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 الدیباجة 
 

، وفي سیاق )2000(  1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ) و1995(  إعالن ومنھاج عمل بیجینبعد مرور عقود على اعتماد  
لجھود انعقاد منتدى جیل المساواة، فإننا مطالبون بالعمل على االلتزامات التي طال أمدھا بشأن المساواة بین الجنسین، بما في ذلك في جمیع ا

 الرامیة إلى تحقیق السالم المستدام.
 

ن األجیال لتنفیذ التزاماتنا القائمة إلى تشكیل حركة عالمیة مشتركة بی)  WPS-HAیسعى میثاق المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني (
متى   - بشأن المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني. وسیعمل المیثاق على إنجاز ذلك من خالل وضع عملیة طوعیة للرصد والمساءلة تستند  

من والعمل اإلنساني، وتعزیز التنسیق فیما إلى آلیة إعداد التقاریر الحالیة، من أجل تحقیق االلتزامات الحالیة بشأن المرأة والسالم واأل  -أمكن  
أة  بین اآللیات الحالیة المعنیة بشؤون المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني، فضًال عن التشجیع على التمویل من أجل أجندة أعمال المر

 والسالم واألمن وكذا فیما یخص نطاق العمل اإلنساني وإبراز القضایا المرتبطة بھذا الشأن. 
 
إن تعاضد جوانب العمل بشأن قضایا المرأة والسالم واألمن من ناحیة، وجھود المساواة بین الجنسین في العمل اإلنساني من ناحیة أخرى، 
المرأة،  الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني. وتنص مبادئ  القانون  أنھ متأصل في  النسویة، كما  التحول واإلدماج  مبني على مبادئ 

واألمن والمساواة بین الجنسین في العمل اإلنساني على أنھ، من أجل ترجمة األقوال المجردة إلى أفعال على أرض الواقع، ال بد أن والسالم  
  ترمي جمیع الجھود المبذولة لتحقیق السالم المستدام إلى: االرتقاء بأصوات النساء، وخبراتھن، وحقوقھن وقیادتھن، على اختالف مشاربھن؛

مرار االسترشاد بأصوات الفئات المھمشة واألقل حًظا من التمثیل في العادة في عملیة صنع القرار؛ واتباع نھج یراعي الفوارق وكفالة است
 بین الجنسین في القرارات المتعلقة بالتمویل، والسیاسة؛ والبرمجة.  

 
ى إعادة تصمیم عملیات السالم، واألمن، والعمل اإلنساني من یُحتِّم علینا میثاق المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني العمل عن بصیرة عل

بما في ذلك بناة السالم، والالجئات، وغیرھن من المشردات قسًرا،    -أجل إزالة الحواجز القائمة بصورة منھجیة وإشراك النساء والفتیات  
 ز على أساس ھویاتھن المتنوعة والمتداخلة.  في القرارات التي تؤثر في حیاتھن وتشكل مجتمعاتھن، دون تمیی -وعدیمات الجنسیة 

 
تحدة،  یوفر إطار عمل میثاق المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني، الوارد تفصیلھ أدناه، مساًرا واضًحا للدول األعضاء، وھیئات األمم الم

لمنظمات التي تتولي قیادتھا المرأة، والمنظمات بما في ذلك ا  -والمنظمات اإلقلیمیة، والجھات الفعلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني  
التخاذ إجراءات متضافرة بشأن المرأة، والسالم واألمن والعمل اإلنساني.  ویجمع المیثاق على   -غیر الحكومیة، والمؤسسات األكادیمیة  

كما یبیِّن أنھ من خالل اتخاذ إجراءات    صعید واحد جوانب اإلطار المعیاري الشامل الملتزم بھ بالفعل لكل من ھذین المسارین من العمل،
 متضافرة وشاملة، یمكن تحقیق نتائج تحدث تحوالت. 

 
بلدًا وإقلیًما یتضررون حالیًا من األزمات والنزاعات    20ال یمكن إنكار الحاجة الملحة للعمل، حیث إن ھناك نصف ملیار شخص في أكثر من  

 زاید باستمرار لتغیُّر المناخ وآثاره على زیادة تواتر الكوارث، والنزاعات وانحسار التنمیة.  طویلة األمد، ویواجھ العدید منھم التھدید المت
 

ا،  وعلى مدى العقود العدیدة الماضیة، كان ھناك إدراك متزاید بأن الجھود الشاملة، المراعیة للمنظور الجنساني لمنع نشوب النزاعات، وحلھ
السالم المستدام تعد أكثر فعالیة واستدامة. ویشكل النھج الترابطي فیما بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم  والتخفیف من حدة آثارھا، وتحقیق  

كوارث  اعترافًا بالكیفیة التي یمكن أن تكون بھا التنمیة المستدامة المتكاملة محرًكا للتخفیف من األزمات اإلنسانیة، والنزاعات، ومخاطر ال
 ة.وحاالت الطوارئ المعقد

 
المؤكدة    ومع ذلك، فعلى الرغم من الجھود التي تبذلھا الكوادر النسائیة لتحقیق السالم واالستجابة لألزمات اإلنسانیة، وبالرغم كذلك من الحاجة

التي   الحقوقیة  االلتزامات  عن  فضًال  فعالة،  بصور  للصراع  الجذریة  األسباب  لمعالجة  تحویلیة  ونُُھج  جنسانیة  تحلیالت  إجراء  تكفل إلى 
باب  المشاركة في جھود السالم واالضطالع بالعمل اإلنساني على قدم المساواة، ال تزال االعتبارات الخاصة بالمرأة، والنوع االجتماعي، والش

 مستبعدة إلى حد كبیر من ھذه الجھود.
 

بھ، یمكن تحقیق تغییر تحویلي في غضون  وفي ضوء ما حدده أعضاء میثاق المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني والممارسین المعنیین  
بما في ذلك المنظمات غیر    -خمس سنوات إذا ما اتخذت الدول األعضاء، وھیئات األمم المتحدة، والمنظمات اإلقلیمیة، والمجتمع المدني  

الخاص، والمؤسسات األكادیمیة   القطاع  الفعالة من  االلت  -الحكومیة، والجھات  بالفعل حیال إجراءات محددة وعاجلة بشأن  القائمة  زامات 
تتناول مشاركة   التي  للنتائج  األولویة  وبإعطاء  اإلنساني.  والقطاع  والسالم واألمن  المرأة،  القیادة على جمیع    المرأةقضایا  في  والمساواة 

والحمایة، الوطنیة/اإلقلیمیة،  السیاسة  وتعزیز  الھیكلیة/المؤسسیة،  والحواجز  الجنسانیة،  والخبرة  التغییر،   المستویات،  أجل  من   والتمویل 
 .2026، یمكن للمجتمع الدولي أن یدعم تحقیق اآلثار الطموحة التالیة في خمس سنوات بحلول عام األبحاثو

 
 

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/1325(2000)
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  األثر بشأن التصریحات  المشكلة بشأن التصریحات 
 

 اإلنسانیة البرامج في الجنسین بین والمساواة واألمن والسالم المرأة برنامج تمویل

لقد كان االفتقار إلى التمویل الكافي، والمستدام، والمرن عقبة خطیرة 
ومستمرة أمام تنفیذ التزامات مشروع المرأة، والسالم واألمن والمساواة 

 بین الجنسین، وتمكین النساء والفتیات في العمل اإلنساني.  
 

المراعیة   للمیزانیات  األولویة  األعضاء  الدول  الجنسانیة، تعطي  لالعتبارات 
ومساھمات التمویل لقضایا المرأة والسالم واألمن والمساواة بین الجنسین في 
العمل اإلنساني، من أجل تلبیة األھداف الحالیة والمتفق علیھا، بما في ذلك من  
للمنظور   المراعیة  والتوصیات  الجنساني  للتحلیل  المستمر  اإلدماج  خالل 

النداءا ت اإلنسانیة، وكذلك من خالل ضخ قدر كبیر من  الجنساني في جمیع 
التمویالت المقدمة إلى المنظمات المعنیة بحقوق المرأة والمنظمات التي تقودھا  
المرأة  بقضایا  المعنیة  االلتزامات  وتحظى  المحلي.  المستوى  على  المرأة 
والسالم واألمن والعمل اإلنساني بتمویل كاٍف، ومستدام، ومرن، كما تحصل 

ات المعنیة بحقوق المرأة والمنظمات التي تقودھا المرأة على المستوى المنظم
 المحلي على تمویل لألنشطة األساسیة على نحو مستدام. 

 .السالم عملیات في الجنسین بین للفروق المراعیة األحكام وإدراج الرجل مع المساواة قدم على وكاملة ھادفة مشاركة النساء مشاركة

النساء على تزال  من   -اختالف مشاربھن    ال  السالم  بناة  ذلك  في  بما 
المحلي   الصعید  على  والشابات  من   -النساء،  كبیر  بشكل  مستبعدات 

الواسعة  والجھود  وتنفیذھا،  الرسمیة،  وغیر  الرسمیة  السالم  عملیات 
الرامیة إلى تحقیق السالم المستدام، على الرغم من مساھماتھن المستمرة  

ال وتسویة  األزمات  منع  السالم في  عملیات  في  والوساطة  نزاعات، 
القائمة  االلتزامات  عن  فضًال  رسمیة،  وبصورة  رسمیة  غیر  بصورة 
على حقوق اإلنسان، وبالرغم كذلك من األدلة التي تشیر إلى أن عملیات 
السالم التي تكفل مشاركة المرأة من المرجح أن تكون ناجحة وتؤدي 

 إلى إبرام اتفاقات أفضل وأكثر استدامة.

وتعكس عملیات السالم على جمیع المستویات اإلجراءات التي تتخذھا األمم 
المتحدة، والدول األعضاء، والمنظمات اإلقلیمیة، والمجتمع المدني، على النحو 
المبیّن في إطار عمل المیثاق، إلشراك النساء على اختالف مشاربھن بشكل 

خالل األدوار القیادیة  بما في ذلك من      ھادف وكامل في جمیع مراحل العملیة،
وكذلك في تشكیل بیئة تكفل الحمایة والتأثیر على التحوالت السیاسیة.  وتعمل 
بصورة  الجنسین  بین  للفروق  المراعیة  األحكام  إدراج  على  العملیات  ھذه 
منھجیة في اتفاقات السالم وسیاسات وبرامج بناء السالم، بما في ذلك التنفیذ  

 ات الجنسانیة.  والرصد المراعیین لالعتبار

 األخرى  األساسیة والخدمات الموارد على والحصول للمرأة، االقتصادي األمن

والمساھمات  االقتصادیة  االحتیاجات  تغیب  األحیان،  من  كثیر  في 
عن  واألزمات  النزاعات  من  المتضررات  والفتیات  للنساء  األساسیة 
والتعافي  االستجابة  وخطط  السالم،  بناء  وأولویات  السالم،  عملیات 
الفوریة وطویلة األجل. ویؤثر ذلك تأثیًرا مباشًرا على قدرة المجتمعات 

ما المتضررة عل والنزاعات،  األزمات  الكامل من صدمات  التعافي  ى 
 یعوق تحقیق السالم المستدام والتعافي وتلبیة أھداف التنمیة المستدامة.   

والنزوح   واألزمات،  النزاعات  من  المتضررات  والفتیات  النساء  حققت  وقد 
مزیدًا من األمن االقتصادي، واالستقاللیة والتمكین من خالل تحسین إمكانیة 

التي  ال العمل  والتعلیم، وفرص  المھارات،  الموارد، ومجموعات  إلى  وصول 
یحتجنھا، والتحكم فیھا، وبذلك نجحن في كسر الحواجز المعیاریة االجتماعیة 
واستقاللھا  للمرأة  االقتصادي  التمكین  دون  تحول  التي  التمییزیة  والقانونیة 

تصادیین، في شتى الذاتي، كما ساھمن بشكل ھادف في التخطیط والتعافي االق
 أشكال النزاعات واألزمات.

 اإلنساني والعمل  واألمن السالم مجاالت في والھادفة  والمتساویة الكاملة ومشاركتھا المرأة قیادة 
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السیاسیة،  اإلرادة  إلى  واالفتقار  الضارة،  الجنسانیة  األعراف  إن 
النساء من بناة وتضییق حیز المشاركة المدنیة، واألعمال االنتقامیة ضد  

السالم وأشكال التمییز المتعددة من شأنھا أن تخلق حواجز مستمرة أمام 
والفتیات   للنساء  الكاملة والمتساویة والھادفة  والقیادة  على   -المشاركة 

 في عملیات السالم واألمن والعمل اإلنساني.  -اختالف مشاربھن 
 

ة  �سارعت  وقد  ي   ا وق�ادته  ومشاركتها   المرأة،  تمث�ل  وت�ي
  المؤسسات   جميع  �ف

ي   بما   والمشاورات،  العامة 
ي   ذلك   �ف

 والقطاعات  السالم،   حفظ  عمل�ات  �ف
امج،  ووضع  والتحل�ل،  التقي�م،  وعمل�ات  السالم،   و�ناء  األمن�ة،   ال�ب

ي   والرصد   واالستجابة  والتخط�ط،
،  العمل  مجال  �ف ي

  ع�   العمل  مع  اإل�سايف
.   الهدف   باعتبارە  التكافؤ   تحقيق ي

 الق�ادي  الدور   تعزز   ذك،  إ�   باإلضافة  النهايئ
ي   بما   المست��ات،  جميع  ع�  للمرأة

ها   الس�اس�ة  المشاركة  ذلك  �ف   من   وغ�ي
  األعراف   واستئصال   مؤقتة،  خاصة  تداب�ي   اعتماد   خالل   من  المشاركة   أشكال

  العمل  خطط  تم��ل  ورصد   الحما�ة،  تداب�ي   وتنف�ذ   الضارة،  الجنسان�ة
ي   واإلقل�م�ة  الوطن�ة

ي   والعمل  واألمن  والسالم   ةالمرأ  مجاالت   �ف
ي   اإل�سايف   اليت

ا   تحدث  أن  ا شأنه  من � ي   تغي�ي
   ورصدها،   وتنف�ذها   الجنسان�ة،  المفاه�م  �ف

ً
  فض�

 االنتخاب�ة.  والعمل�ات األمن، قطاع  مستوى ع�  اإلصالحات عن

 واألزمات النزاعات سیاقات في  وتعزیزھا للمرأة المكفولة اإلنسان حقوق حمایة

تزید أوجھ عدم المساواة الھیكلیة القائمة بین الجنسین من تعّرض النساء 
حقوق  انتھاكات  لمخاطر  واألزمات  النزاعات  مواقف  في  والفتیات 
الجھود  الكاملة من  استفادتھن  دون  یحول  أن  اإلنسان، وھذا من شأنھ 
اإلنساني   والعمل  والتعافي،  واإلغاثة  واألمن،  بالسالم  المتعلقة 

ت، ویمنعھن من المشاركة فیھا بشكل فعال، وكذا االضطالع والمساعدا
 فیھا بأدوار قیادیة. 

المتأثرة  السیاقات  وفي  مشاربھن  اختالف  على  والفتیات  النساء  وتتعرض 
بالنزاعات واألزمات النتھاكات أقل بكثیر لحقوق اإلنسان المكفولة لھن، كما  

ة ضد النساء والفتیات في تضاءلت التھدیدات واالعتداءات واألعمال االنتقامی
ھذه السیاقات، وتم التخفیف من حدة آثارھا إلى أقصى حد ممكن. وبات عدد  

بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر    -أكبر من الناجیات من ھذه االنتھاكات  
بإمكانھن الحصول على مجموعة كاملة   - العنف القائم على النوع االجتماعي

لة التي تراعي االعتبارات الجنسانیة، بما في ذلك من الخدمات والرعایة الشام
سبل  من  شاملة  مجموعة  إلى  باإلضافة  واإلنجابیة،  الجنسیة  الصحة  خدمات 
الوقایة   جھود  صمیم  في  والفتیات  النساء  وأصبحت  القضائي.  االنتصاف 

 واالستجابة على مستوى مراحل تصمیمھا وتنفیذھا وتقییمھا. 
 
  



 
4 

 اإلجراءات
جراءات التي یمكن ألصحاب المصلحة الرئیسیین االلتزام بھا. وترد لتحقیق األثر في غضون خمس سنوات، فقد وضع أعضاء میثاق المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني والممارسین المعنیین بھ عددًا من اإل

الفات عمل جیل المساواة، كما ینبغي أن  صنفة تحت بنود السیاسة العامة، ووضع البرامج، والشؤون المالیة، وأنشطة الدعوة. وینبغي تنفیذ ھذه اإلجراءات بالتآزر مع التزامات تحأدناه تفاصیل ھذه اإلجراءات، م
تحالفات العمل قضایا المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني وأن یكون العاملون في المجال اإلنساني على یعمل أعضاء المیثاق وقادة تحالفات العمل على ضمان أن تشمل االلتزامات التي تم التعھد بھا في إطار  

 درایة بھا.
 

 
1  MS    =  الدول األعضاء؛UN    =  ھیئات األمم المتحدة؛RO    =  المنظمات اإلقلیمیة؛CSO    = مجتمع المدني؛  منظمات الPS    =  القطاع الخاص؛Acad    = األوساط األكادیمیة 
المتحدة بتخصیص    2 التزمت ھیئات األمم  بناء السالم و 15لقد  أموال  التزمت بع 15% من  بین الجنسین كھدف رئیسي. باإلضافة إلى ذلك، فقد  التي تعزز المساواة  للبرامج  العنیف  التطرف  لمكافحة  ض  % من األموال المخصصة 
في المائة المتبقیة لتعمیم االعتبارات الجنسانیة على أقل    85في المائة كھدف رئیسي ونسبة    15جھات المانحة بتخصیص نسبة من مساعداتھا اإلنمائیة الرسمیة للنھوض بالمساواة بین الجنسین في البیئات الھشة (على سبیل المثال،  ال 

لف المنظمات المحلیة المعنیة بحقوق المرأة  ة على تحدید أھدافھم ومخصصاتھم. ویتمثل أحد األھداف الذي حدده األمین العام على مدى العقد المقبل في زیادة التمویل المقدم إلى مخت تقدیر). یشجع ھذا المیثاق المزید من الجھات المانح 
والنزاعات طویلة األمد، بما في ذلك المجموعات والشبكات التي تتولى قیادتھا النساء الشابات، والمنظمات التي تمثل أشكاًال مختلفة  بمقدار خمسة أضعاف، وھو ما یمثل االحتیاجات الطویلة األجل للنساء والفتیات في سیاقات األزمات  

 ة. من التھمیش، بما في ذلك جماعات الشعوب األصلیة التي تعاني من التمییز العنصري، وجماعات مجتمع المیم، والنساء والفتیات ذوات اإلعاق 
٪ فقط من المساعدات التي تركز على المساواة بین الجنسین في السیاقات الھشة.  المصدر:  1ملیون دوالًرا أمریكیًا، وھو ما یمثل قرابة    190، تلقت المنظمات والمؤسسات النسائیة في السیاقات الھشة مبلغًا قدره  2019عام  في    3

 ادي والتنمیة) (لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون االقتص 

 
 القضیة مجال

 
 اإلجراء  نوع

 
 العمل إطار إجراءات

   1محددة إجراءات

 
 
 
 
 
 

 المرأة برنامج تمویل
 واألمن والسالم

 بین  والمساواة
 البرامج في الجنسین
  اإلنسانیة

 المالیة  الشؤون

 تمویالت تخصیص
 لالحتیاجات محددة

 والفتیات للنساء المحددة
 على المتضررات

 في مشاربھن اختالف
 المتأثرة البیئات

 2.واألزمات بالنزاعات

بما في ذلك من خالل آلیات بناء السالم  3اإلسھام في المساعدة المباشرة المقدمة للمنظمات النسائیة المحلیة، الدول األعضاء:
 التي تقودھا األمم المتحدة، 

مثل صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني، والمرفق العالمي لألمم المتحدة للمرأة، والمبادرات التي یقودھا المجتمع المدني، 
 من خالل تنظیم مؤتمر إلعالن التبرعات من أجل حشد الموارد الالزمة للمبادرات القائمة.وكذلك 

 1.1أ.

مصممة بالتعاون مع النساء والمجتمع المدني، بما في  - اعتماد میزانیات وطنیة تراعي االعتبارات الجنسانیة  الدول األعضاء:
وذلك ألغراض منھا تنفیذ خطط العمل الوطنیة بشأن المرأة والسالم واألمن وغیرھا   -ذلك على الصعیدین المحلي والشعبي 

 والسالم واألمن والعمل اإلنساني. من اآللیات الوطنیة ذات الصلة المتعلقة بالمرأة 

 1.2أ.

المشاركة في جمیع برامج التعافي من األزمات/النزاعات والنداءات اإلنسانیة المدعومة من أجل ضمان تلبیة   الدول األعضاء:
االحتیاجات المحددة للنساء والفتیات المتضررات، وفي سبیل كفالة أن تسھم خطط االستجابة/التعافي في تعزیز المساواة بین 

ى المشاورات الشاملة مع النساء والمجموعات النسائیة، والتحلیالت القائمة الجنسین، بما في ذلك عن طریق االستناد فیھا إل
  على النوع االجتماعي، والبیانات المصنفة حسب الجنس، والفئة العمریة واإلعاقة.

 1.3أ.

وال سیما   -تكوین تمویل یراعي احتیاجات الشباب وتخصیصھ للمنظمات والشبكات التي یقودھا الشباب  الدول األعضاء:
التي تعمل على بناء السالم والعمل اإلنساني، بما في ذلك عن طریق كسر الحواجز المحددة التي یواجھھا الشباب  -الشابات 

 عند السعي للحصول على تمویل من الجھات المانحة.

 1.4أ.

% من أموال منع التطرف العنیف للبرامج التي تعزز 15% من أموال بناء السالم و15تخصیص  ھیئات األمم المتحدة: 
 المساواة بین الجنسین كھدف رئیسي وضمان تعمیم مراعاة المنظور الجنساني في جمیع عملیات وضع البرامج. 

 1.5أ.

ع لدعم خطط العمل الوطنیة والمشاریع التي تقودھا المرأة على  ھیئات األمم المتحدة: زیادة االستثمار في آلیات التمویل المجمَّ
الصعید المحلي في مجال بناء السالم والعمل اإلنساني، وضمان تخصیص التمویل وتتبعھ بشفافیة في إطار الصنادیق الوطنیة  

 المتعددة الشركاء.

 1.6أ.

 1.7أ.زیادة الدعم المالي لضمان إشراك المجتمع المدني النسائي في مبادرات السالم والعمل اإلنساني، بما في  اإلقلیمیة:المنظمات 
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 ذلك عن طریق التصدي للحواجز التي تحول دون الحصول على التمویل.
زیادة التمویل المقدم إلى العناصر الجنسانیة في جمیع النھج اإلقلیمیة المتعلقة بمبادرات السالم والعمل  المنظمات اإلقلیمیة:

 اإلنساني. 
 1.8أ.

ع لدعم منظمات حقوق المرأة والمدافعات عن حقوق    القطاع الخاص: االستثمار في آلیات التمویل القائمة والتمویل المجمَّ
 اإلنسان في سیاقات النزاعات.

 1.9أ.

تمویل ونشر األبحاث التي تقودھا الشابات بشأن المواضیع ذات الصلة بأوجھ الترابط بین مجاالت المرأة  األوساط األكادیمیة:
 والسالم واألمن/الشباب والسالم واألمن والمساواة بین الجنسین في العمل اإلنساني. 

 1.10أ.

 الدعوة 

 إشراك لضمان الدعوة
 النسائي المدني المجتمع

 السالم مبادرات في
 .اإلنساني والعمل

الدعوة لضمان إدراج وجھات النظر المراعیة لالعتبارات الجنسانیة ومشاركة المجتمع المدني النسائي في  المنظمات اإلقلیمیة:
 مبادرات السالم

  والعمل اإلنساني.

 2.1أ.

الدعوة إلى أن تستند جمیع برامج التعافي من األزمات/النزاعات والنداءات اإلنسانیة المدعومة إلى  الدول األعضاء:
المشاورات الشاملة مع النساء والمجموعات النسائیة، والتحلیل القائم على النوع االجتماعي، والبیانات المصنفة حسب الجنس،  

یاجات المحددة للنساء والفتیات المتضررات، وفي سبیل كفالة أن تسھم والفئة العمریة واإلعاقة، من أجل ضمان تلبیة االحت
  خطط االستجابة/التعافي في تعزیز المساواة بین الجنسین.

 2.2أ.

 السیاسة 

 تكفل  سیاسة وضع
 وإعداد تمویل

 المراعیة المیزانیات
 الجنسانیة لالعتبارات

 الوطنیة العمل لخطط
 والسالم المرأة بشأن

 واآللیات واألمن
 ذات األخرى الوطنیة
 المرأة بقضایا الصلة

 والعمل واألمن والسالم
 .اإلنساني

 
تعزیز آلیات التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مع التركیز بوجھ خاص على تنفیذ اآللیات  الدول األعضاء: 

 والعمل اإلنساني.الوطنیة واإلقلیمیة المعنیة بقضایا المرأة والسالم واألمن 

 3.1أ.

 البرامج

 القدرة في االستثمار
 نطاق على الجنسانیة

 ذلك في بما المنظومة،
 إزالة خالل من

 تعترض التي الحواجز
 المرأة حقوق

 تتولى التي والمنظمات
 حتى المرأة، قیادتھا

بین الجھات المانحة   -المحددة بالتشاور مع المنظمات النسائیة  -تحسین التنسیق والبروتوكوالت الموحدة  الدول األعضاء:
لتي تعترض مختلف حقوق المرأة والمنظمات التي ألنشطة المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني، في سبیل إزالة الحواجز ا

 تتولى قیادتھا المرأة، ال سیما على المستوى المحلي، حتى یتسنى التقدم للحصول على التمویالت واستخدامھا بنجاح.

 4.1أ.

وإعطاء األولویة لھما في االستثمار في التحلیل الجنساني والقدرة االستشاریة المكرسة للشؤون الجنسانیة الدول األعضاء: 
 عملیات االستجابة اإلنسانیة واالستجابة لالجئین والسالم واألمن، بما في ذلك العملیات التي تقودھا األمم المتحدة. 

 4.2أ.

المؤسسات المالیة الدولیة من أجل تحسین  و البلدان المتضررة من األزمات، والبلدان المانحة،   دعم ھیئات األمم المتحدة:
 المساواة بین الجنسین.  تنسیق جھودھا المشتركة الرامیة إلى تكامل 

  

 4.3أ.
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 للحصول التقدم یتسنى
 التمویالت على

 بنجاح، واستخدامھا
 إنشاء خالل من وكذا
 الذي التمویل لتتبع آلیات
 النوع على یركز

 والتنسیق االجتماعي
 واالستثمار بینھا، فیما
 االستشاریة القدرة في

 .الجنسانیة

تكییف آلیات التتبع الحالیة (على سبیل المثال، دائرة التتبع المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق   ھیئات األمم المتحدة:
الشؤون اإلنسانیة) وأنظمة الترمیز الجنساني الخاصة بھا بھدف تتبع أنشطة المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني الذي یركز 

ویل المخصص لحقوق المرأة والمنظمات التي تتولى قیادتھا المرأة، بشكل أكثر دقة على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى التم
 وشفافیة.

 4.4أ.

استخدام الشركاء ودعمھم على نحو أفضل لالستفادة من آلیات التتبع الحالیة (على سبیل المثال، دائرة   المنظمات اإلقلیمیة:
التتبع المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة) بھدف تتبع تمویل أنشطة المرأة والسالم واألمن والعمل 

ضافة إلى التمویل المخصص لحقوق المرأة والمنظمات التي تتولى قیادتھا  اإلنساني الذي یركز على النوع االجتماعي، باإل
 المرأة، بشكل أكثر دقة وشفافیة.

 4.5أ.

إقامة الشراكات بین منظمات المجتمع المدني الدولیة والمنظمات النسائیة الوطنیة والمحلیة   منظمات المجتمع المدني:
والنھوض بھا من أجل تعزیز القدرة واألھلیة للحصول على التمویل المقدم من الجھات المانحة وإدارتھ، وإزالة الحواجز التي 

 تعترض طریق الحصول على ھذا التمویل.

 4.6أ.

إعداد أبحاث بِشأن مستویات وعواقب ثغرات التمویل للمرأة في مجاالت السالم واألمن والمساواة بین  األوساط األكادیمیة:
 الجنسین في العمل اإلنساني، ونشرھا.

 4.7أ.

 النساء مشاركة
 وكاملة ھادفة مشاركة

 مع المساواة  قدم على
 األحكام وإدراج  الرجل

 بین للفروق المراعیة
 عملیات في الجنسین

  .السالم
 المالیة  الشؤون

 الجھات جمیع تحفیز
 السالم عملیة في الفاعلة

 المشاركة ضمان على
 والمتساویة الكاملة،
 بجمیع للمرأة والھادفة
 المتنوعة، أشكالھا
 األحكام وإدراج

 بین للفروق المراعیة
 جمیع في الجنسین
 إطالق وقف اتفاقیات

 .السالم واتفاقیات النار

النظر في تقدیم حوافز لجمیع الجھات الفاعلة في عملیة السالم وفرض ضغوط علیھا من أجل ضمان  الدول األعضاء:
 المشاركة الكاملة والمتساویة والھادفة للمرأة، وحمایة حقوقھا. 

 1.1ب.

االجتماعیة واالقتصادیة التي تقودھا النساء والنھوض بھا زیادة الموارد المالیة المخصصة لتطویر المؤسسات  القطاع الخاص: 
 لتعزیز مساھمتھا في بناء السالم والتعافي االقتصادي. 

 1.2ب.

تمویل الشراكات وفرص اإلفادة من البرامج اإلرشادیة المتعلقة بالمشاركة الكاملة والمتساویة والھادفة للمرأة  القطاع الخاص:
 في میادین السالم والعملیات السیاسیة، وااللتزام بتحقیق ذلك.

 1.3ب.

تمویل األبحاث التي تركز على سد الثغرات في البیانات المتعلقة بمجاالت المرأة والسالم واألمن والتي تُنشر   القطاع الخاص:
 لعامة الناس.

 1.4ب.

زیادة المنح البحثیة المعنیة بعملیات السالم الشاملة، وتوسیع نطاق ھذه المنح لتشمل الباحثین من/في بلدان  األوساط األكادیمیة:
 الجنوب العالمي، والبلدان الھشة والمتأثرة بالنزاعات وإقامة شراكات منصفة معھم.

 1.5ب.

 الدعوة 

 األدوات جمیع توظیف
 ضمان أجل من المتاحة

 الكاملة المشاركة
 والھادفة والمتساویة

 أشكالھا بجمیع للنساء
 وإدراج المتنوعة،

 المراعیة األحكام
 في الجنسین بین للفروق

 وقف اتفاقیات جمیع
 واتفاقیات النار إطالق
 .السالم

دعوة أطراف النزاع للعمل على ضمان أن تضم الوفود كوادر نسائیة، فضًال عن إعطاء األولویة لحقوق   الدول األعضاء:
  ة.المرأ

 2.1ب.

 2.2ب. الدعوة إلى االعتراف بالوفود المستقلة التي تعطي األولویة لمشاركة المرأة، واحتضانھا. الدول األعضاء:

 2.3ب. تشجیع ودعم ترشیح النساء وتعیینھن كوسیطات، وممثالت ومبعوثات خاصات.الدول األعضاء: 

دعوة أطراف النزاع للعمل على ضمان أن تضم الوفود كوادر نسائیة، فضًال عن إعطاء األولویة لحقوق   ھیئات األمم المتحدة:
 المرأة، وذلك من أجل ضمان اعترافھم بالوفود التي تعطي األولویة لمشاركة المرأة، واحتضانھا.

 2.4ب.

استخدام المساعي الحمیدة للدعوة السیاسیة لتعزیز المشاركة الكاملة والمتساویة والھادفة للمرأة في  ھیئات األمم المتحدة:
عملیات السالم والعملیات السیاسیة، وضمان أن تسترشد جھود الدعوة بالتحلیل الجنساني وأولویات المنظمات النسائیة  

 والمنظمات التي تتولى قیادتھا المرأة.

 2.5ب.

تعمیق الدعم المالي والتقني للھیاكل األساسیة المجتمعیة لبناء السالم التي تقودھا النساء، وتوسیع نطاق  ھیئات األمم المتحدة:
جھود الدعوة من أجل االعتراف بدور المرأة والشباب كوسطاء، وقادة للمجتمعات المحلیة، ومناصرین لبناء السالم، ودعمھم، 

 وحمایتھم.

 2.6ب.
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القیام بأنشطة رفیعة المستوى في مجال الدعوة السیاسیة ألطراف النزاع من أجل التقید باألحكام المراعیة  المنظمات اإلقلیمیة:
 للفروق بین الجنسین عند تنفیذ االتفاقات.

 2.7ب.

الدعوة إلى اعتماد تدابیر خاصة لزیادة مشاركة المرأة في عملیات السالم وفي آلیات التنفیذ   منظمات المجتمع المدني:
 والرصد. 

 2.8ب.

تعزیز إدراج األحكام المراعیة للفروق بین الجنسین في جمیع اتفاقیات وقف إطالق النار واتفاقیات  منظمات المجتمع المدني:
 السالم، وكذلك في خطط المساعدات اإلنسانیة وإیصالھا.

 2.9ب.

إقامة الشراكات مع المنظمات والشبكات التي یقودھا الشباب والشابات وتعزیزھا من أجل إدماج   منظمات المجتمع المدني:
 أولویاتھم ضمن أنشطة الدعوة في مجاالت المرأة والسالم واألمن/الشباب والسالم واألمن.

 2.10ب.

إشراك الرجال والفتیان كحلفاء وشركاء لدعم عمل النساء والفتیات في مجال المساواة بین الجنسین  منظمات المجتمع المدني:
 وحقوق اإلنسان، دون تحویل الدعم والموارد بعیدًا عن أنشطة الدعوة والتنمیة في مجال حقوق المرأة.

 2.11ب.

 السیاسة 

 التزامات واعتماد وضع
 المشاركة لضمان
 والمتساویة الكاملة،
 بجمیع للمرأة والھادفة
 المتنوعة، أشكالھا
 األحكام وإدراج

 بین للفروق المراعیة
 جمیع في الجنسین
 إطالق وقف اتفاقیات

 .السالم واتفاقیات النار

ترشیح النساء وتعیینھن كوسیطات، وممثالت ومبعوثات خاصات، والتأكد من أن الوسطاء من الرجال من   الدول األعضاء:
لمساواة بین الجنسین الذین یعملون بشكل فعّال على تیسیر مشاركة المرأة الكاملة، والمتساویة والھادفة وإدراج األحكام دعاة ا

 المراعیة للفروق بین الجنسین في عملیات السالم.
  

 3.1ب.

 3.2ب. تعیین وفود متوازنة جنسانیًا تضم ممثلین متنوعین في جمیع عملیات السالم والمؤتمرات. الدول األعضاء:

الدعوة إلى تبني واعتماد أدوات محددة تھدف إلى تعزیز المشاركة الكاملة، والمتساویة والھادفة للمرأة، بما  الدول األعضاء:
 في ذلك من خالل التدابیر واألھداف الخاصة، ومدّونات قواعد السلوك التي تلتزم بإِشراك المرأة، وتدابیر االختیار الشاملة.

 3.3ب.

اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل وضع وتنفیذ التزامات بشأن الدعوة إلى مشاركة المرأة وإدراج األحكام   الدول األعضاء:
 المراعیة للفروق بین الجنسین في عملیات السالم في جمیع المحافل، بما في ذلك مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 

 3.4ب.

وضع واعتماد التزامات لترشیح النساء وتعیینھن كوسیطات، وممثالت ومبعوثات خاصات، وضمان   ھیئات األمم المتحدة:
الدعوة الفعالة من قبل الوسطاء من الرجال من دعاة المساواة بین الجنسین إلى مشاركة المرأة وإدراج األحكام المراعیة 

 للفروق بین الجنسین في عملیات السالم.

 3.5ب.

اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم المشاركة الكاملة، والمتساویة والھادفة والمباشرة للمرأة في العملیات التي  األمم المتحدة:ھیئات 
تقودھا األمم المتحدة، بغیة تحقیق ھدف األمین العام المتمثل في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة كشریك على قدم المساواة مع 

 ملیة سیاسیة تدعمھا األمم المتحدة. الرجل في كل عملیة سالم أو ع

 3.6ب.

االتفاق على معاییر كمیة ونوعیة واستخدامھا لقیاس وتتبع المشاركة الكاملة، والمتساویة والھادفة للمرأة  ھیئات األمم المتحدة:
 في عملیات السالم التي تقودھا األمم المتحدة أو التي تشارك في قیادتھا.

 3.7ب.

وضع التزامات واعتمادھا لترشیح النساء وتعیینھن كوسیطات، وممثالت ومبعوثات خاصات، وضمان   المنظمات اإلقلیمیة:
الدعوة الفعالة من قبل الوسطاء من الرجال إلى مشاركة المرأة وإدراج األحكام المراعیة للفروق بین الجنسین في عملیات 

 السالم.

 3.8ب.

 3.9ب. رصد مدى امتثال الدول األعضاء لاللتزامات المتعلقة بمشاركة المرأة في عملیات السالم اإلقلیمیة.  المنظمات اإلقلیمیة:
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دعم إعداد و/أو تمویل األبحاث، بما في ذلك من قبل الباحثین المحلیین، ووضع توصیات في مجال   األوساط األكادیمیة:
السیاسة العامة بشأن أثر مشاركة المرأة الھادفة وإدراج األحكام المراعیة للفروق بین الجنسین وصلة ذلك بفعالیة بناء السالم  

 واستدامتھ.

 3.10ب.

 البرامج

 لتعزیز خطط وضع
 الكاملة، المشاركة

 والھادفة والمتساویة
 أشكالھا بجمیع للمرأة

 وإدراج المتنوعة،
 المراعیة األحكام
 في الجنسین بین للفروق

 وقف اتفاقیات جمیع
 واتفاقیات النار إطالق
 .وتوظیفھا السالم،

ع االجتماعي والعمر واإلعاقة، إجراء تحلیل منھجي وشامل للنزاعات یراعي االعتبارات الخاصة بالنو ھیئات األمم المتحدة:
بما یتماشى مع إعداد التقاریر الخاصة بكل كیان على حدة، في جمیع مراحل عملیات السالم وعلى جمیع مستویاتھا،  

 لالسترشاد بھ في االستراتیجیات السیاسیة وعملیات التخطیط االستراتیجي.

 4.1ب.

اتخاذ خطوات من شأنھا أن تجعل لمنظمات المجتمع المدني النسائیة تأثیًرا على عملیات السالم منذ   ھیئات األمم المتحدة:
البدایة، بما في ذلك من خالل دعم الشبكات عبر اإلقلیمیة للوسیطات وبناة السالم من النساء، بمن فیھن أولئك الالئي یعانین من 

 لعملیات الشاملة المراعیة لالعتبارات الجنسانیة. حاالت النزوح القسري وعدیمات الجنسیة، وتعزیز ا

 4.2ب.

تحدید خطوات ملموسة لضمان تمكین بناة السالم من النساء من التأثیر في تصمیم عملیات السالم ورسم  المنظمات اإلقلیمیة:
معالمھا منذ البدایة، بما في ذلك من خالل دعم الشبكات عبر اإلقلیمیة للوسیطات والنساء من بناة السالم، وضمان تنفیذ عملیات 

 شاملة تراعي االعتبارات الجنسانیة. 

 4.3ب.

تیسیر دمج األحكام المراعیة للفوارق بین الجنسین واألولویات في مجاالت المرأة والسالم واألمن في  المنظمات اإلقلیمیة:
جمیع اتفاقیات وقف إطالق النار واتفاقیات السالم، ورصد تنفیذ اتفاقیات السالم لضمان االھتمام بالقضایا الجنسانیة وقضایا  

 المرأة.

 4.4ب.

تقدیم الدعم المالي، والتقني واالستشاري للوسیطات وبناة السالم من النساء المشاركات في عملیات   منظمات المجتمع المدني:
السالم، ودعم النساء المشاركات على جمیع المستویات وفي جمیع مراحل ھذه العملیات، بما في ذلك من خالل عملیات الربط 

 المنھجي بین عملیات السالم الرسمیة وغیر الرسمیة. 

 4.5ب.

تشكیل الحركات النسائیة التي تھدف إلى االستفادة من األدوار القیادیة التي تضطلع بھا المرأة من  منظمات المجتمع المدني:
األلف إلى الیاء، وإشراك فئات النساء التي تعاني عادة من التھمیش، فضًال عن منظمات المجتمع المدني األصغر حجًما التي 

 تمثل مناطق جغرافیة متنوعة وجماعات مھمشة. 

 4.6ب.

دعم مجموعات متنوعة من بناة السالم من النساء من خالل تیسیر وصولھن للتكنولوجیات الرقمیة ووسائل  القطاع الخاص:
 الحمایة اإللكترونیة.

 4.7ب.

االلتزام بضمان حمایة المعلومات والخصوصیة لدى النساء وغیرھن من المدافعات عن حقوق اإلنسان، وبناة  القطاع الخاص:
 السالم من النساء والناشطات. 

 4.8ب.

تعالج األسباب الجذریة   -بما في ذلك من قبل الباحثین من الجنوب العالمي وبالشراكة معھم  - إعداد أبحاث  األوساط األكادیمیة:
للنزاع، والعقبات الناشئة أمام السالم والمساواة بین الجنسین من أجل اإلسھام في إیجاد حلول طویلة األجل في إطار عملیات 

یة والمعیاریة وغیرھا من العوائق السلوكیة التي تحول دون مشاركة المرأة السالم، فضًال عن العوائق االجتماعیة والنفس
 بفعالیة في جھود السالم.

 4.9ب.

 
 
 
 

 االقتصادي األمن
 والحصول  للمرأة،

 الموارد على

 المالیة  الشؤون

 الحمایة نطاق توسیع
 الشاملة االجتماعیة

 منظومة مع بالتعاون
 المتحدة األمم

 اإلنمائیة والمصارف
 .األطراف  المتعددة

توسیع وإنشاء نظم تكیفیة وشاملة للحمایة االجتماعیة بالتعاون مع المصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف   الدول األعضاء:
ك الفئات المعرضات لخطر االستبعاد، ال سیما النساء  ومقدمي المساعدات اإلنسانیة النقدیة من أجل الوصول إلى تل

 المتضررات من األزمات والنزوح. 

 1.1ج.

إضافة الموارد و/أو تضمین إعداد المیزانیات التي تراعي االعتبارات الجنسانیة أو المبادئ االقتصادیة   الدول األعضاء:
 النسویة في خطط العمل الوطنیة بشأن المرأة والسالم واألمن، بما في ذلك عن طریق تعزیز فرص الحصول على التمویل. 

 1.2ج.

تطبیق المؤشرات الجنسانیة على مستوى األدوات ذات الصلة، بما في ذلك الصنادیق االستئمانیة متعددة   الدول األعضاء:
 الشركاء إلعادة اإلعمار والتعافي. 

 1.3ج.
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 األساسیة والخدمات
 األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل مع الرجال والفتیان على القیمة األسریة والمجتمعیة لالستقالل المالي للمرأة، من أجل التصدي  ھیئات األمم المتحدة:
 للقوالب النمطیة واألعراف الجنسانیة الضارة.

 1.4ج.

إزالة الحواجز الھیكلیة التي تحول دون المشاركة االقتصادیة للمرأة من خالل االستثمار في النھوض   ھیئات األمم المتحدة:
 بالتثقیف، والتدریب والحصول على االئتمان في مجال حقوقھن االقتصادیة. 

 1.5ج.

تقدیم مبادرات االستجابة والتعافي التي تضطلع بھا النساء، بما في ذلك المساعدات القائمة على النقد   ھیئات األمم المتحدة:
والقسائم، وضمان دمجھا في جھود الوقایة من العنف القائم على النوع االجتماعي، والتخفیف من حدتھ والتصدي لھ، بالشراكة 

 مع المنظمات النسائیة. 

 1.6ج.

 الدعوة 

 المؤسسات تعزیز
 وجمعیات والشركات

 المملوكة األعمال
 تقودھا والتي للنساء
 .النساء

تبادل المعرفة واألدلة مع مختلف أصحاب المصلحة حول االستراتیجیات الفعالة وبشأن التدخالت  منظمات المجتمع المدني:
 الحالیة/المحتملة لألمن االقتصادي للمرأة.

 2.1ج.

توثیق أمثلة الممارسات الجیدة للمؤسسات والشركات وجمعیات األعمال المملوكة للنساء والتي   المدني:منظمات المجتمع  
تقودھا النساء التي تشارك في التعافي االقتصادي واإلنعاش االقتصادي بعد الصراعات، والدعوة إلى زیادة االستثمار في ھذه  

 النماذج.

 2.2ج.

رفع الوعي بشأن الثغرات في بیانات األنظمة التي یلزم التصدي لھا، بما في ذلك ما یتعلق  منظمات المجتمع المدني:
 في عملیات السالم.  المرأة بمؤشرات النوع االجتماعي والبیئة والھشاشة، والصالت بین التمكین االقتصادي للمرأة ومشاركة 

 2.3ج.

استخدام المبادئ التي تتقاسمھا مؤسسات األعمال لتعزیز الروابط على المستویین الكلي والجزئي، وتمكین  القطاع الخاص:
 رائدات األعمال من المساعدة في تطویر المھارات بصورة متواصلة.

 2.4ج.

تعزیز مشاركة المؤسسات والشركات وجمعیات األعمال المملوكة للنساء والتي تقودھا النساء في المناقشات  القطاع الخاص:
المحلیة والوطنیة وعلى مستوى مجالس اإلدارات حول التعافي االقتصادي واالنتعاش االقتصادي بعد الصراعات. تعزیز  

 منتجات الزراعیة.حصول المرأة على التمویل والموارد األخرى، بما في ذلك ال

 2.5ج.

 السیاسة 

 المرأة تضمین
 في المرأة ومنظمات

 القرار  صنع عملیة
 االقتصادي األمن بشأن

 إلى والوصول للمرأة،
 واتخاذ الموارد

 ببناء المتعلقة القرارات
 والتخطیط  السالم،

 لالزمات لالستجابة
 بعد ما مرحلة وفي

 والتعافي النزاع
 ومعالجة االقتصادي؛

 والممارسات القواعد
 والمؤسسیة التشریعیة
 تعوق التي التمییزیة
 االقتصادي التمكین
 .للمرأة

تضمین المرأة ومنظمات المرأة في عملیة صنع القرار بشأن األمن االقتصادي للمرأة، والوصول إلى الموارد  الدول األعضاء:
 الزمات وفي مرحلة ما بعد النزاع والتعافي االقتصادي.واتخاذ القرارات المتعلقة ببناء السالم، والتخطیط لالستجابة ل

 3.1ج.

معالجة القواعد والممارسات التشریعیة والمؤسسیة التمییزیة التي تعوق التمكین االقتصادي للمرأة ، بما في   الدول األعضاء:
ذلك عن طریق تعزیز العمل الالئق وإزالة الحواجز القانونیة والسیاسیة التمییزیة، بما في ذلك الحواجز التي تعترض طریق  

 الالجئات والنازحات.

 3.2ج.

تعزیز الحوار بین القطاع الخاص والجھات الفاعلة األخرى في مجال العمل اإلنساني، والسالم واألمن  األمم المتحدة:ھیئات 
 .بشأن النوع االجتماعي، بما في ذلك من خالل دعم شبكات السالم واألمن على الصعید المحلي.

 3.3ج.

تشجیع البلدان المضیفة على وضع سیاسات بشأن التمكین االقتصادي للمرأة في سبیل دعم الالجئات،  المنظمات اإلقلیمیة:
والمشردات قسًرا وغیرھن من النساء المتضررات من األزمات والنزاعات بطرق عدة، منھا إزالة الحواجز الھیكلیة وضمان 

 عدم التمییز في أطر السیاسات المعیاریة.

 3.4ج.

دعم اإلصالح القانوني وتنفیذ إجراءات التشغیل القیاسیة الداخلیة التي تقضي على التمییز (على سبیل المثال،  القطاع الخاص:
 في قوانین األراضي والمیراث) وتعزز بیئات العمل المواتیة للمرأة في المؤسسات واألعمال. 

 3.5ج.

اعتماد األبعاد الجنسانیة لمبادئ األمم المتحدة التوجیھیة بشأن األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان للتوجیھ بشأن   القطاع الخاص:
مشاركة القطاع الخاص في حاالت النزاع وما بعد النزاع، وكذلك إطار عمل "الحمایة، واالحترام، واالنتصاف" لألمم المتحدة 

 للمؤسسات التجاریة وحقوق اإلنسان.

 3.6ج.
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 البرامج

 قضایا تكون أن ضمان
 الجنسین بین المساواة
 االقتصادي والتمكین

 في أولویة للمرأة
 االستراتیجیات

 واإلقلیمیة، الوطنیة،
 العالمي والسالم
 .والتنمیة

العمل، بالتشاور مع المنظمات المعنیة بحقوق المرأة والمنظمات التي تتولى قیادتھا المرأة، على وضع ودعم  الدول األعضاء:
خیارات سبل العیش المستدامة والكریمة التي تضمن حصول المرأة على قدم المساواة على الموارد اإلنتاجیة، والتكنولوجیا، 

، بما في ذلك من خالل المساواة في الحصول على الجنسیة والھویة القانونیة واألراضي، والمنازل، ورأس المال، والتحكم فیھا
 للنساء وأطفالھن وأزواجھن. 

 4.1ج.

تتناول األمم المتحدة في مشاركاتھا مع المؤسسات المالیة الدولیة مسألة مشاركة المرأة الكاملة المتساویة  ھیئات األمم المتحدة:
والھادفة في عملیات بناء السالم، واالستجابة والتعافي من خالل التعاون القائم على عملیات التخطیط المشتركة والتقییمات 

 یة، وتعطیھا األولویة.وجمع البیانات المراعیة لالعتبارات الجنسان

 4.2ج.

ضمان أن تكون قضایا المساواة بین الجنسین، ومنع التمییز والعنف القائم على النوع االجتماعي، وتمكین  المنظمات اإلقلیمیة:
المرأة من بین األولویات في استراتیجیات السالم والتنمیة اإلقلیمیة، بما في ذلك اآللیات التي تدعم فرص التمكین االقتصادي 

 لعملي. للمرأة والمساواة أمام القانون وفي الواقع ا

 4.3ج.

تیسیر الوصول إلى الشبكات، والخدمات، والدعم والمعلومات المصممة خصیًصا بشأن الحقوق   منظمات المجتمع المدني:
 والفرص االقتصادیة التي تولي اھتماًما بالنساء المھمشات والمستضعفات، بما في ذلك المعزوالت و/أو المشردات. 

 4.4ج.

تعزیز سالسل التورید المراعیة لالعتبارات الجنسانیة وتضمین المؤسسات التي تتولي قیادتھا المرأة في  القطاع الخاص:
 األعمال األساسیة، بما في ذلك من خالل ضمان عدم التمییز.

 4.5ج.

تكوین عالقات مع منظمات المرأة وإشراكھا لتعزیز األمن االقتصادي للمرأة وضمان حصولھا على الموارد،  القطاع الخاص:
والخدمات المالیة وحقھا في اتخاذ القرارات المتعلقة ببناء السالم ومنع نشوب النزاعات، والتخطیط لمرحلة ما بعد النزاع  

 والتعافي االقتصادي.

 4.6ج.

توسیع قاعدة األدلة بشأن فعالیة ونمو الحكومات والمؤسسات وشركات األعمال التي تقودھا النساء؛   األكادیمیة:األوساط 
 والروابط بین المرأة والصناعات االستخراجیة؛ واألبعاد الجنسانیة المتداخلة للمخاطر األمنیة. 

 4.7ج.

 4.8ج. توسیع قاعدة األدلة بشأن الروابط بین التمكین االقتصادي للمرأة ومشاركة المرأة في عملیات السالم. األوساط األكادیمیة:

 
 
 
 
 
 
 

 المرأة  قیادة
 الكاملة ومشاركتھا
 والھادفة والمتساویة

 السالم مجاالت في
 والعمل  واألمن

 اإلنساني

 المالیة  الشؤون

 عملیات في االستثمار
 قیادة تدعم التي التنسیق
 جمیع على المرأة

 جمیع في المستویات
 القرار صنع ھیاكل

 السالم، بمجاالت
 والعمل واألمن

 .وتعزیزھا اإلنساني،

اعتماد التزامات مالیة محددة لزیادة مشاركة المرأة في جمیع قطاعات السالم، واألمن، والعمل اإلنساني، بما  الدول األعضاء:
في ذلك خطط العمل المحلیة والوطنیة في مجاالت المرأة والسالم واألمن، واالستراتیجیات الوطنیة للحد من مخاطر  

 اللتزامات المالیة.الكوارث/التصدي لھا، ودعم التشریعات التي تقنن ھذه ا

 1.1د.

ضمان أن تحظى آلیات التنسیق المعنیة بالسالم، واألمن، والعمل اإلنساني بقدرة استشاریة رفیعة   ھیئات األمم المتحدة:
المستوى في مجال الشؤون الجنسانیة، وأن تتشاور مع النساء والمنظمات النسائیة لضمان إدماج المعاییر، واألدوار،  

 ات التخطیط وخطط/آلیات االستجابة.   والمسؤولیات الحالیة المتعلقة بالنوع االجتماعي والعمر في عملی

 1.2د.

تخصیص التمویل الالزم لوضع خطط العمل اإلقلیمیة المتعلقة بمجاالت المرأة، والسالم واألمن،   المنظمات اإلقلیمیة:
 والقدرات على الصمود وعملیات االستجابة لالجئین على المستوى اإلقلیمي، وتنفیذھا ورصدھا. 

 1.3د.

االستثمار في نُھج مستدامة شاملة وإقامة شراكات منصفة بھدف زیادة تأثیر القیادات النسائیة   منظمات المجتمع المدني:
في العملیات اإلنسانیة، والسیاسیة وعملیات السالم وصنع القرار، وإبرازھا، وتعزیز قاعدة  -بما في ذلك الشابات  -المحلیة 

 مواردھا. 

 1.4د.

دعم إنشاء خطط شاملة للتمویل بالغ الصغر للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر المملوكة  القطاع الخاص:
 للنساء، وذلك في إطار التدخالت المتعلقة باإلنعاش المبكر وسبل كسب المعیشة، بما في ذلك لصالح الشابات.

 1.5د.
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االستثمار في األبحاث الكمیة والنوعیة لتقییم التدخالت المتكاملة بشأن العالقة بین التنمیة والعمل اإلنساني   األوساط األكادیمیة:
والسالم واألمن من خالل منظور جنساني، والممارسة الفعالة حیال العنف القائم على النوع االجتماعي المیّسر رقمیًا، ودور 

 ح، وآلیات اإلنذار المبكر، ومكافحة التطرف العنیف.المرأة في الجماعات المسلحة، ونزع السال

 1.6د.

االستثمار في زیادة تولید المعارف بشأن مساھمة النساء والفتیات والمنظمات النسائیة في قدرة المجتمعات  األوساط األكادیمیة:
 المحلیة على الصمود، وبناء السالم والتماسك االجتماعي، وعملیات االستجابة والتعافي التحولیة في مجال العمل اإلنساني. 

 1.7د.

والشبكات للمشاركة  -بما في ذلك المنظمات التي تدیرھا الشابات  -تقدیم منح للمنظمات النسائیة المحلیة  األوساط األكادیمیة:
في األبحاث المتعلقة باألدوار، والمساھمات والجودة والتحدیات المرتبطة بمشاركة المرأة في مجاالت بناء السالم، والسیاسة، 

 لالجئین.وإصالح قطاع األمن، واالستجابات اإلنسانیة 

 1.8د.

  
 الدعوة 

 الشاملة، النُھج دعم
 والشراكات والمستدامة

 زیادة أجل من المنصفة
 النسائیة، القیادات تأثیر

 قاعدة وتعزیز وإبرازھا
 بجمیع مواردھا،

 .المتنوعة أشكالھا

السعي إلى ضمان أن یُسترشد بمنظورات منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تتولى قیادتھا المرأة في   الدول األعضاء: 
جمیع البیانات المتعلقة بالسالم واألمن والعمل اإلنساني، ومواجز السیاسة، وتبادل المعلومات، وتُراعي فیھا مشاكل الحمایة 

 التي تواجھھا الجھات المساھمة. 

 2.1د.

توسیع نطاق الدعوة والدعم المالي، ومواصلة تقدیم المساعدة التقنیة عند الطلب، من أجل تعزیز مشاركة  ھیئات األمم المتحدة:
 المرأة في المناصب العامة المشغولة باالنتخاب والتعیین.

 2.2د.

ومشاركتھا الھادفة في العملیات اإلقلیمیة المتعلقة  إجراءات محددة بشأن قیادة المرأة  الدعوة إلى اتخاذ المنظمات اإلقلیمیة: 
بالمرأة والسالم واألمن، والتأھب لألزمات، وعملیات االستجابة والتعافي المعنیة بالشؤون اإلنسانیة/الالجئین، وتنفیذھا 

 ومتابعتھا.

 2.3د.

تصمیم وتنفیذ حمالت تعزز المعاییر، والمواقف والسلوكیات االجتماعیة التقدمیة العادلة تجاه النساء  منظمات المجتمع المدني:
 والفتیات، والقیادة الشاملة للمرأة.

 2.4د.

تیسیر تبادل المعارف بین أعضاء األوساط األكادیمیة والممارسین في سیاقات النزاعات واألزمات  األوساط األكادیمیة:
 والقطاع الخاص، والمنظمات اإلقلیمیة وھیئات األمم المتحدة والدول األعضاء.

 2.5د.

 السیاسة 

 خطط، اعتماد
 وأھداف وسیاسات،

 عدد زیادة إلى ترمي
 األدوار في النساء

 وإزالة القیادیة،
 تحول التي الحواجز

 المرأة اضطالع دون
 مجاالت في قیادي بدور

 السالم، وحفظ السیاسة،
 وبناء األمن، وقطاع
 وكیانات السالم،

 والتنسیق  التخطیط
 بالشؤون المعنیة

 .الالجئین /اإلنسانیة

في   -مع تحقیق التكافؤ كھدف  -ار القیادیة اعتماد ورصد األھداف الرامیة إلى زیادة عدد النساء في األدو الدول األعضاء:
 مجاالت السیاسة، وحفظ السالم، وقطاع األمن، وبناء السالم، وكیانات التخطیط والتنسیق المعنیة بالشؤون اإلنسانیة/الالجئین.

 3.1د.

بما  -اعتماد استراتیجیات، على سبیل المثال من خالل خطط العمل و/أو السیاسات و/أو التشریعات الوطنیة  الدول األعضاء:
التي تشمل   -في ذلك، على سبیل المثال، التدابیر الخاصة المؤقتة مثل الحصص، والبرامج التي تزیل الحواجز المؤسسیة 

 قطاع األمن. أھدافًا ترتبط بتمثیل المرأة على مستویات القیادة في

 3.2د.

إنشاء آلیات للمساءلة والتأدیب في قطاع األمن وتفعیلھا، وإنفاذ سیاسة عدم التسامح المطلق مع أي شكل من  الدول األعضاء:
 أشكال إساءة المعاملة، أو التنمر، أو التحرش، أو التمییز، بما في ذلك االستغالل واالعتداء الجنسیین. 

 3.3د.

وضع مبادرات للقیادة المشتركة بین األجیال وتنفیذھا في إطار جھود وعملیات بناء السالم والوساطة    الدول األعضاء:
 والمفاوضات، بما في ذلك توثیق ھذه المبادرات على الصعیدین الوطني والدولي.

 3.4د.

تعزیز إجراءات منظومة األمم المتحدة واستراتیجیاتھا التي تدعم تحقیق أھداف التكافؤ بین الجنسین على  ھیئات األمم المتحدة:
 جمیع المستویات، بما في ذلك في األدوار القیادیة العلیا.

 3.5د.

تعزیز االتساق والتنسیق فیما بین ھیئات األمم المتحدة بشأن عملیات إصالح قطاع األمن المراعیة   ھیئات األمم المتحدة :
 لالعتبارات الجنسانیة، بما في ذلك وضع توجیھات وأدوات بشأن زیادة مشاركة المرأة بصورة فعالة في قطاع األمن.

 3.6د.
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ضمان أن تتبنى الفرق القطریة المعنیة بالسالم، واألمن والعمل اإلنساني التزامات وأھدافًا محددة  ھیئات األمم المتحدة:
للنھوض بمشاركة المرأة والمنظمات والشبكات النسائیة المحلیة وقیادتھا في عملیات صنع القرار حیال العمل اإلنساني على 

ملة، وعلى الصعید العالمي، في جمیع البعثات المیدانیة وفرق المستوى القطري، بما في ذلك من خالل إجراء مشاورات شا
 األمم المتحدة القطریة والفرق القطریة المعنیة بالعمل اإلنساني. 

 3.7د.

تیسیر تبادل الممارسات الجیدة من أجل تعزیز التغییر المؤسسي المراعي للفوارق بین الجنسین وحقوق  المنظمات اإلقلیمیة:
 اإلنسان وھو من شأنھ أن ینھض بقیادة المرأة وتمثیلھا في قطاع األمن.

 3.8د.

اعتماد التوجیھات المؤسسیة وتعزیز المبادرات الرامیة إلى تعزیز ظروف العمل المراعیة للفوارق بین   القطاع الخاص:
الجنسین، ودعم التمثیل المتكافئ بین الجنسین على جمیع المستویات، وصول النساء، بما في ذلك الشابات، الھادف إلى خدمات 

 المھارات، وفرص كسب الرزق.التكنولوجیا، وتعلیم الفرصة الثانیة، والتدریب على 

 3.9د.

ضمان أن تشمل استراتیجیات المسؤولیة االجتماعیة للشركات دمج الدعم في حاالت الطوارئ في القیادات  القطاع الخاص:
النسائیة والتدخالت المراعیة لالعتبارات الجنسانیة في حاالت األزمات من خالل الدعوة، والمنح المالیة، والترتیبات األمنیة  

 والترتیبات التیسیریة المعقولة.

 3.10د.

 البرامج

 استراتیجیات تصمیم
 النسائیة القیادات لدعم
 القطاعات جمیع في

 المستویات جمیع وعلى
 تنفیذ وضمان وتنفیذھا،

 الحمایة استراتیجیات
 بجمیع النسائیة  للقیادات
 . المتنوعة أشكالھا

واعتماد   تخصیص خبرات رفیعة المستوى ومخصصة في الشؤون الجنسانیة على نطاق الحكومة، الدول األعضاء:
 استراتیجیات لتعزیز قیادة المرأة في العملیات االنتخابیة وفي جمیع استراتیجیات األمن الوطني والعملیات األمنیة. 

 4.1د.

تكثیف الجھود، بما في ذلك من خالل استخدام مؤشرات اإلنذار المبكر، لرصد التھدیدات وأعمال العنف  ھیئات األمم المتحدة:
 ضد المرأة في المناصب القیادیة واإلبالغ عنھا والتصدي لھا، ال سیما في البیئات الھشة.  

 4.2د.

توسیع نطاق الشراكات مع الشبكات النسائیة، بما في ذلك شبكات الشابات، من أجل تنفیذ المبادرات   المنظمات اإلقلیمیة:
 اإلقلیمیة الرامیة للنھوض بقیادة المرأة في جمیع قطاعات العمل اإلنساني والتنمیة والسالم واألمن.

 4.3د.

توثیق وتبادل المعارف، والممارسات الفعالة والدروس المستفادة بشأن قیادة النساء والشابات   منظمات المجتمع المدني:
ومساھماتھن في السالم واألمن، والقدرة على الصمود، واالستجابة على نطاق العمل اإلنساني/األزمات، بما في ذلك من خالل 

 إقامة شراكات مع وسائل اإلعالم والمؤسسات األكادیمیة.

 4.4د.

االلتزام بإقامة شراكات منصفة بین األجیال، وإقامة عالقات بین المنظمات غیر الحكومیة  منظمات المجتمع المدني:
 والمنظمات الشعبیة، وإقامة شراكات مع المدافعین عن حقوق المرأة من الذكور. 

 4.5د.

زیادة الشراكات مع الجمعیات والمؤسسات التجاریة التي تقودھا المرأة والتي تدعم قیادة المرأة في القطاع  القطاع الخاص:
 الخاص على مستوى جمیع أوجھ الترابط بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم.

 4.6د.

 
 اإلنسان حقوق حمایة

 للمرأة المكفولة
 سیاقات في وتعزیزھا
  واألزمات النزاعات

 المالیة  الشؤون

 للخدمات التمویل توفیر
 وغیر الشاملة والحمایة

 عن فضالً  التمییزیة،
 في الجنسانیة القدرة
 التحقیق آلیات

 والمساءلة

تمییزیة التي تنبني على أساس المعرفة بأبعاد الصدمات توفیر التمویل المنتظم للخدمات الشاملة وغیر ال الدول األعضاء:
للناجیات من العنف  - بما في ذلك خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة  -وتراعي االعتبارات الجنسانیة وتركز على الناجیات 

تمویل األساسي القائم على النوع االجتماعي، وغیرھا من متطلبات الحمایة، وذلك، على سبیل المثال، من خالل توفیر ال
 والمستدام والمرن للمنظمات النسائیة التي تقدم ھذه الخدمات.

 1.1ھـ.

توفیر التمویل الالزم لضمان أن تكون جمیع آلیات التحقیقات والمساءلة الوطنیة والدولیة زاخرة بالخبرات في  الدول األعضاء:
مجاالت الشؤون الجنسانیة، والحمایة، وحقوق الطفل لتوثیق العنف القائم على النوع االجتماعي بما یتماشى مع المعاییر الدولیة  

 لتحلیل الجنساني لالنتھاكات.  والتحقیق فیھ والقضاء علیھ، وإلدماج ا

 1.2ھـ.

في شكل المساندات المادیة، وأنشطة الدعوة السیاسیة، والمنح المالیة،   -تیسیر الدعم في حاالت الطوارئ  الدول األعضاء:
 للقیادات النسائیة التي تتعرض للتھدید. -والترتیبات األمنیة، حسب االقتضاء 

 1.3ھـ.

السعي إلى الحصول على تمویل من أجل توفیر الدعم المالي في حاالت الطوارئ للمدافعات عن حقوق  ھیئات األمم المتحدة:
 اإلنسان وبناة السالم من النساء اللواتي یواجھن أعماالً انتقامیة، والدعوة إلى الحصول على الموافقة على رصد ھذا التمویل.

 1.4ھـ.
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السعي إلى الحصول على تمویل لكبار مستشاري الشؤون الجنسانیة وكبار المستشارین في مجال حمایة   ھیئات األمم المتحدة:
المرأة في جمیع بعثات األمم المتحدة ذات الصلة والدعوة إلى الحصول على الموافقة على توفیر ھذا التمویل، مع تقدیم الدعم 

رات الجنسانیة وانتھاكات حقوق اإلنسان المحددة، على سبیل المثال، السیاسي وغیره من أشكال الدعم الالزم لمعالجة االعتبا
المشاركة، والعنف القائم على النوع االجتماعي، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والحقوق المتعلقة بالصحة الجنسیة  

 واإلنجابیة. 

 1.5ھـ.

 الدعوة 

 على التصدیق دعم
 القانونیة الصكوك

 ذات واإلقلیمیة الدولیة
 أحكامھا وإدراج الصلة،

 القوانین إطار في
 .الوطنیة

دعم الدول للتصدیق على نظام روما األساسي وغیره من الصكوك القانونیة الدولیة واإلقلیمیة ذات   ھیئات األمم المتحدة:
الصلة وإدراج أحكامھا في إطار القوانین الوطنیة، ال سیما فیما یتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وحقوق النساء  

 والفتیات. 

 2.1ھـ.

تعزیز األبحاث القائمة التي تربط بین الوفورات في اإلنفاق على أمن الدولة العسكري وبین   منظمات المجتمع المدني:
 االستثمارات في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

 2.2ھـ.

 السیاسة 

 شاملة، نُھج استخدام
 استراتیجیات وتصمیم
 والمساءلة للحمایة
 .وتنفیذھا

تعزیز قدرة المؤسسات الوطنیة لسیادة القانون، وقطاع األمن، والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان بطریقة  الدول األعضاء:
شاملة تركز على الناجیات، بما في ذلك من خالل المشاركة الھادفة للمرأة في تصمیم تدابیر بناء ھذه القدرات وتنفیذھا 

 ورصدھا وتقییمھا.

 3.1ھـ.

وضع وتنفیذ قوانین وطنیة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس على اإلنترنت ضد المدافعات عن حقوق    األعضاء:الدول 
 اإلنسان وبناة السالم من النساء.

 3.2ھـ.

بما فیھا الحكم الملزم قانونًا بشأن النوع  -التصدیق على نظام روما األساسي، ومعاھدة تجارة األسلحة  الدول األعضاء:
وغیر ذلك من الصكوك القانونیة الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة، بما في ذلك األحكام المتعلقة  - 4-7االجتماعي في المادة 

 جتماعي وانتھاكات حقوق اإلنسان، وإضفاء الصبغة المحلیة علیھا.بالجرائم الجنسیة والجرائم القائمة على النوع اال

 3.3ھـ.

تحویل النفقات العسكریة تدریجیًا وبصورة مسؤولة إلى مجاالت األمن البشري، ومنع نشوب النزاعات وبناء  الدول األعضاء:
 السالم.

 3.4ھـ.

رصد وضع المدافعات عن حقوق اإلنسان في السیاقات المتأثرة بالنزاعات واألزمات، بما في ذلك  المنظمات اإلقلیمیة:
 التھدیدات باستخدام التكنولوجیات الرقمیة، ونشر المعلومات المرتبطة بھذا الصدد. 

 3.5ھـ.

وضع وتنفیذ سیاسات مؤسسیة لضمان أال تتیح األنشطة االقتصادیة منصات تمكن من نشوب العنف/النزاع،  القطاع الخاص:
 بما في ذلك من خالل االتجار غیر المشروع باألسلحة.

 3.6ھـ.

 البرامج

 تنسیق وتحسین تعزیز
 النساء حمایة

 عملیات في المشاركات
 والعدالة السالم،

 اإلنسانیة، والمساعدة
 مستوى على ذلك في بما

 المتحدة؛ األمم منظومة
 تقدم التي المراكز وفي

 ومن شاملة، خدمات
 األبحاث إعداد خالل

 البیانات وتوفیر

وضع آلیات لحمایة القیادات النسائیة الشابة وحقوقھن ودعمھا، بما في ذلك عن طریق إنفاذ سیاسات وآلیات   الدول األعضاء:
 للتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان التي تواجھھا الشابات والتصدي لھا.

 4.1ھـ.

تعزیز إمكانیة الحصول على المساعدة اإلنسانیة للناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي وغیرھم    الدول األعضاء: 
 ممن یحتاجون إلى الحمایة، وذلك تمشیًا مع النھج القائم على االحتیاجات للمساعدة اإلنسانیة.  

 4.2ھـ.

ضمان الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات الشاملة، بما في ذلك الرعایة الصحیة الجنسیة واإلنجابیة،   الدول األعضاء:
والدعم النفسي واالجتماعي، والخدمات القانونیة، واالحتكام إلى القضاء، فضالً عن دعم سبل كسب العیش ورفع أي قیود  

 واإلنجابیة. تعوق حصول النساء والفتیات على الرعایة الصحیة الجنسیة

 4.3ھـ.

تعزیز وتنسیق حمایة النساء المشاركات في عملیات السالم، والعدالة والمساعدة اإلنسانیة، والنساء  ھیئات األمم المتحدة:
  اللواتي یتعاملن مع األمم المتحدة، بما في ذلك من خالل نافذة االستجابة السریعة التابعة لألمم المتحدة.

 4.4ھـ.
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ضمان أن توفر جمیع برامج االستجابة لألزمات والنزاعات التي تقودھا األمم المتحدة تدابیر الحمایة   ھیئات األمم المتحدة: . الالزمة
المناسبة، بما في ذلك الوقایة من العنف القائم على النوع االجتماعي، والتخفیف من حدتھ وخدمات االستجابة القائمة على  

یشمل آلیات اإلحالة القویة التي تعترف باالحتیاجات المتباینة للناجیات،  المعرفة بأبعاد الصدمات التي تركز على الناجیات، بما
 إذ أنھن لسن مجموعة متجانسة.

 4.5ھـ.

ضمان أن یُكرس في جمیع التحقیقات التي تجري بتكلیف من األمم المتحدة خبراء متخصصین في مجال  ھیئات األمم المتحدة:
النوع االجتماعي والحمایة، بما في ذلك حمایة الطفل، وذلك حسبما ما یكون ضروریًا لتنفیذ المھام الموكلة إلیھم في ھذه  

 التحقیقات.

 4.6ھـ.

جمع األدلة والمشاركة في أنشطة الدعوة والمقاضاة من أجل محاسبة المسؤولین والجناة األفراد عن  منظمات المجتمع المدني:
 انتھاكات حقوق النساء والفتیات، وذلك بتطبیق نھج یركز على الناجین.

 4.7ھـ.

إنشاء مراكز تقدم خدمات شاملة للناجیات من انتھاكات حقوق اإلنسان وتشغیلھا، بما في ذلك  منظمات المجتمع المدني:
 خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة، وتوفیر المأوى للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي.

 4.8ھـ.

 4.9ھـ. االعتراف بالرجال والفتیان وإشراكھم كشركاء في التصدي للمعاییر الجنسانیة الضارة وتغییرھا.  منظمات المجتمع المدني:

بإجراء أبحاث وجمع بیانات عن  -بالتعاون مع القیادات النسائیة المحلیة أو تحت إشرافھا  -القیام األوساط األكادیمیة: 
النسائیة في البلدان المتضررة من النزاعات واألزمات، وأثر ھذه التھدیدات والھجمات على التھدیدات والھجمات ضد القیادات 

الجھود الرامیة إلى بناء السالم المستدام، والنھوض بحقوق المرأة، وتنفیذ اإلجراءات اإلنسانیة المنصفة التي من شأنھا أن  
 تحدث نتائج تحولیة.

 4.10ھـ.

وضع تحلیل قائم على األدلة یربط الوفورات في اإلنفاق العسكري باالستثمارات في التنمیة االقتصادیة   األكادیمیة:األوساط 
 واالجتماعیة وتقدیم توصیات بذلك في مجال السیاسة وتعزیز أنشطة الدعوة في ھذا الشأن.

 4.11ھـ.
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 الرصد  إطار
الموقِّعة على المیثاق فرصة لعرض أفضل الممارسات في تنفیذ اإلجراءات التي تختارھا. ویھدف المیثاق إلى تعزیز التعاون  ستتاح لألطراف  

  اإلنساني.   فیما بین األطراف الموقّعة وإبراز المجاالت التي یلزم فیھا زیادة االستثمار في نطاق المساواة بین الجنسین في السالم واألمن والعمل
 ار الرصد إلى توضیح الكیفیة التي یسھم بھا المیثاق في تحقیق األثر في مجاالت القضایا الخمسة المحددة. ویسعى إط

 
المرأة  المحددة في مجاالت  المؤشرات  البیانات بشأن  المنسقة لجمع  القائمة والجھود  المساءلة  آلیات  باستخدام  المیثاق  سیُرصد إطار عمل 

وفي حال االفتقار إلى آلیات قائمة أو جھود منسقة لجمع البیانات، ستقدم أمانة المیثاق توصیات بشأن الحلول  والسالم واألمن والعمل اإلنساني.  
 الفعالة التي توفر تقییًما قویًا. 

 
طار وفي سبیل الحیلولة دون االزدواجیة في الجھود وتحقیق أقصى قدر من التآزر، سیجري رسم خرائط لإلجراءات المحددة المبیَّنة في اإل
ائمة،  في ضوء آلیات الرصد والمساءلة القائمة. وسیكفل ذلك تقدیم بیانات سلیمة عن التنفیذ والتقدّم المحرز صوب تحقیق نتائج االلتزامات الق

 وأن تنعكس ھذه االلتزامات في تقییم خط األساس والرصد المستقبلي إلطار عمل المیثاق. 
 

إلبالغ بشأن إطار عمل المیثاق، ما یضمن تنسیق رصد اإلجراءات والمؤشرات المحددة ومواءمتھا ستحدد عملیة رسم الخرائط أیًضا "تقویم" ا
مع دورات اإلبالغ آللیات الرصد والمساءلة القائمة، وھو من شأنھ أن یخفف من االزدواجیة في العمل وأن یكفل انعكاس النتائج المحققة 

 بالغ عنھا على الوجھ السلیم. بشأن التقدُّم المحرز في اإلجراءات المحددة واإل
 
نوعیة.   بیانات  للحصول على  بذل كل جھد ممكن  الكمیة، سیجري  البیانات  كبیًرا على  اعتمادا  الرصد سیعتمد  إطار  أن  الرغم من  وعلى 

الخمسي للمیثاق.  ولضمان الحصول على البیانات النوعیة، توصي األمانة بإجراء تقییم في منتصف المدة وعند نھایتھا خالل اإلطار الزمني
توفر رؤى إضافیة  التي  النوعیة  العناصر  أیًضا من  الرصد، مع االستفادة  إطار  الواردة في  والنتائج  البیانات  إلى  التقییمات   وستستند ھذه 

 لالسترشاد بھا في كیفیة تحقیق المیثاق أقصى قدر من النجاح.
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 المرفقات  
 المیثاق بأعضاء قائمة •

o   المجلس 
o التحفیزیون  األعضاء 

ً  مسودة ستصدر( المصطلحات مسرد •  )قریبا
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