفض الاقجيقت من االخت قف تفءـةق مع اطةقلان  تال 
هر مءـــــــــــمى يي مواقع الااتر يي الجماور ل الفربيل الءـــــــــــور ل تالفراة اللى لـــــــــــاهن تاا  اخر قت إلى اجن غ

المـثق   تيالمـق لجاوي اـلدت  األالعــــــــــــــقلو ايشــــــــــــــةت األمم المتحـدة إطـقرا الـقلمـيق ـلدالم األمم المتحـدة لمواطاي 
األيراي ال نن الالدان الثقلثل الفقئدنن من الجماور ل الفربيل الءــور ل تالفراة من اجن تقديم يالم ماءــز لحمقيل 

ناالم ان لام صــــــــــــــبت ـلقلجمـقالـقت التي صــــــــــــــاةاـق مجلس األمن مــــــــــــــمن الجمـقالـقت اإلرذـقبـيل الفـقـئدنن من 
و تمن الجماور ل الفربيل الءـور ل الفراة تإالقيتام إلى الوطن طوالق تمحقكمتام تإالقية تةذهلام تإالقية إيمقجام

 تاألطةق  المولوينن يتيجل لبغتصق   بهاام الفدند من الاقجيقت من الفاا الجاءي المرتن  لقلاااع

تتت لــ  إالــقية اإليمــق  تويهر خــدمــقت متفــدية الق ــقالــقتو لمــق يي الــك للاــقجيــقت تاألطةــق  الــ نن  - 25
و خلصـت يرالـل اجرتاق األمم 2016األلـر ات التشـري  تيي الق  لرتف  القشـواو يي اغل  األحيقنو يي  ربمق

اإليجقبيل من بهن تالصـحل الصـحل الفقليل رالقيل  المتحدة حو  الوية المخت ةقت تاألطةق  يي ييجهر ق إلى ان  
الصـــــــومق و  ال ل  اللهاقو تمع الك ال ناا  تقديم ذ ا الخدمقت غهر متوير  تيي ايواع الخدمقت التي يشـــــــتد  

الح وملو لقلشــــــراكل مع األمم المتحدةو مر ا ن إلالقية التةذهن نويران للمخت ةقت الءــــــقلققت اللى ند   ايتتحت
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امراة تيتقة الرالقيل   600 الن تلقي اكثر من يةلـــــــــةر الكحر ل الشـــــــــنق  الدالم خقر  مجتمفقتان األصـــــــــليلو 
اخت ةت تُزترأجت لقإلكراا من  ال ايل تالمشـــورة المتخصـــصـــل  تيي إحدى الحقالتو ُقدرأ  الدالم إلى يتقة مراذقل

ــنق  تايجات قان ان تار  يي ياقيل الم قف  تيالمت منقيرة اخرى  ــر حر ل الشـ ــفتاق األمم  واحد الاقصـ تمـ
ــقئيل ــومق  تمانمقت يءــــــــ ــقلقق  200إالقية تةذهن تإالقية إيمق    والمتحدة تح ومل الصــــــــ امراة ُ نم مرتن قت لــــــــ

لءــــب  المءــــتدا  يي مجتمفقتان المحليل  تتمثن ذ ا لحر ل الشــــنق  ليصــــنحن مءــــقذمقت يشــــ قت يي باقل ا
تقديم الدالم المتفدي  التدخبت ممقرلــــــــــــقت جهدة يقشــــــــــــ ل يم ن تفا اذق تتكرارذق يي إطقر الجاوي الراميل إلى

ــقل الجمقالقت اإلرذقبيل تلأطةق  ال نن نولدتن  ال  الق قالقت ــي ال   نرتكن  االعـــــــــ اقجيقت من الفاا الجاءـــــــــ
 يتيجل ل لك 

شــــــــــــــمـن الجاوي الوطاـيل لم ـقيحـل االتجـقر االتمـقي ـتدابهر قعــــــــــــــقئـيل تتاةـه  برامل لاـاقل ـقدرة األيراي  تت  - 26
تالمجتمفـقت المحليـل المفرمــــــــــــــهن للخ ر اللى مواجاـل االتجـقر  تيي مـقلي حهـث ايـقيت األمم المتحـدة لـةن 

جيل تطايل لم قيحل  بغتصق  اكثر الرمل لبتجقرو االتمدت التراتي لتي يصنحن حوامن يتيجل  واالاقجيقت الل
جميع اشـ ق  الفاا الجاءـقييو لمق يي الك الفاا الجاءـي المرتن  لقلاااع  ت مل الـتراتيجيل ممق لل ققئمل يي  
جماور ل الكويذو الديمقراطيل لم قيحل الفاا الجاءـــــقييو لمق يي الك جميع اشـــــ ق  الفاا الجاءـــــي المرتن  

خدمقت متفدية  وخب  ارتة الجقئحلو حتى ل األمم المتحدةلقلاااع  تيي  و س لقزارو باذبيي و قد  شـــــــــر ق
يي لـــــــيقققت   تواصـــــــنو  الءـــــــل قت غهر انتجقر  الق قالقت لدالم البج قت الرتذهاذق المفرممـــــــقت لخ ر اإل

مققمــقة الاقجيقت من اإلتجقر لقألشــخقا ألغراج االلــتذب  الجاءــيو األمر ال   يجفن العــحقيق    والدندة
لحيقة ت شـهر إلى مـرترة اتخقا إجرالات تامـحل  الماق ة لخدمقت الي للحصـو  اللى اقن الرمـل للتقد  تالءـف

  لمفققنللت اهز مادا الد  ا
 

 تنعيع القضء  االمسء ل  -  بء  
تءــــــا  جرائم الفاا الجاءــــــي مــــــررا شــــــدندا تيائمق للاقجيقت تتتريي ايف قلــــــقتاق يي حيقة األطةق    - 27

المولوينن يتيجل للفاا الجاءــــي ال نن  ثهرا مق نتفرمــــون لتن ال تالتمهها ل رة متصــــلل تمتمقناة  تتت ل   
قئيل لمق نتمقشـــى مع المفقنهر  ذ ا الدناقميقت المفقدة ت ايقق مترال ق تمتعـــقيرا للتدابهر القعـــقئيل تغهر القعـــ 

  قلمق تشـــــــمن  اح ق  الفدالل االيتققليل غهر انالدتليلو تبقلتاءـــــــهز مع المليقت الءـــــــب  تالفمليقت الءـــــــيقلـــــــيل  
بغتصــــــــق  المرتن  لقلاااالقت  تقد تتحقز الفمليقت المتصــــــــلل لقلحويقل  لالاقجيقت تاألطةق  المولوينن يتيجل 

ةي  يالتكرار لفد لـــــــــــاوات من الاااعو تقد ال تتحقز اللى اإلطبة   تالفدالل تالتفو عـــــــــــقت تمـــــــــــمقيقت الد  
اتغاداو لفد مرتر اكثر من القد اللى ارتة الاجمقت التي شــاماق جي  الر  للمققتملو االتمدت لــيقلــل تطايل  

ــقت مؤقتل تطو لل األجنو اللى الرغم من ان ذ ا الجاوي   2019للفدالل االيتققليل يي الق   تا  اللى تفو عــ
  2021عاار مـقره    1ءـــــــــــــــا  الجـقئحـل  تيي الفراةو نا  قـقيون الـاقجـيقت األناـ دـيقت المفتمـد يي تف لـت ل 

ــي إلى التحو اللى تقديم الدالم ال ــي ال   ارتكن  تانيم ياال   مةعـــ  للاقجيقت منللاقجيقت من الفاا الجاءـــ
  المولوينن يتيجل ألطةقلقمجتمفقت األنا دنهن تالتر مقن تالمءــــــيحههن تالشــــــنكو تلكا  ال نا  اللى االتراف 

نويران لـــــان  2014  تال ناا  مرلـــــومقن تزار قن صـــــدرا يي لهايق الق  ات اللى يوائد تفوي اللهام بغتصـــــق ل
بغتصـــــــــــــق  يتن تاةه  حتى اان  تيي  ولومايقو يفترف لااليتصـــــــــــــقف للاقجيقت تاألطةق  المولوينن يتيجل  

عــــحقيق الفاا الجاءــــي المرتن  لقلاااعو لمق يشــــمن  ل إلى مقلكهاق    األرامــــي إالقيةقلعــــحقيق ت ل  الققيون المتفلز
بغتصق   ت ا  الققيون اللى تقديم تفو عقت للء قن األصلههن تالماحدر ن من لاألطةق  المولوينن يتيجل 

التقد  المحرز يءتحز الثاقلو لمق يي الك من خب    ذ ا اصن اير قي تغهرذم من الجمقالقت اإل ايل  تمع ان
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ذ ا التدابهر  تكون   ييع تفو ض مقليو ال ناا  تاةه  الققيون متةقتتق  ت لا  تقديم يالم مءـــــــــــــتمر لعـــــــــــــمقن ان
 تان تشمن الرالقيل ال ايل تالدالم الاةءي تاالجتمقالي  مةعيل للتحو 

تبرامل التفو عـــــــــقت اللى الصـــــــــفهدنن الوطاي تتشـــــــــهر الت ورات األخهرة يي الفمليقت القعـــــــــقئيل  - 28
ــمار كقيون األت    وتالدتلي إلى إحراز تقد  ــفق  يةي ييءـــــ ــتور ل 2019تإن  قن متوامـــــ و اقرمت المح مل الدلـــــ

الكولومايلو يي الح م الااقئي الصــــــقير يي قعــــــيل ريفت ييقلل الن مققتلل ُجارأدت قءــــــرا يي القوات المءــــــلحل  
تي نتفرمن  والشفاي يي لن الرالفل الشرةو لةن العوات الجمقالقت المءلحل اللالجي  ا  –الثور ل الكولومايل 

لماع الحمن القءــــــر  تاإلجاقج القءــــــر  ذن مــــــحقيق للفاا الجاءــــــي لموج  الققيون الدتلي  تحتى اانو 
ــيل تاإليجقبيلو تال نتم تاقت   ال ناا  نادر الحصــــــو  اللى بيقيقت مو وقل الن ايتاقكقت حقوة الصــــــحل الجاءــــ

ــواغن إلى حد  اهر )ذ ا  ــنقط يارانرA/HRC/39/26الشـ ــار شـ ــاد شـ ات  إيايل يتليل بتامل   2021(  تلقد شـ
و  المدالي الفق  مـد يتمهايك اتيذو نالحمن القءـر  لقالتنقرذق جر مل حر  تجر مل مـد اإليءـقييل يي قعـيل  

و  2021 (  تيي عاار مقرهICC-02/04-01/15الر  للمققتمل )القعيل رقم يي جي   من  نقر الققيةتذو 
المح مل   و ييالمدالي الفق  مــــد بولــــ و يتقغقيداتمــــمن إطقر الح م بتفو عــــقت جار العــــرر يي قعــــيل  

ــيل رقم  ــق )القعـــــ ــق  ل(و االتار األطةق  المولويتن يتيجل ICC-01/04-02/06الجاقئيل الدتليل ايعـــــ بغتصـــــ
تااللـــترققة الجاءـــي مـــحقيق منقشـــر ن لا ا الجرائم تمؤذلهن للحصـــو  اللى تفو عـــقت  تيي مقليو تمـــفت  

الاقجيقت يي  و لقلتشـــــقتر مع الاءـــــقل تالشـــــنق و لمن يهام 2021يي الق   لجال الحويقل تالفدالل تالمصـــــقلحل 
حصـو   يف ي األتلو ل للاقجيقت من الفاا الجاءـي لل لشـةن التفو عـقتو  جميع ايحقل الالدو اقتراحق للح ومل

 اإلصقلقت الجءديل تعليل تءجهن لر ل لأطةق  المولوينن يتيجل للفاا الجاءي  الناللى تفو ض  

ــمل لتفا ا إحراز تقد  يي ذ ا - 29 ــر اذميل حقلــــ ــ  الدي من الفاقصــــ ــدي تذي  تجوي إطقر   ت  تءــــ الصــــ
ــحل   ــؤتليل تامـ ــق  تخ وط مءـ ــقلـ ــر في متهن الـ ــن معتشـ المجتمع المديي  تاالمتثق  الكقمن لمفقنهر  تالتواصـ

الخقصــــل المفايل  لممثلالالاقجيقت  تالتمو ن المخصــــ   تباقل اللى الكو تمــــفت  تلــــر ل الاقجهن ت لــــبمل  
يل تتوجهاقت لشــــــةن التحقهز يي الفاا الجاءــــــي لقلفاا الجاءــــــي يي حقالت الاااع اح قمق تشــــــر عيل يمواج

ــقئـيقو نتعــــــــــــــمن اح ـقمـق محـدية لشــــــــــــــةن األطةـق  المولوينن يتيجـل  المرتن  ـلقلاااالـقت تمبحقـل مرتكاـي  قعــــــــــــ
ال   تمـفت  مقررة   (A/HRC/47/26/Add.1يحدي إطقر التشـر ع المتفلز لقالغتصـق  ) بغتصـق    مقل

مجلس حقوة اإليءــــقن المفايل لمءــــةلل الفاا مــــد المراة تالــــنقل  تالواقن و الصــــيقغل اات الصــــلل لمءــــقالدة 
ــقل اللى تةمهن اتءــــــقة األطر التشــــــر عيل مع المفقنهر الدتليل  تلــــــعيق لتاءــــــهز الجاوي الدتليل  الدت  األالعــــ

اللى ت اهز اح ـق  تفو عــــــــــــــقت جار و  يي اتغـادا  و(2010تالوطاـيلو نا  ـققيون المح مـل الجـاقئـيل اـلدتلـيل )
العـــــــرر الصـــــــقيرة الن المح مل الجاقئيل الدتليل تالمحقكم المحليل اللى حد لـــــــوال  تاللى الصـــــــفهد الفقلميو 

ــةل إلى حد   ال ــتكشــ ــيل غهر مءــ ــقت غهر متويرو بهامق تنن الخيقرات الرئيءــ ناا  التمو ن المخصــــ  للتفو عــ
كاهر اللى الصــفهد الوطايو مثن الصــلل بهن التفقتن اإليمقئي تالتاامقت الدت  لعــمقن الحصــو  اللى الدالم 

قيرات من قاهن الصــادتة  المؤقت الفقجن تاإلغق لو يي ايتنقر برامل اطو  اجب  تيي الوقت يةءــ و تمثن من 
ي تيقييل ذو ال   ايشــــــــةا الحقئاان اللى جقئاة يوبن للءــــــــب و الد تور ينايس مو و  للاقجهن تالاقجيقتالفقلمي 

مرايو إيجقزا يي تويهر يرا االيتصـقف للعـحقيق  تيي ياقيل الم قفو يءـام تصـميم تدابهر الفدالل االيتققليل 
ــقتالالتراف لقلعـــــــ بادف اتتمو لاق تتاةه ذق   ــحقيق تتقديم تفو عـــــ ــيل إلى التحو     رر ال   نلحز لقلعـــــ مةعـــــ

و يي تحقهز األذداف األتلــع ي ققق المتمثلل يي التفقيي لفد الاااالقت تالمصــقلحل  للعــحقيق الاقجهن تالاقجيقت
 تباقل الءب  

 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/26
https://undocs.org/ar/A/RES/02/04
https://undocs.org/ar/A/RES/02/06
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/26/Add.1
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الناءاين  تكياف الخادماء  اتنساااااااااين تقاديملاءم بماء ييماءشااااااااا  م  النل  الاذ  ير ع عل    -اام   
  النءااءا 

اشـــخقا متةريتن ت ءـــفى  الاقجيقتت  الاقجهن  قت لةني الاقجالاقجهن ت  يفترف الاال ال   نر ا اللى - 30
المتمـقناةو يعــــــــــــــب الن االالتراف  الحتـيقجـقتام تاحتـيقجـقتان  خب  إال ـقل األتلوـ ل   منم تتم هاان  إلى تم هاا

ااالقت تالتصــــــــــد  ل   تيي الوقت  اللى توجي  التدخبت لماع الفاا الجاءــــــــــي المرتن  لقلا  م تقدراتانلقدراتا
ــقييو إلى جقي  ايفدا  األمن  ــقييل تالتمهها الجاءـ الراذنو تحد  الحواجا الاي ليل تالثققويل تاالجتمق يل تاالقتصـ

م اللى الخدمقت تالمفلومقت المتفدية الق قالقت الماق ة للحيقةو لمن يها الاقجيقتتيق  الواليو من حصـــو   
ــنحن حوامواالاقجيقت الل ــ ن خقا  لن يتيجل تي يصـ ــ  لشـ ــق   تقد تفممقت ذ ا االتجقذقتو التي تتعـ بغتصـ

ــل   لقلاءـــنل للاءـــقل تالةتيقت المشـــريات تالماقجرات تالبج قتو خب  ذ ا الجقئحلو يي مـــول القهوي المةرتمـ
ــيقققت بلدان الدندة إلى اي  الادمق تحصـــــــــن   ــتر ل يي لـــــــ ــهر األيمقط المشـــــــ اللى التاقن تإغبة المرايز  تتشـــــــ

غتصـق  المتصـن لقلاااالقت اللى الخدمقتو ي ون الك القية يي إطقر  لبيقت تاألطةق  المولويتن يتيجل الاقج
الاءـــقل تاألطةق و   العـــفةقل من الارامل التي تءـــتادف الة قت الءـــ قييل األتلـــع المتة رة لقلاااالقتو لمق يشـــمن

ــو  إلى ذ ا الخدمقت تتقلهن الوصــــــــ  ــقالد اللى ز قية إم قييل الوصــــــ م إلى اييى حد مم ن  تيي  تذو يال يءــــــ
و نوير المةتى تالدالم الاةءـــــــي جاقت شـــــــر  ل تطايل تيتليلجاو  الءـــــــويانو تدنر الح ومل مريققو بدالم من 

بغتصق  المرتن  لقلاااالقت  لن يتيجل ن األطةق  المولوي ق يشمنو لمللعفةقل من األطةق تاأليش ل التريهايل 
بغتصق  يي مشقر ع لتي اصنحن حوامن يتيجل  والعحقيق اللتيي جماور ل اير ويق الول ىو شقر ت لفض ا

جاقت مقيحل  قدم  لان يي إطقرذق الدالم ال اي قان الوالية تبفدذق  تتمــــــفت برامل اكثر مبلمل بتمو ن من 
لتدخبت األمم المتحدة يي الما قل االلــــــتوائيل الكارى لجاو  الءــــــويان لقلتفقتن مع إحدى المانمقت   يتليل

و تالتدر   اللى الويقية  الاةءـيل هث تم خبلاق تويهر الرالقيل ال ايلو تالمشـورة يي حقالت الصـدمقتالمحليلو ح
ــان العي  لمق ال يقن  الن ــقل تيتيقت حوامن تاطةقلان  يقجيق 80 تيالم لــــ ــقرة  و لمق يشــــــمن يءــــ ــتشــــ تتفتار الــــ

مق يي تصـــــميم الخدمقت  با لبلـــــترشـــــقيتمانمقت المجتمع المديي امرا الـــــقلـــــيق  الاقجيقتالاقجهن ت   تإشـــــرال
ــقملل تالخارات المتخصـــصـــل يي  ثهر من األحيقن  ــيل الشـ تتقديماق  تيي حهن ال تتواير خدمقت الصـــحل الاةءـ
لمفقلجل الصـــــدمقت الاةءـــــيلو نلا  الدالم للاقجيقت يي تدبر طر قل اإليصـــــقر ألطةقلان الن اصـــــلام تالتوقهت 

اللى تولــــــــــيع ي قة تقديم المءــــــــــقالدة   2019ا  الق  للويق  ب لك  تيي  ولومايقو يابت الءــــــــــل قت الوطايل م
ــقل تالةتيقت الل ــيل تاالجتمق يل للاءــــــــ ــي المرتن  لقلاااالقت واالاةءــــــــ ــنحن حوامن يتيجل للفاا الجاءــــــــ تي يصــــــــ

ــحيل التي تمس الحقجل إلهاقو   ــي االجتمقالي تالرالقيل الصــــــ تاطةقلان  تمع الكو ال تاا  خدمقت الدالم الاةءــــــ
اءـــيل تاإليجقبيل الشـــقمللو يي مجموالل من الءـــيقققتو تفقيي يقصـــق حقيا يي  لمق يي الك خدمقت الصـــحل الج

 المواري 

الحقوة   - 31 يةس  لام  باــــــقو  ايجاوا  التي  ال ر قــــــل  الانر الن  لذض  األطةــــــق و  جميع  ان  حهن  تيي 
بغتصـــــــــق  المرتن  لقلاااالقت احتيقجقت  لالتةققيل حقوة ال ةنو قد تكون لدى األطةق  المولوينن يتيجل  تيقق

ــقويق لعـــــمقن  ــةل لحصـــــولاممحدية تت ل  يالمق إمـــ اللى الخدمقت تالتمتع الكقمن لحقوقام يتن  لـــــان ماصـــ
ءــهر حصــو  األطةق   المءــقه باق  تيي الءــويانو تفمن الءــل قت الوطايلو بدالم من األمم المتحدةو اللى تي 

بغتصـــــق و لمق يي الك يي لـــــيقة  لالمامشـــــهن اللى تءـــــجهن الموالهدو لمق يشـــــمن األطةق  المولوينن يتيجل  
مواقع الااترو األمر ال   لــــــهتي  لاؤالل األطةق  االلــــــتةقية من الخدمقت الصــــــحيل تالتفليميل  تيي الحقالت  

ن الــرذم ات نتم التخلي الاام ات نتر ون يي رالقيل  بغتصــق  اللالتي ناةصــن يهاق األطةق  المولويتن يتيجل 



 S/2022/77 

 

14/18 22-00647 

 

فلو تاشة صفوبقت إمقويل  تيي حهن ان يتر األنتق  من بهن األمثلل المحدتية اللى الدالم ايراي األلرة المولم 
الملموه يي الفدند من الاه قتو يةعـــــــــــن االتمقي ترتهنقت الرالقيل الادنلل الققئمل اللى األلـــــــــــرة لءـــــــــــا  األ ر 

 ة  الرالقيل يي المؤلءقت تغهرذق من الترتهنقت المؤلءيل اللى ريقا تيمقل األطةق  خلرأ تُ  دالءلاي ال   ق

تتشــــهر الدرته المءــــتةقية إلى اذميل تمو ن اإلغق ل اإليءــــقييل الةور ل يي الاه قت المتة رة لقلاااالقت  - 32
رات الوطايل لتقديم الخدمقت  ال و نو لءــان مااق باقل القد  المدى تمواصــلل ذ ا الدالم يي المدى المتولــ  إلى

و يفتمـد تـقديم الخـدمـقت اللى المـقيحهن للذـقـيلالـاقجـيقت  تيي لـــــــــــــــيقـققت  ثهرة الـاقجهن ت الةفـقـلل التي تر ا اللى 
ت اتاي لمشــــــــــقر ع تبرامل محدية زمايقو ال يم ن ان تلاي حجم االحتيقجقت  تلقد اتصــــــــــت جاقت يقاللل يي  

بغتصـــــــــــــــق  من خب  المــداره اللى لطةــق  المولوينن يتيجــل  مــقلي لمتــقلفــل إيمــق  األ المجتمع المــديي يي
مءتوى المجتمفقت المحليل لعمقن الد  تفرج ذؤالل األطةق  للتامي  ات التجاهد ات العذ  لبيعمق  إلى 
جمقالقت مءلحلو مع اإلشقرة إلى ان ذ ا الارامل نانذي ان تنن ققئمل يي الحقالت التي يءتمر  يهاق التخدا   

ي  ةلــــــــلو  تكتي ي من الــــــــقله  الحر   تيي الارامل التي تدالماق األمم المتحدة يي جاو   الفاا الجاءــــــــ 
ي الاقجيقت اللى ان اتلو قتان الرئيءــــــــيل ذي إالقية التةذهن من خب  الدالم ال ايو ت  الاقجون   الءــــــــويانو شــــــــدم

اللـتراتيجيقت الوطايل  تااللـتقبليل المقليلو تم قيحل الوصـم  ت م ن الانر يي ذ ا الاوع من الدالم يي إطقر ا
للتصـد  للفاا الجاءـقييو تخ   الفمن الوطايل لشـةن المراة تالءـب  تاألمن تبشـةن الشـنق  تالءـب  تاألمنو 

بغتصــــــــق   للقإلمــــــــقيل إلى خ   باقل الءــــــــب و التي يم ن من خبلاق للاقجيقت تاألطةق  المولوينن يتيجل 
لارامل التي تتوج  إلى الة قت الءــــ قييل األتلــــع ي ققق من المرتن  لقلاااالقت الحصــــو  اللى الدالم يي إطقر ا

اجن تقلهن الوصـــــــــــــم إلى اييى حد  تمن األذميل لم قن ان تكون مشـــــــــــــقر تام المجديل يي تصـــــــــــــميم الجاوي 
 الاقجيقت الاقجهن ت اللى  الاريقمجيل التي تؤ ر اللهام تتاةه ذق تتقهيماق حجر األلقه لاال نر ا

  
 اتوصاء   مالوظء  خيءما   -  يابنء  

ــقة التي تكقبدذق الاقجيقت تاألطةق  المولويتن يتيجل  - 33 ــق  المرتن  لقلاااالقت  قيل  لتارز المشـ بغتصـ
ــقييل الوخيمل لا ا الجرائم  تدا يقتال ــيل تاألمايل تاالجتمق يل تاالقتصـــ ــيقلـــ ــدة  قيل االمق   الءـــ تإياي اينن لشـــ

من الــدالم للاــقجيــقت تلأطةــق  المولوينن يتيجــل الفاا الجاءــــــــــــــي يي حــقالت الاااع تايالو إلى تقــديم ما ــد  
ــق و مع مــــــــــرترة ب   الجاوي لقدر اكار لكةقلل يالم حقوقان تتقديم الجاقة إلى الفدالل  يب بد من  لبغتصــــــــ

إلى حرمقن الاقجيقت   لهؤي   الحمقيل ذ ا الثذرة يي  المءقللل الن ارتكق  الفاا الجاءي  تا  إخةقة يي لد
بغتصـــــق  المرتن  لقلاااالقت من الوائد الءـــــب و ممق نؤجل الاااالقت ت ولد لنن يتيجل  تاجيق  األطةق  المولوي

اتنقع يال ماءــــــــز تمتداخن الر قئا اللى ي قة  لــــــــتواصــــــــن األمم المتحدة لقلتقلي الما د من يترات الفاا  ت 
الاال ال   مانومل من اجن تاةه  تدخبت متفدية الجواي و تشمن الجاس تالءن تاإلالققلو لمق نتمقشى مع ال

ــتقو  مانومل األمم المتحدةو لمق يي الك المليقت حةظ  الاقجيقت  ت   الاقجهن نر ا اللى تتحويقق لا ا الذقيلو لــ
 الءب  تالنفثقت الءيقليل الخقصل تاأليرقل الق ر لو لمق نلي  

تي يصاااااااااحنن وواما  ااألطتاءل المولودين تياجا   واإدماء  وقو  ااويااءااء  الناءاااء  الل ()ا 
النءااء م بمء  ي ذلك من خالل شاااااحا  محءديم األمم  النءاين ا للنن  الجنساااااي  ي ال رام  اليي تر ع عل  

الميندم لماء ن  النن  الجنسااااي  ي وء   النعا م اضاااامءن تكياف النل  الميحن   ي تقديم الخدمء  م  
اويل  األا   ي إعءدم  المساءعدم  للسالاء  الوطنا  عل  تقديم الدعم لك  سااء  ليجن  الوصامم امساءعدم ا

 غيصءب المرتحط بءلنعاعء ملالنءااء  ااألطتءل المولودين تياج  إل  الاإلدمء  
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صاااااند  االمنظمء  اليي تقودهء تساااااء  عل  الالنءاين االنءااء   م  شاااااحاء     واصااااا الي ()  
ء من أا  اليصاد  للنن  الجنساي المرتحط بءلنعاعء  امساءعدم  النءلمي ااإلقلامي االوطني اتقديم الدعم لل

األطتءل المولودين تياج  للذا النن م من خالل تقديم دعم مندد األهداف  ي مجءل ال رام  االسااااااءسااااء   
 اأتشا  الدعومم بمء يشم  تنعيع دعم األقران اشحاء  اليضءمنم

   ممثل الاالنم  بصاويم مشاير   نين    مواصال  تنعيع أاا  اليزري من خالل الود الدعوم ()  
الخءصاااا  المننا  بءألطتءل االنعا  المساااال م    ل ممثالالخءصاااا  المننا  بءلنن  الجنسااااي  ي وء   النعا  ا 

ا اذلاك يلااء  وقو  اإلتساااااااااءنم لينعيع وقو  اما  األ راد الميضاااااااااريين من النن  الجنساااااااااي المرتحط  
الخءصااا  المننا  بءلنن  الجنساااي  ي وء   النعا      ممثللابءلنعاعء م بسااا   منلء تنتيذ أطر الينءان نين  

 الجن  وقو  الات  الجن  القضء  عل  اليمييع ضد المرأمم

إقءم  شااراكء  نين المءتنين االجلء  التءعل   ي ننء  السااالم لدعم مسااءعدم الضاانءيء   ()ي 
ناءاااء   ي اااءب نرتاءم  اطني  لللناءاين ااتل اا  ا ويااءااء  التوييا   من أاا    امحاءديا  اإلغاءثا  المةقيا 

 للينويضء  أا إل  وين إتشء  مث  هذه ال رام م

دعم الناومء  المضاااااااات   ي الودهء الراما  إل  اليصاااااااد  لندم المساااااااءاام االيمييع   ()ه  
اللااليين القءئمين عل  تو  الجنس بءعيحءيهمء الس  ين الجذييين للنن  الجنسي المرتحط بءلنعاعء م بس    

ح القواتين للقضااء  عل  اليمييع الذ  تم تداين   ي اليشاارينء م اموا م  القواتين االساااءسااء   منلء إصااال
م  المنءيير الدالا م امن  وء   الخلط نين ا غيصاااااااءب االعتءم اتنعيع الضااااااامءتء  اإلارائا  للضااااااانءيء  

الغيصاااااااءب المرتحط  لاج  النءااء  ااألطتءل المولودين تيالنءاين ا  االشااااااالودم ا ءليءلي إرال  النوااع أمءم
 بءلنعاعء  للوصول إل  الندال  االينويضء  اا تيصءف.

تتمثن التوصـــــــــيقت الوارية اييقا المقدمل إلى مجلس األمن تالدت  األالعـــــــــقل تالمقيحهن تالمانمقت  – 34
األمم   االبا المقـدمـل إلى مانومـل  الوارية  التوصــــــــــــــيـقت  مع  لـقالقتران  الـدتليـلو  الح وميـل  المانمـقتاإلقليميـل ت 
 موحدا للفمن    مااقجقالمتحدةو 

 اأاصي بأن يقوم مجلس األمن بمء يلي:  - 35

وث أطراف النعا  عل  الوقف التوي  لجما  أشاااءل النن  الجنسااي المرتحط بءلنعاعء    ()ا 
اميثء  لمجموع  قرايا  مجلس األمن ذا  الصااااااال م اضااااااامءن اصاااااااول الجلء  التءعل   ي مجءل النم   

تي اخياتيلن أا انَّدتلن  وااإلتساااااءتي امراق ي وقو  اإلتساااااءن دان عوائرم ااطال  ساااااراح النءااء  الل
 ااسيخدميلن أطراف النعا م اأطتءللنم من القواعد النساري  امواق  اليجما  امرا ر ا ويجءرم

لخءص   ا   ممثلالالخءصا  المننا  بءلنن  الجنساي  ي وء   النعا  ا    ممثلالدعم الود   ()  
المننا  بءألطتءل االنعا  المسل م ا رير الخ را  المنني بساءدم القءتون االنن  الجنسي  ي وء   النعا م  
االمسايشاءيينلالمسايشاءيا  لشاةان ومءي  المرأمم االمسايشاءيينلالمسايشاءيا  لشاةان ومءي  الات م اغيرهم 

 ي بنثاء م    نمحنوثيالالخاءصاااااااااين ا ن  ليممثالمن الجلاء  التاءعلا  المنناا   ي األمم المينادمم بماء يشاااااااااما   
لالتخراط  ي وواي م  أطراف النعا  من الاادال امن غير الاادال من أااا  اعيمااءد اليعامااء  منااددم رمناااء  

 إلتلء  النن  الجنسي المرتحط بءلنعاعء  اغيرهء من ا تيلءكء  الجسام م
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نن  الجنسااااي الميصاااا   إديا  أواءم لينعيع ترتيحء  الرصااااد االينلي  ااإلنالأ بشااااأن ال ()  
بءلنعاعء  اا تيلءكء  الجسااااااام  المرتكح  ضااااااد األطتءل  ي اما  القرايا  ذا  الصاااااال  الخءصاااااا  ن لدان  
منددمم ااإلذن نو يء  عملاء  وتظ الساااالم االحنثء  السااااءساااا  الخءصااا  اتجديدهءم اتخصاااا  الموايد  

س  للذا الغرضمالحشري  االمءلا  الكءفا م بس   منلء تشر الخ را  الميخصص    االمارَّ

اليشارينء  الوطنا  للمنءيير الدالا  اتناس وقو    تكت  بأن تميث دعوم الدال إل  أن   ()ي 
أيضاااء  اإلتساااءن ااوياءاء  اما  األ راد الميضاااريين من النن  الجنساااي المرتحط بءلنعاعء م ادعوم الدال  

 9  الجنساااااااا  إل  األطتءلم ا قء للمءدم  ضااااااامءن من  المرأم وقء مساااااااءايء لنر الرا  فامء يينلر ننق إل 
اتتءقا  القضء  عل  اما  أشاءل اليمييع ضد المرأمم اضمءن وقوقلء  ي الصن  الجنسا  ااإلتجءنا م   من

كتءل  أن   إل    ذلك  م ادعوم الدالبشاأن اإلتلء  المأمون لنء   النم  النءام عن ا غيصاءببمء  ي ذلك  
 ي ذلك النر  ي اللوي  القءتوتا  االنمءي  من اما  أشااءل اليمييع   تضامن اليشارينء  وقو  الات م بمء

 الات م من اتتءقا  وقو   19 ا 12 ا 2االنن  اا عيدا  الجنسيم بمء ييمءش  م  المواد 

ضااااااااامءن ا عيراف بءلنءااء  ااألطتءل المولودين تياج  للنن  الجنساااااااااي الذ  ترتكح   ()ه  
ننات   ضانءيء ااوءليلم إل  خدمء  الدعم الميخصاصا   ي ماء ن  النن   لميار   الاا  يهءنا اإل جمءعء   ال

 ا وياءاء  ا ايمءعا  اا قيصءدي متل ا  الجنسءتي اومءي  الاتول  ا 

  مواصال  إديا  النن  الجنسايم بمء  ي ذلك النم  القسار  اا سايرقء  الجنساي االعاا  ()ت 
للجعا ا م ا تءل  ا تسااااااااء  نين األطراف المديا     الجلء  الخءضاااااااان قءئم نذات  لينديد  بءإلكراهم  معاءي  

عن األطتءل االنعا   اليقرير الساانو   عن النن  الجنسااي الميصاا  بءلنعاعء  ا   اليقرير الساانو  أساامءاهء  ي 
ن   تعايد أ رق  الخ را  اأ رق  الرصاااد اليءب   تءل المسااال م ااأل راد االكاءتء  الذين ِتنيمنلم لجءن الجعا ا م ا 

لجما  لجءن الجعا ا  ذا  الصال  بخ را  ميخصاصا   ي مجءل النن  الجنساءتي االجنساي من أا  يصاد  
   ممثل الالخءصااا  المننا  بءلنن  الجنساااي  ي وء   النعا  ا    ممثلالاألتمءط اا تجءهء م امواصااال  دعوم  

 .لجءن الجعا ا الخءص  المننا  بءألطتءل االنعا  المسل  إل  تحءدل المنلومء  ذا  الصل  م  

اأاصااااي بأن تقوم الدال األعضااااء  االمءتنين االمنظمء  اإلقلاما  االمنظمء  الناوما  الدالا    - 36
 يلي: بمء

النءاين  ضاااااامءن أن تكون اليشاااااارينء  االساااااااءسااااااء  الوطنا  مصاااااامم  لدعم وقو    ()ا 
لااذا النن م من خالل  النن  الجنساااااااااي المرتحط بااءلنعاعااء  ااألطتااءل المولودين تياجاا  ل من  النااءااااء ا 

تصااامام اتنتيذ المحءديا   ي مجء   سااااءدم القءتون ااصاااالح قاء  األمن االندال    مشاااءي يلم اللءد    ي
 ا تيقءلا م

اليموي  الكء ي ليقديم مسااااءعدم شااااءمل  اذا  توعا  ايدم امينددم القاءعء     ضاااامءن ()  
ا ايمءعا  االقءتوتا م االرعءي  الجنسااااااا     للنءااء  من النن  الجنساااااايم أ  الخدمء  الا ا  االنتسااااااا 

ااإلتجءنا م بمء  ي ذلك إماءتا  النصااااااول عل  الوسااااااءئ  النءال  لمن  النم م ااإلتلء  المأمون لنء    
النم  النءام عن ا غيصااءبم االوقءي  من  يران تق  المنءع  الحشااري  االيوعا  بشااأت  اتو ير النال   

ء  ا ايمءعي ا قيصااااااءد  للنءااء  امنءليلمم اضاااااامءن اصااااااول هذه  من م  ضااااااال عن دعم إعءدم اإلدم
 الخدمء  إل  المنءطق  الريفا  االنءئا م
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ضاااااااااماءن وماءي  الناءاااء  ااألطتاءل من اما  أشاااااااااااءل اليمييع من خالل دعم وقوقلم   ()  
تلدد سالميلم  بءسيمراي  ي اما  الساءسء  اال رام  االمشءيي  دان تمييع هة   األ راد باريق  يمان أن  

 تس   أضرايا ثءتوي م أا

ضاااااااااماءن تنتياذ أ  عملاا  لجم  المنلوماء  أا اليوثير أا اليساااااااااجيا  من أاا  دعم   ()ي 
من النن  الجنساااااي اأطتءللن باريق  يمن  اأخالقا  امنءهضااااا  للوصااااامم بمء ييمءشااااا    النءااء  وقو  

 المنءيير النءلما م م 

  للنن  الجنسااااي لدد إعداد اتنتيذ اتتءقء   ضاااامءن ا ساااايرشااااءد بءلخ را   ي اليصااااد ()ه  
اقف األعمءل الندائا  الأا ا تتءقء  ذا  الصال م اتشاجا  إديا  أواءم  ي اتتءقء  الساالم ااقف إطال  
الناءي ااقف األعماءل النادائاا  الأا ا تتاءقاء  الالوقا  تنظر النن  الجنساااااااااي المرتحط باءلنعاعاء م اتادعم  

الغيصااءب عل  ساا   ا تيصااءف ااعءدم اإلدمء م  لطتءل المولودين تياج   ريءدم  رص وصااول النءااء  ااأل
 هذه الجرائممايتكءب المسء ل  عن   ضال عن

ضمءن تل ا  عملاء  تع  السالح االيسري  ااعءدم اإلدمء  تنديدا ا وياءاء  الميمءيعم   ()ت 
تي يصاحنن ووام   واالنساء  االتياء  اللللنساء  االتياء  المرتحاء  بقوا  أا امءعء  مسالن م بمء يشام   

  تي لديلن أطتءلم ا ي الوقت تتسا  من  تنرضالن للوصام اتقديم الدعم المراعي لنو وااالنساء  التياء  الل
  يعءي  األطتءلم ليماين النءااء  من المشاااءي   الكءمل   ي اسااايراتاجاء  إعءدم  يشااام الجنس االسااانم بمء  

 اإلدمء م

دف إل  اليخفاف من الوصاام الذ  تنءتي من  النءااء  ااألطتءل  اضاا  خاط اطنا  تل ()ز 
الغيصااءب المرتحط بءلنعاعء  اتاسااير إعءدم إدمءالمم بءلشااراك  م  ال اءدا  المجيمعا   لالمولودان تياج  

النءااء م  النءاين ا االيقليدي  االدينا م  ضااال عن منظمء  المجيم  المدتي اليي تقودهء النسااء  اشااحاء   
ومال  اطنا  بءساااااايخدام اسااااااءئ  اإلعالم اليقليدي  اا ايمءعا  لمواال  خاءب الكرا ا  امنءدام  ااعداد  

 النسء  االينريض عل  النن م سعاء لليخفاف من الوصم اتغيير المنءيير ا ايمءعا  الضءيمم

ل  اضاا  ساااءسااء   ي ال يئء  الميأثرم بءلنعا  ااإليهءب اليي يمان  يلء للنءااء  ااألطتء  ()ر 
الغيصاااااااااءب الذ  ترتكح  أطراف النعا م بمء  ي ذلك الجمءعء  اإليهءنا  اليي صااااااااانتلء  لالمولودين تياج  

مجلس األمنم الوصاااااااول إل  اليدانير اليي تدعم عودتلم ااعءدم تأهيللم ااعءدم إدمءالم كويثمء  ءن ذلك  
ذ سااءساء  تجن  النءااء   تنتيعدم  منءساحء؛م اضامءن وصاول النساء  ااألطتءل عل  اثءئر هوي  منءساح م ا 

بساااااا   أ نءل أا أاا  قصااااااويم بمء  ي ذلك   األطتءل عديمي الجنسااااااا   ي أ   رف من الظرافم الأا
الناء   اليي يولاد  يلاء طتا  أا تولاد طتلا  تياجا  للنن  الجنساااااااااي الاذ  يرتكحا  مقاءتا  إيهاءني أان يم 

اتل   ي اكيسااءب الجنسااا  بغض النظر  هذه النءل  ينحغي أن ينمي القءتون المنلي ور الات  أا ال ا ي
ا ويرام الكءم  لم دأ عدم اإلعءدم القساري م  اضامءن  اتيمء ا  االدي  أا االديلءم   عن أ نءل أا منيقدا  أا

ااعءدم إدمء  النءااء  اأطتءللن عل  أسااءن الموا ق  المسااينيرم االمصااءل  التضاال  لحطتءلم اويثمء  ءن  
الميندم لمواطني ال لدان الثءلث  النءئدين من   طءي النءلمي لدعم األممذلك منءسااااااااحءم بمء ييمءشاااااااا  م  اإل
 الجملويي  النر ا  السويي  االنرا م
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ضاااااااااماءن النماءيا  من ا تجاءي الناءام عن النعاعاء م بماء  ي ذلاك ألغراض ا سااااااااايغالل   ()ط 
عدم المنءقح   ي اما  الجنسيم من خالل تو ير الوثءئر الكءفا  االخدمء  الشءمل م  ضال عن تنتيذ م دأ  

 مراو  عملا  الندال  الجنءئا م من أا  ومءي  وقو  الضنءيءم

اتساايند إل  ميعاتا   ءفا م تل ي    اضاا  خاط للينويضااء م مراعا  لنو  الجنس االساانم ()  
  النءااء  من النن  الجنسااي المرتحط بءلنعاعء  ااألطتءل المولودين تياج  للذا النن مالنءاين ا اوياءاء   

االيي يمان أن تشام  تدانير امءعا  ايمعي م ااعءدم اليأهي م اضامءتء  عدم اليكرايم امنءلج  أاا  عدم  
من ق   عل  أساااااءن تو  الجنسم بمء  ي ذلك من خالل مشاااااءي   النءااء  امنظمء     المساااااءاام القءئم 
 النسءئا م المجيم  المدتي

صاااااحنن ووام  تياج  للنن  الجنساااااي  تي يواإدمء  منن  اوقو  النساااااء  االتياء  الل ()ل 
ااألطتءل المولودين تياج  هذا النن   ي ا ساااااااايراتاجاء  الوطنا  لليصااااااااد  للنن  الجنسااااااااءتيم اخاط  

الوطنا  بشاأن المرأم االساالم ااألمنم ا شاأن الشاحءب االساالم ااألمنم إضاء   إل  خاط ننء  الساالم   النم 
 ماألالوي  ذا 

لنءااء  ااألطتءل المولودين تياج  للنءاين ااتنعيع الدعم المنساااااار االميندد القاءعء    ()  
الغيصاءب المرتحط بءلنعاعء م ا  ساامء من خالل محءديم األمم الميندم لماء ن  النن  الجنساي  ي وء    ل

 ي هذا المجءل    الخءصا م اتخصاا  تموي  مسايدام ايمان الين ة ب  لليدخال    ممثلالترأسالء   النعا م اليي
 خالل الصندا  ا سيئمءتي الميندد الشر ء  المنني بءلنن  الجنسي المرتحط بءلنعاعء . من
 


