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بشأن مراعاة االعتبارات  الميدانيدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم إل العامة السياسة
 الجنسانية في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم

 المحتويات 
 هدفال -ألف  
 النطاق -باء  
 األساس المنطقي -جيم  
 العامةالسياسة  - دال 
 والمسؤولياتاألدوار  - هاء 
 المصطلحات والتعاريف - واو 
 المراجع -اي ز  
 واالمتثالالرصد  - حاء 
 جهة االتصال -طاء  
 يةالتاريخ الخلفية -ياء  

  
 هدفال - ألف 

إدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة الدعم امليداين هو أن تسؤؤدشؤؤد  ا  هذه السؤؤياسؤؤةمن ف اهلد - 1
حس  ال وجيهات املرأة والسالم واألمن، و املساواة بني ايةسني الواليات امل علقة بكيفية تفعيل   فيما خيص
. وحتدد هذه السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة الرالية واملباد  واالسؤؤؤؤؤؤؤداتي يات الال مة (1)قرارات جمل  األمن الثمائية الواردة يف
املرأة و  امل علقة باملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنيوإدارة الدعم امليداين  إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمواليات ل ةفيذ 

ضؤؤؤؤمان ةقافة مجلسؤؤؤؤسؤؤؤؤية قوية تعا  املسؤؤؤؤاملة والقيادة يف عمليات حفظ السؤؤؤؤالم يف املقر لوالسؤؤؤؤالم واألمن، 
 واملراكا اإلقليمية والبعثات.

 

 النطاق -باء  
املساواة بني امل علقة بإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين سياسَة  تعدل هذه السياسة - 2

، وهي: والسالم واألمن (. ويسدشد ئطاق هذه السياسة بالركا ا األربع لواليات املرأة2010-25ايةسني )
اعات وميع أشؤؤ ال العة  ةا مشؤؤاركة املرأة يف بةام السؤؤالم علع ميع مسؤؤ ويات قؤؤةع القرارش ومةع ئشؤؤو  ال

 .ع بارات ايةسائيةضد املرأةش ومحاية الةسام والف يات وحقوقهنش وعمليات اإلغاةة واإلئعاش املراعية لال
عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين إدارة تةطبق هذه السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علع ميع موظفي و  - 3

ذه السؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤة إلاامي هل م ثالوالبعثات. واال يف املقر واملراكا اإلقليميةو يف عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤالم العاملني 
العسؤؤؤؤ ريني من ميع الرت  األفراد الدعم( وأفراد الشؤؤؤؤر ة و  هاموم يف املهام الفةيةيميع املوظفني املدئيني )

واملسؤؤؤؤؤؤؤؤ ويات. ويشؤؤؤؤؤؤؤؤمل املوظفون املدئيون املوظفني املدئيني واملوظفني املعارين وامل عاقدين واالسؤؤؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤؤؤاريني 
 واملوظفني القا مني مبهمة.

__________ 

 2106و  (2010) 1960و  (2009) 1889و  ش(2009) 1888و  (2008) 1820 و (2000) 1325 (1) 
 .(2015) 2242و  (2013) 2122و  (2013)

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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إىل ئطاقها  يسؤؤؤ ةدوتسؤؤؤدشؤؤؤد هذه السؤؤؤياسؤؤؤة باهلدف الشؤؤؤامل امل مثل يف املسؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤني، و  - 4
يف بلوغ هؤؤذا  لة ؤؤا لاملرأة والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم واألمن. و امل علقؤؤة بؤؤواليؤؤات التةفيؤؤذ الراميؤؤة إىل قرارات جمل  األمن 

اسؤؤؤؤداتي يات هي: تعميم مراعاة املةاور ايةسؤؤؤؤاين/إدما  املةاور ايةسؤؤؤؤاين، عدة اسؤؤؤؤ  دام ي عني اهلدف 
له، مبا يف ذلك العة  ايةسؤؤؤؤؤؤؤي امل صؤؤؤؤؤؤؤل وت افجل ايةسؤؤؤؤؤؤؤني، ومةع العة  ايةسؤؤؤؤؤؤؤي وايةسؤؤؤؤؤؤؤاين وال صؤؤؤؤؤؤؤدي 

بالةااعات. بيد أن هذه السياسة ال ت ةاول املساواة بني ايةسني، والعة  ايةسي وايةساين، واالس غالل 
جيري وضؤؤؤع سؤؤؤياسؤؤؤات ومباد  توجيهية  تش ذلك أئهواالئ هاك ايةسؤؤؤيني والعة  ايةسؤؤؤي امل صؤؤؤل بالةااعا

 .(2)لسياسة املساواة بني ايةسني ك  ملة  مةفصل بش ل املسا لحمددة بشأن هذه 
 

 األساس المنطقي -جيم  
املسؤؤؤؤاواة الواليات امل علقة ببإدما    انإن إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين ملام - 5

س أساا ام ثاال لقرارات جمل  األمن الثمائية. و ماملرأة والسالم واألمن يف ميع جوائ  عملهو بني ايةسني 
، الذي (2000) 1325قرار جمل  األمن من  ئابعحفظ السؤؤالم  ئشؤؤاطيف  ةايةسؤؤائيمراعاة االع بارات 

 اع املسلح علع املرأة.ةا كان أول قرار ي ةاول األةر غري امل ةاس  والفريد لل
 حاالتوتع   هذه السؤؤياسؤؤة املشؤؤهد امل غري واملعايري الةاشؤؤقة امل علقة باملسؤؤاواة بني ايةسؤؤني يف  - 6

االس عراض الذي أجراه الفريق املس قل املةبثقة من  وقيات الأخذ يف االع بار هي تالةااع وما بعد الةااع. و 
 .1325 ةفيذ قرار جمل  األمن الرفيع املس وى املعين بعمليات السالم واالس عراض الرفيع املس وى ل

واليات التةفيذ الرامية إىل مهام عمليات حفظ السؤؤؤالم  قؤؤؤورة واضؤؤؤ ة عن هذه السؤؤؤياسؤؤؤة قدموت - 7
من خالل مياهتا   ذه الواليات الةهوضعمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤالم  وبوسؤؤؤؤؤؤؤعاملرأة والسؤؤؤؤؤؤؤالم واألمن. امل علقة ب

العليا لل  ومات الو ةية  اتالةسؤؤؤؤبية وحضؤؤؤؤورها امليداين الواسؤؤؤؤع وإم ائية وقؤؤؤؤوهلا االسؤؤؤؤداتي ي إىل القياد
 اإلقال  الو ةية.عمليات يف السياسات و  االع بارات ايةسائيةإىل إدما   من أجل الدعوة

   
 العامة السياسة -دال  
 الهدف 1-دال 

إدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة كل عمل  ون  يهلدف الةها ي هلذه السؤؤياسؤؤة هو ضؤؤمان أن ا - 8
املةاور ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاين يف ب األخذميع املوظفني  مطلو  من. و ةايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائيلالع بارات  راعياالدعم امليداين م

يق ئ ا ج ملموسؤؤة عملهم اليومي مبا ي ماشؤؤع مع مباد  املسؤؤاواة بني ايةسؤؤني واملرأة والسؤؤالم واألمن ل  ق
من ال شؤؤؤؤؤؤؤؤغيلية عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤالم وفعالي ها كفامة وقابلة للقياس. وهتدف هذه السؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤة إىل  يادة  

 امل بايةة للةسام والرجال. اإلسهاماتخالل االس  ابة لالح ياجات والشواغل و 
 

__________ 

 الةااعات.س صدر قريبا السياسات واملباد  ال وجيهية امل علقة بالعة  ايةسي وايةساين والعة  ايةسي امل صل ب (2) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 المبادئ 2-دال 
يني والقيادة العليا ب عايا مباد  الةااميني واملوظفني املدئ األفراد: ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان قيام ميع المساااااااااءلة - 9

 حفظ السالم. مهاميف عمليات وأولويات و  املرأة والسالم واألمنامل علقة بواليات والاملساواة بني ايةسني 
ذات قيمة م سؤؤؤؤؤاوية يف ميع  إسؤؤؤؤؤهاماهتماا و مواح ياجاهتوالرجل : جعل أولويات املرأة الشاااامول - 10

 عمليات حفظ السالم.
يع   املالك الوظيفي يف املقر ويف البعثات االل اامات املجلسؤؤؤسؤؤؤية ضؤؤؤمان أن : الجنسااي تكافؤ  - 11

ب مثيل املرأة والرجل علع قدم املسؤؤؤؤؤاواة يف ميع املةاقؤؤؤؤؤ  والرت  واملسؤؤؤؤؤ ويات ويف سؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤات و ارسؤؤؤؤؤات 
 ال وظي  والشرام.

 
 النتائج ذات األولوية 3-دال 

املرأة امل علقة باملسؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤني و واليات ال بشؤؤؤؤؤؤؤؤأن تةفيذتعايا القيادة واملسؤؤؤؤؤؤؤؤاملة اإلداري ني  - 12
 إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين. قساميف ميع أ والسالم واألمن

واليات عن التعايا ئام وآليات رقد ال قدم احملر  وإعداد تقارير حتليلية مرحلية تس ةد إىل األدلة  - 13
 .املرأة والسالم واألمنايةسني و امل علقة باملساواة بني 

املدئيون  -عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين إدارة تعايا قدرات ومعارف ميع أفراد  - 14
 عمليات حفظ السالم.للةهوض مبراعاة االع بارات ايةسائية يف  - األفراد العس ريونالشر ة و أفراد و 

 يائات سؤؤؤؤؤؤا ر المع  وشؤؤؤؤؤؤراكاهتمام وإدارة الدعم امليداين إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤالتعاون تعايا  - 15
  قيق لارجي يف املقر ويف البعثات، اخلداخلي و علع الصعيدين الألمم امل  دة، وايهات الشري ة ال ابعة ل

 . املرأة والسالم واألمنو املساواة بني ايةسني امل علقة بواليات بالالة ا ج ذات الصلة 
  

 والمسؤولياتاألدوار  - هاء 
تسؤؤدشؤؤد هي تقع املسؤؤجلولية العامة عن تةفيذ هذه السؤؤياسؤؤة علع عاتق ميع أفراد حفظ السؤؤالم و  

 بقرارات جمل  األمن بشأن املرأة والسالم واألمن.
 

 القيادة والمساءلة 1-هاء 
 القيادة العليا أ()  

وميع القيادات  اتالبعث السؤؤؤؤؤؤؤؤاماألمني العام واملمثلون اخلاقؤؤؤؤؤؤؤؤون لألمني العام ور  ياليضؤؤؤؤؤؤؤؤطلع وك - 16
امل علقة واليات بالالعليا باملسؤؤؤؤؤؤؤجلولية عن توفري القيادة العامة وكفالة املسؤؤؤؤؤؤؤاملة عن تةفيذ االل اام املجلسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤي 

 يف ميع عمليات حفظ السالم.علع ئطاق املقر و  املرأة والسالم واألمنباملساواة بني ايةسني و 
الدعوة علع أعلع تقوم باخنرا ها السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي و من القيادة العليا يف املقر والبعثات  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ فيدت - 17

 املرأة والسالم واألمن.امل علقة باملساواة بني ايةسني و واليات لل علياملس ويات السياسية ل فالة ال ةفيذ الف
 افصؤؤؤؤؤؤلي حمفال العام اليت أئشؤؤؤؤؤؤأها وكيال األمني فرقة العمل املعةية باملسؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤنيتشؤؤؤؤؤؤ ل  - 18

دارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة وكيال األمني العام إلقوم من خالهلا ييعمل بوقؤؤفه أكرب آلية للمسؤؤاملة 
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امل علقة باملسؤؤؤؤؤؤؤاواة بني واليات بشؤؤؤؤؤؤؤأن الالدعم امليداين واإلدارة العليا ب  بع ال قدم احملر  يف تةفيذ االل اامات 
ال ابعة إلدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤالم وتقدم وحدة الشؤؤؤؤؤؤجلون ايةسؤؤؤؤؤؤائية املرأة والسؤؤؤؤؤؤالم واألمن. ايةسؤؤؤؤؤؤني و 

 إدارة الدعم امليداين الدعم إىل فرقة العمل املعةية باملساواة بني ايةسني.و 
سؤؤجلولة عن باملإدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة الدعم امليداين ب قسؤؤم/ةشؤؤعبيضؤؤطلع كل ر ي   - 19

يف خطط والسالم واألمن املرأة و املساواة بني ايةسني ئواتج م علقة ب  را م ثال هلذه السياسة، وإداالضمان 
تةفيذ ذلك يف ميع  عنللمسؤؤؤؤؤؤؤؤاملة ميع املوظفني وخيضؤؤؤؤؤؤؤؤع ، هأو فريق هأو قسؤؤؤؤؤؤؤؤم تهوحدبالعمل اخلاقؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 جوائ  عملهم.

 
 جميع الموظفي  ب()  

يف جمال ملموسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ئواتج ميع موظفي إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين  يدر  - 20
 تقييم األدام.عمليات خطط العمل و كل يف   املرأة والسالم واألمناملساواة بني ايةسني و 

 
 الشؤون الجنسانيةالمكلفون ب )ج(  

الشؤؤؤؤجلون  ومةسؤؤؤؤقيايةسؤؤؤؤائية الشؤؤؤؤجلون تقع علع عاتق مسؤؤؤؤ شؤؤؤؤاري الشؤؤؤؤجلون ايةسؤؤؤؤائية ووحدات  - 21
وتعايا ال عاون الوةيق بني  همسؤؤؤؤؤجلولية دعم تةفيذ هذه السؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤة وتيسؤؤؤؤؤري  (3)يف املقر ويف البعثات ائيةايةسؤؤؤؤؤ

املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداتي ية والدعم ال قين عليهم تقدمي يف ميع عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم. و  هامالعةاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وامل
 . املرأة والسالم واألمنامل علقة باملساواة بني ايةسني و واليات الوال شغيلي بشأن 

لألمني العام ورالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  نياخلاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ نيت  املمثلام  داخلايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائية الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجلون وحدات  تعمل - 22
امل علقة واليات بال، ل قدمي املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداتي ية املباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة إىل القيادة العليا بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن الةهوض (4)البعثات

 املرأة والسالم واألمن.باملساواة بني ايةسني و 
 مبا يلي: ايةسائيةالشجلون وحدات تقوم  - 23
قدمي املشؤؤؤؤؤؤورة االسؤؤؤؤؤؤداتي ية والدعم ال قين إىل ميع امل ات /الوحدات/األقسؤؤؤؤؤؤام بشؤؤؤؤؤؤأن وضؤؤؤؤؤؤع ت • 

يف ميع  املرأة والسالم واألمنامل علقة باملساواة بني ايةسني و واليات إلدرا  الاسداتي يات فعالة 
 الدعم، وعرب العةاقر املدئية والشر ية والعس رية. مهامالفةية و  ملهاما

أفراد و  ونملدئيا -عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين إدارة درة ميع موظفي تعايا ق • 
املرأة امل علقة باملسؤؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤؤني و واليات بالعلع الةهوض  - األفراد العسؤؤؤؤؤؤؤ ريونالشؤؤؤؤؤؤؤر ة و 

والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم واألمن، ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة القيادة العليا يف رقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال قدم احملر  وكفالة مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملة ميع 
 .مام ثاهلو  املوظفني

يسؤؤري هذا وتموضؤؤع ال ةفيذ  املرأة والسؤؤالم واألمنامل علقة باملسؤؤاواة بني ايةسؤؤني و واليات وضؤؤع ال • 
مع  ي ماشؤ مبا  من أجل اإلجنا  املال م، العةاقؤرالوظا   و  يع، وکذلك دعم ميقهوتةسؤ ال ةفيذ
 البعثة. يةوال

__________ 

 يعمل مس شارو ومةسقو الشجلون ايةسائية الةااميون باالتصال وال ةسيق مع وحدات الشجلون ايةسائية. (3) 

 جيري إحلاق مس شاري ومةسقي الشجلون ايةسائية الةااميني، علع ال وايل، بالعةصر العس ري وعةصر الشر ة. (4) 
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إدارة عمليات حفظ  أقسؤؤؤؤؤؤاميف ميع  ائيةايةسؤؤؤؤؤؤ للشؤؤؤؤؤؤجلونوباإلضؤؤؤؤؤؤافة إىل ذلك، يعني مةسؤؤؤؤؤؤقون  - 24
الواليات امل علقة باملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بني السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين يف املقر ويف البعثات لدعم  طيط وتةفيذ 

 مبا يلي:ويقومون امل ات /األقسام/الوحدات.  قعيدعلع  ايةسني واملرأة والسالم واألمن
بؤإدمؤا  الواليؤات امل علقة  ي علق مةهم فيمؤاات کؤل ملکؤاتؤ /أقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام/وحؤد يوميالؤدعم ال قؤدميت • 

 .باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن
 .املعةيةوظا   ال ضمن املةاور ايةساين  ا دمإ سبلحتديد  • 
 .املعةيةالفين للوظا   ال قين و ل قدمي الدعم  ائيةايةسالشجلون ال ةسيق مع وحدات  • 
 

 والتخطيطالعامة السياسة  2-هاء 
ميع الوةا ق االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداتي ية يف املرأة والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم واألمن و تةع   مباد  املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني  - 25

والسؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤات واملباد  ال وجيهية ذات الصؤؤؤؤؤلة بعمليات حفظ السؤؤؤؤؤالم لضؤؤؤؤؤمان حتقيق م اسؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤالم 
 واألمن وال  في  من اآلةار السلبية علع الةسام والف يات.

يف  ةايةسائياالع بارات  يراعيليات ال  طيط يف املقر والبعثات ب  ليل للةااع تسدشد ميع عم - 26
 .الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمنميع مراحل  طيط البعثات متشيا مع 

  ا وتتلك العمليات عمليات ال  طيط مةذ بداية يف ايةسؤؤؤؤؤؤائية يف الشؤؤؤؤؤؤجلون  اترب ُيسؤؤؤؤؤؤ عان باخل - 27
الشجلون لبعثات. وت ون وحدات اخلاقة بافرق العمل امل  املة لامل  املة و  يةفرقة العملياتهذه اخلربات لأل

بالشؤؤؤؤؤجلون ايةسؤؤؤؤؤائية مبثابة مورد ر يسؤؤؤؤؤي يف توفري ال وجيه والدعم ال قين وال ةسؤؤؤؤؤيق بشؤؤؤؤؤأن ايوائ  امل صؤؤؤؤؤلة 
 .يف املقر ويف البعثات رقةيف هذه العمليات/األف ايةسائية

 
 التحليل واإلبالغ 3-هاء 

تقارير األمني العام املقدمة إىل جمل  األمن بشأن حفظ السالم دا ما ال قدم القا م علع تع    - 28
م علقة  ئواتج  ر . وتدالواليات امل علقة باملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني واملرأة والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم واألمنتةفيذ يف األدلة 
والسؤؤالم  املرأةللشؤؤجلون ايةسؤؤائية و  اخمصؤؤصؤؤ اقسؤؤمي ضؤؤمن كل تقرير يف ميع ال قارير، و  ائيةايةسؤؤ بالشؤؤجلون
الواليات امل علقة باملسؤؤؤؤؤاواة بني تسؤؤؤؤؤليط الضؤؤؤؤؤوم علع ال  ديات واإلجنا ات امل صؤؤؤؤؤلة ب ةفيذ  جيري. و واألمن

 يف سياق والية البعثة. ايةسني واملرأة والسالم واألمن
باسؤؤؤؤ  دام  ةايةسؤؤؤؤائي  للشؤؤؤؤجلونالم دا ما حتلياليف عمليات حفظ السؤؤؤؤ اليت تُعدال قارير ت ضؤؤؤؤمن  - 29

الشجلون ايةسائية ومةسقو مس شارو ويقدم البيائات الةوعية وال مية املصةفة حس  ئوع اية  والعمر. 
 ايةساين ألغراض إعداد ال قارير. ل  ليليف املقر والبعثات الدعم ال قين وال ةسيق بشأن ا

 
 الشراكات 5-هاء 

الدول باالسؤؤؤداتي ي  التصؤؤؤالم ائية اإعمليات حفظ السؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين دارة ت وفر إل - 30
تسؤؤؤدشؤؤؤد ميع و األمني العام ورالسؤؤؤام البعثات. وكيلي األعضؤؤؤام والقيادة علع املسؤؤؤ وى القطري من خالل 

امل علقة باملساواة  الوالياتاحلصرية ل عايا  الةسبية الشراكات الدولية واإلقليمية والو ةية اخلارجية  ذه املياة
 .بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن
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إدارة  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ فيديف إ ار إضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفام الطابع الراي علع الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراكات داخل مةاومة األمم امل  دة،  - 31
واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤداتي ياهتا،  ةاملياة الةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبية ل دار  إىل أقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤع حد منعمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين 

ق مبادرات الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراكة من أجل تعايا تقدمي يتةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيري . و يف االع بار كل كياندى  ئقاط القوة ل تأخذانو 
ايةسؤؤؤؤؤائية، وعةاقؤؤؤؤؤر البعثات الشؤؤؤؤؤجلون الدعم الفين وال قين لعمليات حفظ السؤؤؤؤؤالم بال ةسؤؤؤؤؤيق مع وحدات 

 ذات الصلة، وفريق األمم امل  دة القطري املعين.
يداين ب عايا ال عاون مع إدارة الشجلون السياسية تقوم إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امل - 32

من  الواليات امل علقة باملسؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤني واملرأة والسؤؤؤؤؤؤؤؤالم واألمنوهيقة األمم امل  دة للمرأة يف تةفيذ 
 .املراعية لالع بارات ايةسائية عمليات حفظ السالملايادة تةسيق واتساق خالل برامج ومبادرات مشدكة 

مع اجمل مع املدين ال واقؤؤؤؤؤؤؤؤؤل دارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين علع تعايا تعمل إ - 33
يف ميع  بالواليات امل علقة باملسؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤني واملرأة والسؤؤؤؤالم واألمنواملةامات الةسؤؤؤؤا ية يف الةهوض 

 الدعوة املشدكة.أئشطة عمليات حفظ السالم من خالل املبادرات و 
 

 القانون والمؤسسات الوطنية والعمليات السياسيةسيادة  6-هاء 
للمرأة يف  سؤؤؤؤاويةع املشؤؤؤؤاركة ال املة وامل ي شؤؤؤؤ ب املبادرات والعمليات الدسؤؤؤؤ ورية واالئ  ابيةتقوم  - 34

احلقوق، وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان حقوقها وحرياهتا املدئية مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة املرأة يف العمليات السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية واالئ  ابية، وتعايا 
السؤؤؤؤؤؤلطات لدى الدعوة  مسؤؤؤؤؤؤاعي عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤالم تبذلواالج ماعية. و  واالق صؤؤؤؤؤؤادية والسؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤية

لمشؤؤؤاركة كمرشؤؤؤ ة ويف ال سؤؤؤ يل ويف عمليات ا م سؤؤؤاوية لفرقؤؤؤ حتقق للمرأةدعم املبادرات اليت تالو ةية و 
ش اإلشراف علع االئ  ابات ورقدها  ليفهن مبهامالةسام وت ل عيني وتعمل علع كس  ال أييدال صويتش 

 قوائني ائ  ابية تراعي املةاور ايةسؤؤؤؤؤؤؤاين تع مدعامةش و الةاقؤؤؤؤؤؤؤ  امل لشؤؤؤؤؤؤؤغلدعم بةام قدرات املرشؤؤؤؤؤؤؤ ات تو 
 الوعي العام باملشاركة السياسية للمرأة. وتعا 
اح ياجات  راعاةتدعم عمليات حفظ السؤؤؤؤالم املجلسؤؤؤؤسؤؤؤؤات وال شؤؤؤؤريعات والسؤؤؤؤياسؤؤؤؤات الو ةية مل - 35

من املشؤؤؤاركة امل سؤؤؤاوية  هاهلا. ويشؤؤؤمل ذلك بةام قدرات املرأة ومت ية املرأة وأولوياهتا ومصؤؤؤاحلها واالسؤؤؤ  ابة
، فضؤؤؤال عن املبادرات الرامية إىل ةكمو الةااعات، وعمليات بةام السؤؤؤالم، وال  طيط واحل تسؤؤؤويةة يف ليوالفع

 محاية حقوق املرأة.
ه إىل األولويات تقدم عمليات حفظ السؤؤؤؤؤالم الدعم إىل مجلسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات اإلدارة العامة ل وجيه االئ با - 36

وإقؤؤؤؤال  هياكل احل م الو ةية  عمليات إعادة بةاماحملددة للمرأة وتيسؤؤؤؤري إدرا  حقوق املرأة امل سؤؤؤؤاوية يف 
رقل محاية وتع تايالف و  ةسؤؤؤؤامب عديل القوائني اليت متيا ضؤؤؤؤد الم صؤؤؤؤال هذا الدعم  ومي ن أن ي ونواحمللية. 
ة عن اسؤؤبآليات لضؤؤمان احملب األخذش و ةايةسؤؤائي الع باراتلالقوائني الو ةية املراعية  وضؤؤعش ودعم حقوقهن

 .ميع أش ال العة  ايةسي وايةساين
ت فل ميع احلوارات وعمليات السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم الدولية واإلقليمية والو ةية، الراية وغري الراية، مبا يف  - 37

إدرا  مباد  املساواة ب ديد علع وجه ال القيام ذلك املفاوضات، مشاركة املرأة مشاركة فعالة وم ساوية، و 
 .وإجرا ها السالمملفاوضات  عملية ال  ضرييف واملرأة والسالم واألمن بني ايةسني 

وااله مام بالةواتج  ت فل الصؤؤةاديق االسؤؤ قمائية واملشؤؤاريع السؤؤريعة األةر تطبيق ال  ليل ايةسؤؤاين - 38
يف  15ئسؤؤؤؤؤبة توجيه ايةسؤؤؤؤؤائية يف ميع عمليات اخ يار املشؤؤؤؤؤاريع وتةفيذها ورقؤؤؤؤؤدها وتقييمها، وضؤؤؤؤؤمان 
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ومت ني املرأة يف واملرأة والسؤؤؤؤؤؤالم واألمن  مشؤؤؤؤؤؤاريع حمددة تدعم املسؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤنيإىل ال مويل من املا ة 
 عمليات حفظ السالم.

 
 إصالح القطاع األمني أ()  

القيام ذ جهود إقؤؤؤؤال  القطاع األمين واسؤؤؤؤداتي يات الدعم علع الصؤؤؤؤعيد القطري مع يتةفي عني  - 39
 بسؤؤؤؤؤؤبل( تقدمي اخلدمات بفعالية، 1)اجملاالت اخلمسؤؤؤؤؤؤة ال الية، حسؤؤؤؤؤؤ  االق ضؤؤؤؤؤؤام:  يف الوقت ذاته مبعاية

فضؤؤال عن  صؤؤيص  االع بارات ايةسؤؤائيةو ةية تراعي أمةية وضؤؤع سؤؤياسؤؤات واسؤؤداتي يات وخطط  هامة
( املشؤؤؤؤؤاركة وت افجل الفر  2)ش ائيةايةسؤؤؤؤؤ بالشؤؤؤؤؤجلونامل صؤؤؤؤؤلة  ربامجما ي في من املوارد املالية لألئشؤؤؤؤؤطة وال

و يادة توظي  الةسؤؤام، فضؤؤال عن مشؤؤارك هن يف  بسؤؤبل مةها حتديد ئواتج مسؤؤ هدفةداخل القطاع األمين، 
إئشؤؤؤؤؤؤام قدرات  بسؤؤؤؤؤؤبل مةها، ماية مةه( مةع العة  ايةسؤؤؤؤؤؤي وايةسؤؤؤؤؤؤاين واحلما3 طيط اإلقؤؤؤؤؤؤالحاتش )

 بسؤؤؤؤؤبل مةها( املسؤؤؤؤؤاملة والرقابة، 4خمصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤة داخل هياكل األمن الو ين ملةع االئ هاكات وال صؤؤؤؤؤدي هلاش )
تقييم من أجل أ ر الرقد وال قييم ( 5)ش ائيةايةس الشجلون يادة املساملة املجلسسية واالم ثال فيما ي علق ب

 .(5)األمم امل  دةأةر مبادرات 
 

 العدالة واإلصالحيات )ب(  
حقوق  أخذ يف االع بارت ون مبادرات العدالة واإلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات مراعية لالع بارات ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤائية وت - 40

املرأة والسؤؤؤؤالم واألمن من  خطةدعم عمل عةاقؤؤؤؤر البعثة األخرى ل ةفيذ وت. نواح ياجاهت الةسؤؤؤؤام والف يات
تعديل السياسات والقوائني /مراجعةودها الرامية إىل واملجلسسات الو ةية يف جه ريةالةاايهات خالل دعم 

من ال م ع حبقوقهن ال املة وامل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوية.  ،يف ذلك الف يات ن، مبالةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامواملمارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ال ميياية اليت متةع 
االدعام العام، أجهاة تعمل علع تعايا ال مثيل العادل واملشاركة ال افية للمرأة يف السلطة القضا ية، و  كما

 .مهن اإلقالحياتقائوئية و واملهن ال
العة   ضؤؤؤؤؤ اياسؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤات حلماية القوائني و التسؤؤؤؤؤعع عةاقؤؤؤؤؤر العدالة إىل تشؤؤؤؤؤ يع وتيسؤؤؤؤؤري سؤؤؤؤؤن  - 41

مقاضاة ايةاة املاعومني. وهتدف  لي سىنو ةية القدرات الايةسي وايةساين، ودعم ايهود الرامية إىل بةام 
لالع بارات  مراعيةإقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  ئاام السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ون جعل عمليات أيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إىل  ياتاإلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحاملعةية ببادرات امل

محاية خاقؤؤة حي  ن إىل  اللوايتلضؤؤمان محاية حقوق وسؤؤالمة ورفاه الةسؤؤام والف يات، وال سؤؤيما  ايةسؤؤائية
يف السؤؤؤ ون  واحمل  ااتات األقليات، فقعقلية، و السؤؤؤدية و اي ذوات اإلعاقات مبن فيهنأو معاملة خاقؤؤؤة 

  علق بالةااع.ألسبا  ت
 

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  ج()  
سؤؤؤؤياسؤؤؤؤات لالح ياجات احملددة للمرأة وفقا لاعملية ئاع السؤؤؤؤال  وال سؤؤؤؤريح وإعادة اإلدما   تليب - 42
ةاع السؤؤؤال  وال سؤؤؤريح وإعادة اإلدما . وجي  أن تسؤؤؤدشؤؤؤد هذه اخلاقؤؤؤة بجرامات اإل وجيهية و الباد  املو 

البيائات حسؤؤؤؤ  ئوع اية  والعمر. وجي  أن صؤؤؤؤةي  ، وب ةايةسؤؤؤؤائيبارات يراعي االع املبادرات ب  ليل 
 اتيف ذلك املجليد ناالعداف بفقة الةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام املرتبطات بالقوات وايماعات املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ة )مبتةطوي علع 

__________ 

 Security Sector Reform Integrated Technical Guidance ” امل  دةيرد بيان ال وجيهات ال املة يف مةشؤؤؤؤؤؤؤؤؤور األمم  (5) 

Notes – Gender-Responsive Security Sector Reform (2012).“ 
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. وتع مد مبادرات ئاع السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  وال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريح اتالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابق تاملقاتالمثل  وبأدوارهن امل  لفة،(، تواملعاال
ئوع اية  هتدف إىل حمددة حسؤؤؤؤ   ا مراعية لالع بارات ايةسؤؤؤؤائية وتضؤؤؤؤع تدخالت   نُ وإعادة اإلدما 

تدعم عملية ئاع و مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ دام.  علع حنو ومعاليهم ،ئسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام ورجاال ،دعم إعادة إدما  املقاتلني السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابقني
يف املشاريع اجمل معية، مبا يف ذلك مشاريع احلد  الةساممشاركة وتساعد  اإلدما   وال سريح وإعادة الالس

تعايا هو هدف ال دخالت ي ون . و االج ماعيوتعايا ال ماسؤؤؤؤؤؤك  نمت يةهمن أجل  ،من العة  اجمل معي
 يف عمليات قةع القرار. املرأة دورو يد بةام القدرات وت

 
 (المتعلقة باأللغام لإلجراءاتدائرة األمم المتحدة )اإلجراءات المتعلقة باأللغام  ()د  

ت فل مبادرات اإلجرامات امل علقة باأللغام مع وحتليل واسؤؤؤؤؤ  دام البيائات واملعلومات املصؤؤؤؤؤةفة  - 43
اية  والعمرش فضؤؤؤال عن حتليل األدوار واملسؤؤؤجلوليات ايةسؤؤؤائية وكيفية مسؤؤؤاض ها يف ال عرض ئوع حسؤؤؤ  

وتقدمي  املهامإسؤؤؤؤؤؤؤؤؤةاد ل طهري واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤح و لو  مل ا راب لل وعيةاألولوية  وتعطي أيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاللم ا ر وال هديدات. 
. وت فل مبادرات ، وتةفذ هذه األئشؤؤؤؤؤؤؤؤطةوجهود الدعوة وإدارة األسؤؤؤؤؤؤؤؤل ة والذخا ر املسؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة للضؤؤؤؤؤؤؤؤ ايا

 ي مقؤؤةع القرار. و  حمافل وعملياتمشؤؤاركة كاملة يف ميع ل شؤؤارك امل علقة باأللغام مت ني املرأة  اإلجرامات
لدا رة، مبا يف لامل علقة باأللغام وفقا للمباد  ال وجيهية  ل جراماتتةفيذ ميع برامج دا رة األمم امل  دة 

 ذلك آلي ها للرقد وال قييم.
 

 الحماية مهام 7-هاء 
 شرطة األمم المتحدة )أ(  

واملرأة والسؤؤالم لمسؤؤاواة بني ايةسؤؤني ومراعية لشؤؤر ة األمم امل  دة اسؤؤداتي يات مةاسؤؤبة  تع مد - 44
وفقا لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين امل علقة بأعمال الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ة. واألمن، 

لمسؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤني واملرأة والسؤؤؤؤالم واألمن يف املراعية لسؤؤؤؤداتي يات الاب األخذوي فل عةصؤؤؤؤر الشؤؤؤؤر ة 
، هاوتقييم هاورقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد هاوتةفيذهلا طيط وال  مبادرات شؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ة األمم امل  دة  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة جدوىميع مراحل 

وال  قيق فيها، ومحاية األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا  واملم ل ات، واحلفا  علع  ل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عةهاوا ا ميف ذلك مةع اير  مبا
 الةاام العام والسالمة.

 
 قوات األمم المتحدة العسكرية )ب(  

ايةسؤؤؤؤؤني واملرأة  لمسؤؤؤؤؤاواة بنياملراعية لسؤؤؤؤؤداتي يات اليدمج م    الشؤؤؤؤؤجلون العسؤؤؤؤؤ رية يف املقر ا - 45
، ويعا  مبادرات ت افجل ايةسؤؤني اليت هتدف العسؤؤ رية ال  طيط واملباد أئشؤؤطة والسؤؤالم واألمن يف ميع 

. ويف البعثات، ي فل العةصؤر هائشؤؤر يت جيري ال العسؤؤ رية القواتيف  ياتإىل  يادة عدد الضؤؤابطات وايةد
بني  باع ماد واليات املسؤؤؤؤاواة والوحدات نيالعسؤؤؤؤ ري نيوالفروع العسؤؤؤؤ رية واملراقب قيام الوظا  العسؤؤؤؤ ري 

 الةشاط ال   ي ي.يف لموظفني و ل األعمال ال شغيليةايةسني واملرأة والسالم واألمن يف 
 

 حقوق اإلنسان )ج(  
فيما نج جةسؤؤؤاين يف ميع أعماهلا و اتباع و  جةسؤؤؤاين حتليل إجرام ت فل عةاقؤؤؤر حقوق اإلئسؤؤؤان - 46

ت احلماية املوحدة، مبا يف ذلك ال  طيط والرقد وال  قيق واإلبالغ، فضال عن كفالة هام ومبادراي علق مب
 اف ة اإلفالت من العقا  )مبا يف ذلك ملالدعوة وبةام القدرات ودعم عمليات السؤؤؤؤؤؤؤالم وايهود املبذولة 
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حقوق ملرأة. وتضؤؤؤؤؤؤؤؤطلع عةاقؤؤؤؤؤؤؤؤر اليت تواجه االضؤؤؤؤؤؤؤؤع  احملددة  مراعاة موا نمحاية الضؤؤؤؤؤؤؤؤ ايا والشؤؤؤؤؤؤؤؤهود( و 
اليت و ة عن ائ هاكات حقوق اإلئسؤؤؤؤؤؤان القا مة علع ئوع اية  اسؤؤؤؤؤؤباإلئسؤؤؤؤؤؤان بدور أسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤي يف تعايا احمل

جرب الضؤؤرر الذي الئ هاكات إىل العدالة و ضؤؤ ايا هذه ا يومتسؤؤ هدف الةسؤؤام والف يات واأل فال وكفالة 
 .حلق  م

مع عةاقؤؤؤر حقوق  اوةيقيقا تةسؤؤؤمسؤؤؤ شؤؤؤارو الشؤؤؤجلون ايةسؤؤؤائية يف عمليات حفظ السؤؤؤالم  ةسؤؤؤقي - 47
العة  ايةسؤؤؤؤي امل صؤؤؤؤل بالةااعات يف ميع عمليات حفظ السؤؤؤؤالم. املعةية بوحدات القسؤؤؤؤام/األاإلئسؤؤؤؤان و 

ويقدم مسؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤارو الشؤؤؤؤؤؤجلون ايةسؤؤؤؤؤؤائية الدعم إىل مسؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤاري محاية املرأة يف تعايا مشؤؤؤؤؤؤاركة املرأة ومتثيلها 
 والية البعثات.إجنا  العة  ايةسي امل صل بالةااعات و امل علقة بلةواتج ا  ا يساعد يف حتقيقومت يةها 

 
 حماية المدنيي  د()  

 ئواتج جيري إدرا واحلماية. و  ائيةايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ االع باراتتع   مبادرات محاية املدئيني ال داخل بني  - 48
ايهات  وت فل. امل علقة بذلك  قاريرال  ليالت و الجةسؤؤؤؤؤائية يف ميع خطط وسؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤات محاية املدئيني و 

الواليات امل علقة إدرا  و يف ميع عمليات قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةع القرار،  بال املاملعةية حبماية املدئيني مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركة املرأة 
يف ميع املسؤؤؤؤؤؤؤ ويات الثالةة للمبادرات اليت بشؤؤؤؤؤؤؤ ل فعلي املرأة والسؤؤؤؤؤؤؤالم واألمن و املسؤؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤؤني ب

 دئيني.محاية املويف اسداتي ية ت  ذها البعثات حلماية املدئيني 
 ئوع مع وحتليل واسؤؤؤؤؤ  دام البيائات واملعلومات املصؤؤؤؤؤةفة حسؤؤؤؤؤ  مبادرات محاية املدئينيت فل  - 49

القدرات  يبنيواحلماية  ةيائيةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن االع بارات احتليل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل  إجرام ذلكك  وت فلاية  والعمر. 
 نأن الةسؤؤؤؤؤؤام والف يات ه ذلك ملرأة،اليت تواجه اواألدوار واملسؤؤؤؤؤؤجلوليات وامل ا ر وموا ن الضؤؤؤؤؤؤع  احملددة 

 األهداف الر يسية للعة  ايةسي امل صل بالةااعات من جائ  املقاتلني واألفراد الةااميني واملدئيني.
 

  العنف الجنسي والجنساني )ه(  
دارة عمليؤات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الؤدعم امليؤداين ال اام ميع املبؤادرات إلت فؤل القيؤادة العليؤا  - 50

ميع أشؤؤؤؤؤؤ ال العة  ايةسؤؤؤؤؤؤي وايةسؤؤؤؤؤؤاين ضؤؤؤؤؤؤد الةسؤؤؤؤؤؤام والف يات  مةعبأعلع املعايري القا مة علع مباد  
ويشؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل ذلك، علع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيل املثال ال احلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤر، إجرام حتليل  ل صؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي هلا.وامةها واحلماية أةرها و في  
الضع   موا نجةساين من أجل حتديد امل ا ر و من مةاور  للةااع ماية وحتليالاحلو  ةةسائيت ايلالع بارا

 صؤؤؤؤؤؤيص املوارد ل عايا و ش وبةام قدرات املوظفني والشؤؤؤؤؤؤركامش اينايةسؤؤؤؤؤؤو لعة  ايةسؤؤؤؤؤؤي ا العوامل اليت تولدو 
اية علع مسؤؤؤؤؤؤ وى اجمل مع وال وعية حبقوق املرأة ومبادرات الوقوالدعوة  واقؤؤؤؤؤؤلش وال عمليات املةع وال صؤؤؤؤؤؤدي

عةاقؤؤؤؤؤؤؤر الوقاية  تفعيل قييمش وضؤؤؤؤؤؤؤمان الرقؤؤؤؤؤؤؤد و والاحمللي، مع الدكيا بوجه خا  علع الةسؤؤؤؤؤؤؤام والف ياتش 
هذه املبادرات تةفيذ واليات املرأة والسؤؤؤؤؤؤؤؤالم واألمن. وي وىل مسؤؤؤؤؤؤؤؤ شؤؤؤؤؤؤؤؤارو الشؤؤؤؤؤؤؤؤجلون ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤائية  يفواحلماية 

للعة  أعمال ال صدي اية املرأة الذين ييسرون بال ةسيق الوةيق مع عةاقر حقوق اإلئسان ومس شاري مح
 ايةسي امل صل بالةااعات.

 
 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز و()  

اسؤؤؤؤؤؤؤؤداتي يات فعالة تع   تةفيذ فريوس ئقص املةاعة البشؤؤؤؤؤؤؤؤرية/اإليد  امل علقة ببادرات املت فل  - 51
ال وعية وبةام قدرات و املرأة والسالم واألمن يف ال  طيط وال ةفيذش و املساواة بني ايةسني الواليات امل علقة ب

مباد   اع ماداألقرانش وتقدمي املشؤؤؤؤؤؤؤؤورة والف ص الطوعينيش وعمليات الرقؤؤؤؤؤؤؤؤد وال قييم. وت فل املبادرات 
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ئشؤؤؤؤطة املسؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤني واملباد  امل علقة باملرأة والسؤؤؤؤالم واألمن مع االه مام مبشؤؤؤؤاركة املرأة يف ميع أ
  علع املرأة.األشد و أة األةر البدين والةفسي بواالعداف بامل ا ر اخلاقة و  ،ال وعية

 
 ن ااالستغالل واالنتهاك الجنسي )ز(  

 همادارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين وميع موظفيإلالقيادة العليا ي عني علع  - 52
والعمل علع مةع االسؤؤؤؤؤؤؤؤ غالل واالئ هاك ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤيني متشؤؤؤؤؤؤؤؤيا مع  أعلع معايري الةااهة والسؤؤؤؤؤؤؤؤلوكاحملافاة علع 

إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين املبادرات اليت وتدعم السؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤات واأل ر املعمول  ا. 
وعي ترفع مسؤؤؤؤؤ وى الاسؤؤؤؤؤداتي يات  اع ماد تشؤؤؤؤؤ ع البلدان املسؤؤؤؤؤاضة بقوات وبأفراد الشؤؤؤؤؤر ة علع الةار يف

ال فاعل ماية املدئيني، و امل لفني حباألفراد العاملني يف عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم ة لدى وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤرعة االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اب
، حيثما أم ن ذلك، ئشؤؤر ئسؤبة بسؤؤبل مةهاالةسؤؤام واأل فال، مع وال سؤؤيما ات احمللية، اجمل معاهلادف مع 

 الةسام. أعلع من حفاة السالم
أفرقة السؤؤؤلوك واالئضؤؤؤباط يف البعثات مع مسؤؤؤ شؤؤؤاري الشؤؤؤجلون ايةسؤؤؤائية دعما لبةام قدرات ةسؤؤؤق ت - 53

 االس غالل واالئ هاك ايةسيني.ب امل علقأفراد حفظ السالم ل فالة إدما  املساواة بني ايةسني يف ال دري  
 غالل واالئ هاك ي ون مسؤؤؤ شؤؤؤارو الشؤؤؤجلون ايةسؤؤؤائية أعضؤؤؤام يف فرقة العمل الدا مة املعةية باالسؤؤؤ - 54

اخلدمات واملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة امل احة لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ايا االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ غالل واالئ هاك  حتديدايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيني ل قدمي الدعم ال قين يف 
، وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان مراعاة االع بارات ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائية يف لل صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي هلذه الااهرةايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيني، ك ام من نج م  امل 

 تقدمي اخلدمات لدعم الض ايا ومساعدهتم.عمليات 
 

 الدعموظائف  8-هاء 
 المالية والدعمالموارد موارد الميزانية/ أ()  

عةد إعداد عمليات امليائة القا مة علع الة ا ج، ت فل ميع امل ات  والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  واألقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  - 55
املوارد ل يسؤؤؤؤؤؤؤري تةفيذ األولويات املبيةة يف ما ي في من  صؤؤؤؤؤؤؤيص بغية  وضؤؤؤؤؤؤؤع الدتيبات املال مة والوحدات

ال و يع الدوري واإلبالغ عن ال قدم احملر  واإلجنا ات. وت فل هذه املوارد هذه السؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤة وضؤؤؤؤؤمان الرقؤؤؤؤؤد 
والشؤؤؤؤراكات األموال الال مة للربامج  املعةية بالشؤؤؤؤجلون ايةسؤؤؤؤائيةاملال م جملموع املياائية حبيث ت ا  للوحدات 

 وأئشطة ال وعية وال دري .
صؤؤؤؤؤؤؤؤؤيص موارد تقةية وبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية ومالية ت فل إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين   - 56

 امليائة القا مة علع الة ا جاملرأة والسؤؤالم واألمن من خالل امل علقة باملسؤؤاواة بني ايةسؤؤني و واليات للكافية 
 ال ةفيذ الفعال علع الة و املطلو  يف قرارات جمل  األمن بشأن املرأة والسالم واألمن. لي سىن

 
 الدعم اللوجستي ب()  

ال مة امل الدتيباتفر ااملباد  ال وجيهية وال وقؤؤيات الصؤؤادرة عن شؤؤعبة الدعم اللوجسؤؤيت تو  ت فل - 57
 تسؤؤؤؤؤؤؤهم يف رفاه املرأة والرجل يف ميع البعثات. ويةبغي أن تشؤؤؤؤؤؤؤمل هذهو  يةئاايةسؤؤؤؤؤؤؤ االع باراتتراعي اليت 

فق الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ية، واملرافق واملرا وأماكن اإلقامة، شات، علع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيل املثال ال احلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر،  طيط امل يمالدتيبات
للةسام والرجال، واملرافق/اخلدمات الطبية اليت تليب االح ياجات امل مياة  ةمةفصلأماكن اغ سال املشدكة، و 

 يميع املوظفني، وال سيما الةسام.
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 التدريب وتنمية القدرات ج()  
لديهم املهارات ت ون و   املطلو اإلدارة العليا يف املقر والبعثات ال دري  القا مني بميع  ي لقع - 58

 املرأة والسالم واألمن.امل علقة باملساواة بني ايةسني و واليات الل وفري ال وجيه الال م ل ةفيذ 
ل ةفيؤؤذ اإلدارة العليؤؤؤا يف املقر والبعثؤؤؤات مت ع املوظفني بؤؤؤاملهؤؤؤارات الال مؤؤؤة القؤؤؤا مني بؤؤؤ فؤؤؤل ميع ي - 59
 .مووحداهت مرأة والسالم واألمن داخل أقسامهاملامل علقة باملساواة بني ايةسني و واليات ال

املسؤؤؤ ويات املةاسؤؤؤبة من اخلربة ال دري  إىل حفاة السؤؤؤالم  ون ذو و ن واملدئيو ن الةااميو ملدربا قدمي - 60
امل علقة باملسؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤني واليات البشؤؤؤؤأن املسؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤني واملرأة والسؤؤؤؤالم واألمن ل عايا تفعيل 

 واألمن. املرأة والسالمو 
البعثؤؤات علع كفؤؤالؤؤة أن أفراد دا رة ال ؤؤدريؤؤ  امل  ؤؤامؤؤل واملركا امل  ؤؤامؤؤل ل ؤؤدريؤؤ  كؤؤل من عمؤؤل  ي - 61
امل علقة باملساواة بني واليات ئواتج بشأن ال املرجعيةواد املو  يةال دريب وحداتوال املواد جمموعات كل   ضمنت

 املرأة والسالم واألمن.ايةسني و 
يف ميع  50/50ال وا ن بني ايةسني بةسبة ال وقل إىل إىل ضمان  ة واملركاالدا ر  كل من  سععي - 62

املساواة وحدات تدريبة ت ةاول حتديدا لدعم تقدمي  ةايةسائي الشجلونال دريبية، وال ماس اخلربة يف  األئشطة
 املرأة والسالم واألمن.و  بني ايةسني

 
 تكافؤ الجنسي  )د(  

 ،إدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليدايناخلاقؤؤؤؤة بيةسؤؤؤؤني ا ت افجلاسؤؤؤؤداتي ية تشؤؤؤؤمل  - 63
علع ئطاق مةاومة األمم امل  دة، ميع املبادرات الرامية إىل  ايةسؤؤؤؤني ت افجلاسؤؤؤؤداتي ية باليت تسؤؤؤؤدشؤؤؤؤد و 

. ولدعم تةفيذ هذه االسداتي ية، سيعمل رقي هنوت نيف عمليات حفظ السالم واالح فا   الةسام تعيني 
تةسؤؤؤيق  جهاتح يترشؤؤؤوجيري اإلدارة العليا.  حسؤؤؤبما حت اجهمسؤؤؤ شؤؤؤارو الشؤؤؤجلون ايةسؤؤؤائية ك ربام تقةيني 

ميع العةاقؤؤؤؤؤؤؤر املدئية وعةاقؤؤؤؤؤؤؤر  داخلايةسؤؤؤؤؤؤؤني  ت افجلدعم تةسؤؤؤؤؤؤؤيق تةفيذ اسؤؤؤؤؤؤؤداتي يات  شؤؤؤؤؤؤؤجلون املرأة لل
 م.العس رية يف عمليات حفظ السالو ة يالشر و 
 

 رفااالتصاالت وإدارة المع 9-هاء 
 اإلعالم أ()  

ملرأة والسالم ا ة بشأنأح ام قرارات جمل  األمن الثمائي تعميمتشمل مبادرات اإلعالم وال وعية  - 64
لدول األعضؤؤؤؤؤؤؤام والشؤؤؤؤؤؤؤركام والسؤؤؤؤؤؤؤلطات ا العامة علع واألمن واألولويات واملعايري املبيةة يف هذه السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة

وذلك بال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاور الوةيق مع  ،لةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل مة ديات ال وعية املوجهةالو ةية واجمل معات احمللية، مبا يف ذلك 
ايهود الراميؤؤة إىل تعايا الوعي حبقوق املرأة  يف إ ؤؤارايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائيؤؤة يف املقر والبعثؤؤات، الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجلون وحؤؤدات 

 ةسني املرأة والسالم واألمن.املساواة بني ايامل علقة بواليات الو 
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 تكنولوجيا المعلومات ب()  
اليت ت طلؤؤؤؤؤ  تطوير تطبيقؤؤؤؤؤات ت ةولوجيؤؤؤؤؤا املعلومؤؤؤؤؤات  ،مبؤؤؤؤؤادرات ت ةولوجيؤؤؤؤؤا املعلومؤؤؤؤؤات تةار - 65

وتضمن القيام  اية  والعمر وجتهياهائوع يف مع البيائات املصةفة حس  وأدواهتا،  هاواالتصاالت وئام
 االح ياجات الوظيفية.ك ام من بذلك  

 
 مراكز العمليات المشتركة ومراكز التحليل المشتركة للبعثات ج()  

الدعم املقدم   ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنت فل مراكا العمليات املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدكة ومراكا ال  ليل املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدكة للبعثات أن ي - 66
املباد    ضؤؤمنوت. جةسؤؤائياباحلالة وفهمها وال ةبجل  ا، قدر اإلم ان، حتليال  أئشؤؤطة اإلملام ل امل جمموعة

 االق ضام. عةد ،ال وجيهية وآليات اإلبالغ بيائات مصةفة حس  ئوع اية  والعمر
 

 الفضلى الممارسات د()  
من قبيل تقارير ناية  بوسؤؤا لي ضؤؤمن توةيق  ارسؤؤات حفظ السؤؤالم وئشؤؤرها ورقؤؤدها وتقييمها،  - 67
بات وال ف يش وتقارير الدروس املسؤؤؤؤؤؤ فادة، واسؤؤؤؤؤؤ عراضؤؤؤؤؤؤات ما بعد اإلجرامات وتقارير مراجعة احلسؤؤؤؤؤؤا ملهاما

االق ضام. ويةع    حس  ،احملددة يف هذه السياسةوالةقاط املرجعية تقييما لل قدم احملر  يف تةفيذ املعايري 
أفراد ها ميع كبار املوظفني )املدئيون والعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ريون و يعداليت  املهامال  ليل ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاين يف تقارير ناية 

 ورالسام امل ات  امليدائية. اتر البعثاالعةاقر يف مقالشر ة( ورالسام 
املعلومات مع الشؤؤؤركام يف مةاومة األمم امل  دة علع الصؤؤؤعيد القطري،  تبادلتعايا آليات جيري  - 68

لضؤؤؤمان إبالغ ميع الشؤؤؤركام املشؤؤؤاركني يف أئشؤؤؤطة مشؤؤؤدكة أو تعاوئية مع عمليات حفظ السؤؤؤالم بال قدم 
  ياسة.احملر  يف تةفيذ هذه الس

  
 المصطلحات والتعاريف - واو 

حوادث أو أمناط العة   يعين بالةااعات  صؤؤؤؤؤلالعة  ايةسؤؤؤؤؤي امل: بالنزاعات تصاااالالعنف الجنسااااي الم
(، أي االغ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أو االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ عباد 1960قرار جمل  األمن وفقا ل قا مة ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي )ألغراض اإلدرا  يف

أشؤؤؤ ال العة   ال عقيم القسؤؤؤري، أو أي شؤؤؤ ل آخر منايةسؤؤؤي أو البغام القسؤؤؤري أو احلمل القسؤؤؤري أو 
هذه احلوادث أو  قعاأل فال. وت ايةسؤؤي علع هذه الدرجة من اخلطورة، مياَرس ضؤؤد الةسؤؤام أو الرجال أو

علع سبيل  ،األمناط أةةام الةااعات أو ما بعدها أو يف احلاالت األخرى املثرية للقلق )الصراعات السياسية
الصؤؤراع السؤؤياسؤؤي ذاته، أي ةة عالقة  مةية و/أو  قؤؤلة مباشؤؤرة أو غري مباشؤؤرة بالةااع أواملثال(. وهلا أيضؤؤا 

ل، تبعا جغرافية و/أو سؤؤؤؤؤؤؤببية. وباإلضؤؤؤؤؤؤؤافة إىل الطابع الدويل هلذه ايرا م املشؤؤؤؤؤؤؤ به  ا )اليت مي ن أن تشؤؤؤؤؤؤؤ   
ت ضؤؤؤؤؤؤح الصؤؤؤؤؤؤلة  أو إبادة ماعية(، قدتعذي  جرا م ضؤؤؤؤؤؤد اإلئسؤؤؤؤؤؤائية أو أعمال  للاروف، جرا م حر  أو

بالةااعات يف السؤؤؤؤؤؤؤؤمات الشؤؤؤؤؤؤؤؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤية لل اين/لل ةاة ودوافعه/دوافعهم، والسؤؤؤؤؤؤؤؤمات الشؤؤؤؤؤؤؤؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤية للم ين 
الؤؤدولؤؤة، واألبعؤؤاد العؤؤابرة لل ؤؤدود و/أو كونؤؤا  تف ؤؤكعليؤؤه/للم ين عليهم، وظروف اإلفالت من العقؤؤا /

، ايةسؤؤؤؤؤؤؤي املرتبط بالةااعات ال أ ري ال  ليلي واملفاهيمي للعة ) تة هك بةود اتفاق ما لوق  إ الق الةار
 .(2011، األمم امل  دة مل اف ة العة  ايةسي يف حاالت الةااع مبادرة

يف  ون الشؤؤؤ ص ذكرا أو أئثع االج ماعية واألدوار والفر  املرتبطة ب اخلصؤؤؤا ص يعين: انيالجنساااالنوع 
لمها من خالل وي م تع ت شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل اج ماعياواألدوار والفر  والعالقات  اخلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا صهذه و كل جم مع. 
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وقابلة  امنالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياق/الحمددة حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  هي و . بعيةهال ةشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقة االج ماعية وت وافق مع ئاام القيم يف جم مع 
يف مس    عالقات القوة يف اجمل مع وما هو م وقع اج ماعيا ومسمو  به و  اينةوع ايةساللل غيري. وحيدد 

 امرأة أو رجل يف سياق معني.
وإم ائية  رأةقات بني الرجل واملاملسؤؤؤؤؤؤؤؤ  دمة لفهم العالالعديدة سؤؤؤؤؤؤؤؤالي  األ: يشؤؤؤؤؤؤؤؤري إىل الجنسااااااانيتحليل ال

. ويش ل ال  ليل ايةساين مقارئة باآلخر ها كل مةهما، والقيود اليت يواجهاعلع املوارد، وأئشط هم احصوهلم
 له. اوشر  ائيةايةس يراعي االع باراتللسياق واحلالة علع أرض الواقع جاما من أي إجرام أو برئامج 
املسؤؤاواة يف احلقوق واملسؤؤجلوليات والفر   تعين: المساااواة بي  الجنسااي  )المساااواة بي  المرأة والرجل(

حقوق املرأة  وإمنا أن، ئف  الشؤؤؤؤؤؤؤ صن اوالرجل سؤؤؤؤؤؤؤيصؤؤؤؤؤؤؤب  رأةبني املرأة والرجل. واملسؤؤؤؤؤؤؤاواة ال تعين أن امل
 أحدضا علع ما إذا كان ون م وقفةت لن  اهمامل احة ل ل مة فر الو  اومسؤؤؤؤؤاضاهتم اوالرجل ومسؤؤؤؤؤجلولياهتم

مراعاة مصؤؤؤؤؤات واح ياجات وأولويات كل من املرأة  تةطوي علعذكرا أم أئثع. واملسؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤني  لدوُ 
الةسؤؤؤؤؤؤام والرجال. واملسؤؤؤؤؤؤاواة بني ايةسؤؤؤؤؤؤني ليسؤؤؤؤؤؤت قضؤؤؤؤؤؤية من  جمموعاتاالعداف ب ةوع خم ل  و والرجل، 

 الرجال والةسام علع حد سوام.م ال ام من حتاع بااله ماقضايا املرأة، بل يةبغي أن 
وإجرامات مل  ل  قرارات  - قصؤؤؤؤودأو غري امل قصؤؤؤؤودامل -ال أةري تباين : يشؤؤؤؤري إىل تقييم األثر الجنسااااني

ن واضؤؤعي السؤؤياسؤؤات واملمارسؤؤني من    مي والرجال والةسؤؤام والف يان والف يات. وهعلع السؤؤياسؤؤات العامة 
ومقارئة وتقييم احلالة واالجتاهات الراهةة بالة ا ج امل وقعة  ،معني بدقة أكرب إجرام/معيةةآةار سؤؤؤياسؤؤؤة إدراك 

 اإلجرام املقد ./املقدحةللسياسة 
مراعاة املةاور ايةسؤؤؤؤؤؤاين هو عملية تقدير اآلةار املدتبة علع تعميم ” تعميم مراعاة المنظور الجنسااااااني:

سات أو الربامج يف ميع امليادين وعلع كل املس ويات أي إجرام يع ام ا اذه مبا يف ذلك ال شريع أو السيا
بالةسؤؤؤؤبة للةسؤؤؤؤام والرجال. فهو اسؤؤؤؤداتي ية يعل اه مامات وجتار  الرجال والةسؤؤؤؤام علع حد سؤؤؤؤوام بعدا 
م  امال يف تصؤؤؤؤؤؤؤميم السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤات والربامج ويف تةفيذها ورقؤؤؤؤؤؤؤدها وتقييمها يف ميع اجملاالت السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤية 

يث يسؤؤ فيد مةها الرجال والةسؤؤام علع حنو م سؤؤاو فال ي رس ائعدام املسؤؤاواة. واالق صؤؤادية واالج ماعية حب
االسؤ ة اجات امل فق عليها بشؤأن تعميم مراعاة املةاور . “واهلدف الةها ي هو حتقيق املسؤاواة بني ايةسؤني

 .1997 ةسيق لعام امل علق بالام اجملل  االق صادي واالج ماعي يايةساين 
 .اميع مس ويات املةامة وعملياهت يفمجلشر لقياس ال مثيل امل ساوي للةسام والرجال هو : الجنسي  تكافؤ

هو مصؤؤؤؤطلح شؤؤؤؤامل ألي فعل ضؤؤؤؤار يرت    اينايةسؤؤؤؤو العة  ايةسؤؤؤؤي ”: انيالجنساااو العنف الجنساااي 
وت  فايوالرجل. و  رأة( بني املائية)ايةس ااج ماعي احملددة إرادة الش ص ويس ةد إىل االخ الفات رغما عن
عرب الثقافات والبلدان واملةا ق. ومن األمثلة علع  اينايةسؤؤؤو  بيعة أئواع معيةة من العة  ايةسؤؤؤي ئطاق و 

ذلك العة  ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي، مثل االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ غالل واالئ هاك ايةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيني، واإلكراه علع البغام، والعة  العا لي، 
شؤؤؤؤويه األعضؤؤؤؤام ال ةاسؤؤؤؤلية ل ئاث، واالجتار، والاوا  القسؤؤؤؤري/املب ر، واملمارسؤؤؤؤات ال قليدية الضؤؤؤؤارة مثل ت

 الشرف، ومرياث األرامل. جرا مو 
حماولة إسامة أو  ةاس غالل فعليأي إسامة  : يشري االس غالل ايةسي إىلنااالستغالل واالنتهاك الجنسي

سبيل مبا يشمل علع اس غالل حلالة ضع  أو ل فاوت يف الةفوذ أو للثقة من أجل حتقيق مآر  جةسية، 
ومي ن  .، حتقيق كسؤؤ  مايل أو اج ماعي أو سؤؤياسؤؤي من االسؤؤ غالل ايةسؤؤي لطرف آخراحلصؤؤراملثال ال 

يعين  فهو ايةسؤؤؤيأما االئ هاك . باإلكراهأن تةدر  يف إ ار هذه الفقة بعض أشؤؤؤ ال البغام القسؤؤؤري و/أو 



15/16 

 18-01976 (A) 

 

يف ظل  أوباسؤؤؤؤؤؤؤ عمال القوة سؤؤؤؤؤؤؤوام البدين الذي حيمل  ابعا جةسؤؤؤؤؤؤؤيا، بالفعل أو ال هديد بال عدي ال عدي 
 (ST/SGB/2003/13) ظروف غري م  افقة أو قسرية.
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 الرصد واالمتثال - حاء 
املقر والبعثات  يف دارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداينإل أفرقة اإلدارة العلياتقوم  - 69

من خالل آليات اإلدارة املةاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة، ومن خالل ة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤهذه ل قدم احملر  يف تةفيذ دوري لباسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ عراض 
المعنية بالمساواة  لعملفرقة اوالسالم واألمن. وت ون رأة وامل ائيةايةس الشجلونال قارير السةوية امل علقة ب

وتسؤؤؤؤ عرض ال قدم احملر  للمسؤؤؤؤاملة العليا لية اآليف املقر هي اليت أئشؤؤؤؤأها وكيال األمني العام  بي  الجنساااي 
 يف ال ةفيذ علع أساس ربع سةوي.

عن  ريق مطالبة املديرين )رالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤام األقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤام وقادة القوات  يكفل رؤسااااااااء البعثات المسااااااااءلة - 70
عملهم إجرامات ومجلشؤؤؤؤؤرات حمددة لقياس االم ثال للمعايري املبيةة يف  طخط ب ضؤؤؤؤؤمنيالشؤؤؤؤؤر ة(  وومفوضؤؤؤؤؤ

 هذه السياسة.
كبؤؤار قؤؤدم  ي: إلى مجلس األم  والجمعيااة العااامااة وإحاااطااات إعالميااة منتظمااة تقااديم تقااارير - 71

عن ال قدم سؤؤؤؤؤؤؤؤةوية  ريراإدارة عمليات حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤالم وإدارة الدعم امليداين يف املقر ويف البعثات تقموظفي 
 احملر  يف تةفيذ هذه السياسة.

وإدارة الدعم  دارة عمليات حفظ الساااااااااااالمإل التابعة الجنساااااااااااانيةالشاااااااااااؤون وحدات تقوم  - 72
هلذه السؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤة، وإسؤؤؤؤؤؤدام املشؤؤؤؤؤؤورة ل دارة العليا  عاميف املقر ويف البعثات برقؤؤؤؤؤؤد ودعم ال ةفيذ ال الميداني

 بشأن ال  ليل واالجتاهات اليت يةبغي أن تسدشد  ا اس عراضات السياسة الدورية.
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 - ملوظفنيوحدة الشجلون ايةسائية، م    ر ي  ا ي ذه السياسة هفيما ي علق االتصال جهة  - 73

 إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين، مقر األمم امل  دة، ئيويورك.
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 .ل حملهاالسياسة األقلية وحت تلغيلصيغة احلالية او 
 
 

  توقيع:
 :اإلقرار توقيع :اإلقرار توقيع

 الدعم امليداين دارةوكيل األمني العام إل حفظ السالم دارة عملياتوكيل األمني العام إل
  

  تاريخ اإلقرار:
 2018شباط/فرباير  2 2018شباط/فرباير  5
 


