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 الدورة الرابعة والسبعون

 األعمال ن جدولم 118البند 

استرراريجية امم  المرددة العالمية 
 لمكافدة اإلرهاب

   
الرقد  الذي أدرزره منظومة امم  المرددة في دع  الدول امعضاء في مساعدة    

 ضدايا اإلرهاب 

  
 رقرير اممين العا   

  
 مقدمة  -   أول  

ــا  - 1 ــام      ا  ـ ــم علم األمان ال ـ ــامـ ــم ال ـ ــدو ة ال اب ـــم  73/305طلبـــل الجم اـ ــا    الـ ــدم علافـ أن اقـ
والســـــب ان تق ا ا عن التقدم المح ت    تنلا   لر الق ا  اتقـــــمن تقااما ألنلـــــطم األمم المتحدة القا مم بلـــــ ن 

ل من التب عال قــــــــحااا اع  ا   م  ا لت كات علم تقدام خاا ال ملصــــــــلم  بما     لر ب نامم لــــــــامل ممو 
أجل دعم الدول األعقـــــــاا    مجال مســـــــاعدة قـــــــحااا اع  ا  من ختل النام الوطنام  واســـــــتند   ا  من

جتلفم   ــحااا اع  ا  واه   ال ي ( A/73/599) التق ا  علم تق ا  األمان ال ام عن الاوم الدول  عحااا  ك ى قــ
  72/165أصد ل الجم ام ال امم تكلالا بإعداده      ا  ا 

وكما لوحا    تق ا  األمان ال ام عن أنلــــطم مناومم األمم المتحدة    مجال تنلا  اســــت اتاجام األمم   - 2
تحدة ال المام لمكا حم اع  ا    قد أصــــــــــــب  اع  ا  أحد أخط  التحداال الت  تواج  الحلاا علم الســــــــــــتم  الم 

ــ  الت  حققفا ال داد   ــان ال المام  و و افدد المكاســـــــــــ عمال حقوق اعنســـــــــــ ــتدامم واه وتحقاق أ داف التنمام المســـــــــــ
  (2  اللق ة A/74/677) توح القس ي الدول األعقاا بلق األنلس  واتج بدول أخ ى    دوامم القت ل والن  من 

وال اتال المدناون ال اداون اقتلون واصــابون    الفجمال الت  تلــن داخل األ اقــ  الوطنام وعب    - 3
ــتفدف الجماعال   ــ اد  وكلا ا ما تســ ــب  الدما  والتلــ ــاال مت ددة وتســ ــمل جنســ ــاا الحدود  وتلــ اع  ابام النســ

ك ا فن ــابفن واه  واللتاال مبالـــ ة وت  قـــفن لل نف القا م علم نوس الجنس  بط ق تلـــمل االتجا  بفن واإتصـ

https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
https://undocs.org/ar/A/73/599
https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/74/677
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ف األمن أن قـحااا أعمال ال ن     أكد مجلس(2016) 2331الق ا   علم البغاا وعلم التواج أو الحمل  و   
 الجنس  واالتجا  باأللخاص الت  ت تكبفا الجماعال اع  ابام انبغ  أن اصنلوا قمن   م قحااا اع  ا   

واتقــــــمن الل س اللان  من   ا التق ا  باانا ملصــــــت للتقدم المح ت    تنلا  أنلــــــطم األمم المتحدة  - 4
ــام ــحااا اع  ا   وايقاالم     لتلم مجاالل   اســ ــلم بقــ ــحااا اع  ا   الحالام المتصــ   : )أ( دعم حقوق قــ

وم الجم احتااجاتفم  ) ( عســـــــــــــداا المســـــــــــــاعدة الت  تقدمفا األمم المتحدة    مجال بناا القد ال علم الدول 
األعقــــــاا الت  تطلبفاو )ج( واالعت اف بققــــــااا القــــــحااا والت  اف بفا والتوعام بفا  وت د    الل س اللال  

الممول من التب عال لدعم الدول األعقــــــاا    مســــــاعدة قــــــحااا اع  ا  خاا ال تت لق بالب نامم اللــــــامل  
 ختل النام الوطنام  واتقمن الل س ال اب  متحاال وتوصاال موجفم علم الدول األعقاا  من
  

الرقتتد  التتذي أدرزرتته كيتتانتتات امم  المردتتدة والتتدول امعضتتتتتتتتتتاء في الن و   -  ثانيا  
 هاب اإلر  بالرعاون الدولي لمساعدة ضدايا 

عاتق الدول األعقــــاا المســــرولام ال  اســــام عن تنلا  اســــت اتاجام األمم المتحدة ال المام  وتق  علم - 5
  بمــا     لــر أحكــامفــا المت لقــم بــدعم حقوق 60/288لمكــا حــم اع  ــا   الوا دة      ا  الجم اــم ال ــامــم 

قــــحااا اع  ا  ومرات تفم علم الوج  المطلو   وعلم م  الســــنان  ب ل ال داد من الدول األعقــــاا جفودا 
كبا ة لت تات أنلــــــطتفا دعما لفرالا القــــــحااا  وبي لل جفود جدا ة بال ك  صــــــو  االعت اف بحقوق قــــــحااا 

  بتوا ق اآل اا  و و الق ا  الســـادس 72/284ر الجفود ب د اعتماد الق ا   اع  ا  واحتااجاتفم  وتســـا عل تل
ــت اتاجام  و د تلقل األمانم ال امم تقا ا  من  ــامت لتسـ ــا لـ ــت  اقـ ــمن اسـ ــوا ومنامم  29ال ي اتقـ دولم عقـ

ا ( عن أنلــطتفا ال امام علم تنلا  االســت اتاجام  وامكن االطتس ع لامام واحدة )انا  الم  ق األول لف ا التق  
علم تلر التقا ا  لدى مكت  األمم المتحدة لمكا حم اع  ا  بناا علم الطل   وتلقل األمانم ال امم أاقــــــــــا 

من منامال المجتم  المدن  بلــــ ن جفود ا ال امام علم م الجم المســــا ل المتصــــلم بمكا حم  55ت لاقال من 
  ا  والتط ف ال ناف الملقـــــ  علم اع  ا  ومن فما  بوســـــا ل من بانفا تقدام الدعم لقـــــحااا اع  ا   اع

وتقــــمنل التقا ا  أاقــــا توصــــاال بلــــ ن الســــبل الت  امكن أن تنفجفا مناومم األمم المتحدة من أجل دعم 
 الدول األعقاا  اما تب ل  من جفود لتنلا  االست اتاجام 

كاانال عدادة منقــــوام    اتلاق األمم المتحدة ال الم  لتنســــاق مكا حم اع  ا  أنلــــطتفا و كتل  - 6
ــا علم دعم قـــــحااا اع  ا   وعلم وج  الخصـــــوص   إن الل اق ال امل الم ن  بت تات وحماام حقوق  أاقـــ
ــحااا اع  ا   و و أحد كاانال االتل ــااق مكا حم اع  ا  ودعم قـــــــــ ــاادة القانون    ســـــــــ ــان وســـــــــ اق اعنســـــــــ

مكلف بدعم الجفود الت  تب لفا الدول األعقــــاا لت تات وحماام حقوق قــــحااا اع  ا   اســــتنادا    ( 1) ال الم 
ــت اتاجام ال المام لمكا حم اع  ا   وتلقل األمانم ال امم لغ ع ععداد  علم ال كاتتان األولم وال اب م من االسـ

  امل  ا د باانفا    الم  ق اللان   من أعقاا الل اق ال   عقوا 16من   ا التق ا  مسا مال 
 

_________________ 

م ا بان  والــــغل مكت  األمم   3عقــــوا و   21تتولم ملوقــــام األمم المتحدة لحقوق اعنســــان   اســــم الل اق ال امل  ال ي ات لف من  (1) 
 المتحدة لمكا حم اع  ا  منص  نا   ال  اس 

https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/60/288
https://undocs.org/ar/A/RES/60/288
https://undocs.org/ar/A/RES/72/284
https://undocs.org/ar/A/RES/72/284
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 دع  دقوق ضدايا اإلرهاب وادرياجار   - ألف 

احـتاج قــــــــــــــحـااا اع  ا  علم دعم مك س لفم ومحـدد األ داف لقــــــــــــــمـان تلبـام احتـااجاتفم الـبدنـام  - 7
ــام االجتماعام  واالعت اف بحقوق اعنســــان المل وقــــم لفم وحمااتفا  وقــــمان  د تفم علم  - والطبام والنلســ

االحتكام علم ال دالم والحصـــــــول علم الت واع  و م احتاجون أاقـــــــا علم المســـــــاعدة للتغل  علم التحداال 
لم الموا د   الت  ت و فم عن ععمـال تلـر الحقوق وتلباـم االحتاـاجـال الت   ـد تواجففم  بمـا     لـر ا تقـا  م ع

والقاود المل وقـــم علم عمكانام اســـتلادتفم من الخدمال المتاحم  والصـــ وبال الت  تواجففم بســـب  الفجمال 
ال ـاب ة للحـدود  وعـدم االعت اف بفم كقــــــــــــــحـاـاا لل  ـا   و ـد اعت ف مجلس األمن والجم ـام ال ـامـم ـب  مـام 

لم   ا ال من قــــــمنفا الق ا ال المت لقم بالم أة تلبام احتااجال القــــــحااا  بمن  افم النســــــاا واللتاال     جم
  (2019) 2467و  (2015) 2242الق ا ان والستم واألمن  ملل 

   إن األمم المتحدة “قــــــــــــحام اع  ا ”طل   و   حان لاس  نار اتلاق علم ت  اف دول  لمـصـــــــــــ  - 8
ــانام   قـــــــت عن الم ا دال واالتلا اال  تقـــــــطل  ب ملفا و قا لوط  الدولام لحقوق اعنســـــــان واألط  اعنســـــ

بمكا حم اع  ا   وانبغ  أن اكون قحااا اع  ا     منجم من التماات أاا اكن أساس    المت لقم 19 الـــــــــــــ 
ق أو اللون أو نوس الجنس أو الســـــــن أو اللغم أو الدان أو الجنســـــــام أو ال أي بما     لر التماات بســـــــب  ال   

ــل  ــال اللقا ام أو الملكام أو المولد أو الم كت ال ا ل  أو األصــــ ــ  أو إا ه أو الم تقدال أو المما ســــ ــااســــ الســــ
حااا اعلن  أو االجتماع  أو اععا م أو المال الجنســـــــــــــ   وانبغ  عاتا ا تمام خاص لتلبام ما اخص ـقــــــــــــ 

اع  ا  من احتااجال    اآلن و   األجلان القصــا  والطوال  وانطت ا من االعت اف بكون  رالا القــحااا 
لاسـوا   م متجانسـم  انبغ  دا ما  تقدام المسـاعدة والدعم الم اعاان للسـن ونوس الجنس علم أسـاس ما لحق بفم 

ــانام  والقبول  وا (  واالحت ام  أدناه 19اللق ة العت اف )انا   من قـــــ    وانبغ  أن الـــــمت المســـــاعدة اعنســـ
 والجب   والت واع  واالنتصاف الل ال  والحماام  والقد ة علم االحتكام علم ال دالم 

حـاار ـا وت تات صــــــــــــــول الـناجان دو ا مفمـا  - 9 وامكن أن اردي صــــــــــــــون  ك ى قــــــــــــــحـاـاا اع  ـا  واه
اعنســــــان  لقــــــحااا أعمالفم اللــــــنا م وتلــــــجا  البدا ل منا قــــــم خطا  اع  اباان بالكلــــــف عن الوج      

الســـلمام  وانبغ  أن تتاح للقـــحااا الل صـــم لتقـــطتس بدو  حاســـم    الجفود ال امام علم مكا حم التط ف 
 ال ناف الملق  علم اع  ا  عن ط اق عسماس صوتفم  عن  إبوا     لر 

فا من اع  ا   وم   لر    ندما اق   جوم وتتحمل الدول األعقـــاا المســـرولام عن حماام مواطنا  - 10
ما   إن طبا ت  ال لـــــــوا ام امكن أن تتعتس عحســـــــاس المواطنان باألمن  مما اج ل القـــــــحااا وأ  اد المجتم  
المحل  األوســـــــــ  والمجتم  ككل الـــــــــ  ون بالقـــــــــ ف وال ع  الدا مان  و   ب ع الحاالل  ال اســـــــــتطا   

ة الجماعال اع  ابام  مما امكن أن ا  قـــــــفم للوصـــــــم بال ا  القـــــــحااا مغاد ة المناطق الخاقـــــــ م لســـــــاط  
لتلـــــــتباه الجا      ا تباطفم بتلر الجماعال أو االنتماا علافا  و  ا أم  امكن أن ا  قـــــــفم لصـــــــدمال  أو

ــا ام  ولقـــحااا اع  ا  طا لم واســـ م من االحتااجال تلـــمل الدعم البدن  والطب  والنلســـ  االجتماع    عقـ
لم ععـادة ـت  ـال    الحـال و   األجـل الطوـال لم ـالجـم مـا ا ـانون من ك   وبـناا ـ د تفم علم وـ د احـتاجون ع

 الصمود  و د احتاجون أاقا    البلدان الت  استم   افا النتاس علم المساعدة اعنسانام والحماام 

ال املم    المناطق واســــت لــــادا بالمبادي اعنســــانام  تقدم الوكاالل اعنســــانام التاب م لومم المتحدة  - 11
 الت  تلــــفد نتاعال الدعمس للســــكان المتقــــ  ان لكلالم الوصــــول علم جما  المدناان المحتاجان  بغع النا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
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ــا م علم ععادة  ــاعدة عقــ ــو    و   تو   ال عاام الطبام والغ اا والم وى والمســ ــ فم أو انتما فم المتصــ عن وقــ
 الت  ال علم المدى الطوال 

 علم 2017من  عام كل مكا حم اع  ا  لومم المتحدة أن ت كت بلـــــــــكل متتااد وأتاح عصـــــــــتح  ا  - 12
م كت األمم المتحدة لمكا حم اع  ا  بمكت     أعلن2018حتا ان/اونا  حقوق القـــــــــحااا واحتااجاتفم   ل  

  مكـا حـم اع  ـا   عن ـبدا تنلـا  ب ـنامجـ  ال ـالم  ـلدعم قــــــــــــــحـاـاا اع  ـا   وافـدف ب ـنامم اـلدعم علم عافـا 
التقــــــــامن م  قــــــــحااا اع  ا  عن ط اق تلبام احتااجاتفم وحماام حقو فم وت تات ا واحت امفا والتوعام بفا 
والمســا مم     لر   قــت عن تاادة  د ة الدول األعقــاا ومنامال المجتم  المدن  علم مد م بالمســاعدة 

ا الب نامم ت تات لــــــــبكال والدعم عب  مجموعم ع اقــــــــم من األنلــــــــطم  ومن بان أنلــــــــطم الدعم الت  نل  
عداد مجموعال األدوال  والكتابال  وتناام دو ال  التواصــــــل بان قــــــحااا اع  ا   والت اون بان األ  ان  واه
عداد األ تم الولا قام والمنتجال  ــطم الدعوة واالتصـــال  واه ــت مال وســـا ط اععتم  واه امم أنلـ التد ا  علم اسـ

تواصـل االجتماع  وبوابم دعم قـحااا اع  ا   ومن  انطتق ب نامم  المت ددة الوسـا ط  و  ا الـمل وسـا ط ال
الـدعم  ج ى عقــد عـدد من اجتمــاعـال المــا ـدة المســــــــــــــتــدا ة واجتمــاعـال أخ ى م  القــــــــــــــحــااـا وألجلفم وم  
المجموعال الت  تقدم لفم الدعم والدول األعقــــــــــــــاا للد اس عن حقو فم واحتااجاتفم  وأ ام الب نامم أاقــــــــــــــا 

جتلفم من  عنلــــــا      عام مناســــــبال ت كا    2018ام احتلاال بالاوم الدول  عحااا  ك ى قــــــحااا اع  ا  واه
  72/165ال امم   ا  الجم ام  بموج 

ــاا    ت تات واقدم مكت  األمم المتحدة الم ن  بالمخد ال والج امم المســــــــاعدة علم الدول   - 13 األعقــــــ
تدابا  عنلا  القانون وال دالم الجنا ام لدعم قـحااا اع  ا   بما     لر من ختل التوعام وت تات السـااسـال 
القا مم علم األدلم والمما سـال الجادةو وتقدام المسـاعدة    المسـا ل التلـ ا امو وتو ا  التد ا  المتخصـص 

ــادال واألدوال والموا د ال ملامو  ــاق واع لـ ــا امو وتقدام الدعم لت تات التنسـ ــتلـ ــاعدة االسـ وتو ا  التوجا  والمسـ
 والت اون بل ن دعم قحااا اع  ا  علم كل من الص اد الوطن  واع لام  والدول  

وواصـــــلل المق  ة الخاصـــــم الم نام بت تات وحماام حقوق اعنســـــان والح اال األســـــاســـــام    ســـــااق  - 14
ف بحقوق اعنســــان المل وقــــم للقــــحااا من ختل التقا ا  والتاا ال القط ام مكا حم اع  ا  جفود ا للت  ا 

والتلاعل الموقــوع  م  الحكومال بلــ ن حماام القــحااا وم كت م بموج  القانون المحل   وختل التاا ال 
ــتان ــا وكاتاخســ  المق  ة علم أن لقــــحااا     لــــددل2019عام     ( 2) القط ام الت   امل بفا علم بلجاكا و  نســ

ــ  التتامال علم عاتق  ــاف الل ال  وقـــ و ة أن اقت ن  لر بوقـ ــان     االنتصـ ــ  م الحق اعنسـ اع  ا  وأسـ
 الدولم تلمل واج  استب اد أي عمكانام لل تل من ال قا  علم أعمال اع  ا  

و دمل المق  ة الخاصــــــــم أاقــــــــا  تق ا ا  مواقــــــــا اا  علم مجلس حقوق اعنســــــــان    دو ت  األ ب ان   - 15
 (A/HRC/40/52 )/ اــ  أل  تــدابا  مكــا حــم اع  ــا  علم المجتم  المــدن     تنــاولــل2019مــا س      آ ا 

وأب تل الدو  الفام ال ي تقــــــــطل  ب  منامال القــــــــحااا واللــــــــبكال الت  تقدم لفم الدعم  وانبغ  أن تكون  
 ابطال القــــــــــحااا ومنامال المجتم  المدن  الت  تدا   عن حقو فم  اد ة علم ال مل    حات مدن  منلت  

 دون خوف من االنتقام 

_________________ 

ــم  (2)  ــا  انا  الولاقـــ ــا ة علم بلجاكـــ ــم للتاـــ ــالنســــــــــــــبـــ ــم A/HRC/40/52/Add.5بـــ ــا ة علم   نســـــــــــــــــــا  انا  الولاقـــ ــم للتاـــ ــالنســــــــــــــبـــ و وبـــ
A/HRC/40/52/Add.4 و وبالنسبم للتاا ة علم كاتاخستان  انا  الولاقمA/HRC/43/46/Add.1  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52/Add.5
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52/Add.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46/Add.1
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وناصـــ ل المدا ام التنلا ام للجنم مكا حم اع  ا  حقوق قـــحااا اع  ا  ودعل بالخصـــوص علم  - 16
تلبام احتااجاتفم اعنســـــــــانام  ودأبل المدا ام ختل التاا ال الت   امل بفا  بما  افا تلر الت  أج تفا باســـــــــم 

ال امام علم دعم القــــــــحااا  لجنم مكا حم اع  ا   علم ط ح مســــــــ لم ب امم الدول األعقــــــــاا وســــــــااســــــــاتفا 
المل تدابا  حماام القحااا واللفود المتخ ة    سااق المتحقال الققا ام   قت عن ب امم الت واع   بما

عادة الت  ال   واه
 

 دقوق النساء الالري وقعن ضدايا لإلرهاب ورلبية ادرياجار ن دع  - 1 

نســـــــاا واللتاال من  علم إا  ن   ل  الق ا  أل  النتاعال وأعمال اع  ا  ألـــــــد و  ا علم الاكون  - 17
ــ  علم اع  ا  علم    أ  (2015) 2242 مجلس األمن ب ل  اع  ا  والتط ف ال ناف ال ي امكن أن القـــ

وملـــــا كتفن    الحااة  حقوق اعنســـــان الواجبم للنســـــاا واللتاال  بما     لر    ســـــااق صـــــحتفن وت لامفن
ــدي لوخطا  الت   ــ لم جام م    مجال التصـــ ال امم  وأ مام تنلا  خطم الم أة والســـــتم واألمن باعتبا  ا مســـ

 تفدد الستم واألمن الدولاان من ج اا األعمال اع  ابام 

  ا ال    من بان(2019) 2467و  (2017) 2388و  (2016) 2331األمن و     ا ال مجلس  - 18
أخ ى  اعت ف المجلس بكون ال نف الجنســـ  المتصـــل بالنتاعال تكتاكا    أعمال اع  ا   ودعا علم اتباس 
نفم ا كت علم الناجان    من  ال نف الجنســــــــ  المتصــــــــل بالنتاعال والتصــــــــدي ل   وتســــــــتفدف الجماعال 

علم نوس الجنس  وال ســـــــــاما ال نف اع  ابام النســـــــــاا واللتاال أكل  من إا  ن با تكا  أعمال ال نف القا م 
الجنســـــــ   كوســـــــالم لتحقاق أ داف تكتاكام واســـــــت اتاجام وأاداولوجام  وال تتال النســـــــاا الت   و  ن قـــــــحام 
ــم بال ا  عند محاولتفن االحتكام علم ال دالم والتماس ســـــــــــبل االنتصـــــــــــاف   اع  ا  اواجفن التماات والوصـــــــــ

 من جداد وللا اا اللانوي ا  القفن    كلا  من األحاان للصدمم  مما

وبموج  ععتن مبادي ال دل األســــاســــام المت لقم بقــــحااا اعج ام والت ســــف    اســــت مال الســــلطم  - 19
   إن االســــتجابم ( 3)   الم  ق(  وكما أكدل تقا ا  و  ا ال األمم المتحدة األخ ى40/34)  ا  الجم ام ال امم  

ــانام واعتبا ال  ــمل م اعاة االعتبا ال الجنســـ ــا  ال دالم الجنا ام تلـــ ــحااا وم الجتفا ألناا مســـ الحتااجال القـــ
الســـــــن  وانبغ  وقـــــــ  أحكام تخص النســـــــاا التت  لدافن أطلال أنجبنفن نتاجم ال نف الجنســـــــ  المتصـــــــل 

بحقوق قــحااا اع  ا     اعج ااال الجنا ام  بالنتاس  تلــمل تدابا  لمن  وصــمفن بال ا   واملل االعت اف
وتسـلاط القـوا علم التكللم البلـ ام لل  ا  أمام المو جانبان مفمان من االعت اف بإنسـانام القـحااا  ومن 
السـبل األخ ى لتعت اف بإنسـانام القـحااا قـمان اتخا  التدابا  المناسـبم لحمااتفم وقـمان سـتمتفم البدنام 

 امتفم وصـــــون خصـــــوصـــــاتفم  و  ه المما ســـــال أســـــاســـــاما لتو ا  الحماام الل الم لقـــــحااا والنلســـــام وحلا ك
اع  ا   بمن  افم قــــــــحااا ال نف الجنســــــــ  والجنســــــــان   ولتعت اف باحتااجاتفم وحقو فم  ك لر  إن  د ة 

و ي القــــــحااا علم الملــــــا كم    اعج ااال القانونام دون خوف من الت  ع للت  ا  أو االنتقام أم  قــــــ  
 للحلاا علم ساادة القانون وت تات  د ة الدول علم تقدام اع  اباان علم ال دالم 

 دلـال و د اتخـ ل األمم المتحـدة عـددا من الخطوال لتلبـام احتـااجـال النســــــــــــــاا قــــــــــــــحـاـاا اع  ـا     - 20
  األمم   و و أحد منلــــــــو ال مكت من أجل التصــــــــدي لل  ا  األب اد الجنســــــــانام عج ااال ال دالم الجنا ام

_________________ 

  وتق ا  35/34(  و  ا  مجلس حقوق اعنســــان  A/73/347منفا تق ا  األمان ال ام عن آلا  اع  ا  علم التمت  بحقوق اعنســــان ) (3) 
ــااق مكا حم اع ــام    سـ ــاسـ ــان والح اال األسـ ــان الم نام بت تات وحماام حقوق اعنسـ ــم لدى مجلس حقوق اعنسـ   ا   المق  ة الخاصـ

 ( A/HRC/20/14نطاق المبادي اعطا ام لقمان حقوق قحااا اع  ا  اعنسانام )   

https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/A/RES/40/34
https://undocs.org/ar/A/RES/40/34
https://undocs.org/ar/A/73/347
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
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ــان     جما  جوانــ  عج ااال  المتحــدة الم ن  بــالمخــد ال والج امــم  ا تت أ ماــم عدمــاج المناو  الجنســـــــــــــ
ال دالم الجنا ام  والــــــــمل  لر م اعاة االعتبا ال الجنســــــــانام    المقابتل الت  تج ى م  القــــــــحااا وتو ا  

قـــــا م علم الحماام لفم ومرات تفم ومحاســـــبم الجماعال اع  ابام علم أعمال ا ل نف الجنســـــ  والجنســـــان   واه
م  ملوقـــام األمم المتحدة لحقوق اعنســـان    بالت اون2019كانون األول/داســـمب   2المكت      لر  لـــ س 

وحدة ناجا اا التد ابام  و  اق الخب اا الم ن  بســــــــــــاادة القانون وال نف الجنســــــــــــ     حاالل النتاس     تنلا  
  ل ال دالم الجنا ام من أجل التصدي لل  ا بل ن األب اد الجنسانام عج ااا

وتســــــــ م مباد ة األمم المتحدة لمكا حم ال نف الجنســــــــ     حاالل النتاس علم توحاد عمل مناومم  - 21
األمم المتحدة بفدف عنفاا ال نف الجنســـــ     حاالل النتاس  و     ا اعطا   ســـــ ل منامم األمم المتحدة 

ــ  للطلولم والمنامم الدولام للفج ــحااا ال نف الجنسـ ــول قـ ــكان علم كلالم حصـ ــندوق األمم المتحدة للسـ  ة وصـ
والجنســـــــان   ومنفم األطلال المولودون نتاجم لتإتصـــــــا  واألطلال ال ان اي تقد أنفم م تبطون بتناام الدولم 
ــمنفا  ــم     بلدان من قـــ ــام )تناام الدولم اعســـــتمام(  علم خدمال متخصـــــصـــ اعســـــتمام    ال  اق واللـــ

انسـتان وال  اق  وتفدف مباد ة تسـلاط القـوا  الت  الـت كل األمم المتحدة واالتحاد األو وب     اععتن أ غ
عنفاا جما  ألكال ال نف قد النساا واللتاال  وتسا م   ه     علم2018اناا  عن تدلانفا    كانون اللان /

ن  أعمال ال نف ومّد قـــــــــــــحاااه المباد ة    مواصـــــــــــــلم تدعام أ مام اتباس نفم ا كت علم القـــــــــــــحااا    م
صـــــــــتح ناام ال دالم الجنا ام   بما األمم المتحدة    عطا     دلـــــــــنل2019و   عام التمفم من الخدمال واه

ــتكمال الب امم  14المباد ة  ــاا الوســــــــــطم والمحاط الفادي الســــــــ ب نامجا جدادا    منطقم البح  الكا اب  وآســــــــ
 القا مم بالل ل    أ  اقاا وأم اكا التتانام 

الممللم الخاصـم لومان ال ام الم نام بال نف الجنس     أعلنل2019تلـ ان األول/أكتوب   30و    - 22
ل الم  للناجان من آلا  ال نف الجنســ  المتصــل بالنتاعال  وانطلق    حاالل النتاس عن عنلــاا الصــندوق ا

الصندوق من اعتبا  أن ال نف الجنس  المتصل بالنتاعال ايستخدم بلكل ممنفم ع  ا  األ  اد والمجتم ال 
المحلـام ـب ســــــــــــــ  ـا  ومن لم  فو ا تمـد علم مناو  ا اع  حقوق القــــــــــــــحـاـاا  وافـدف علم ع ـامـم لــــــــــــــ اكـال 

  تقدم الخدمال    المادان والجفال المانحم وكاانال القطاس الخاص والحكومال والقــــــحااا الجفال الت  م 
لمســاعدة المجتم ال المحلام    تصــمام الحلول وتمكان القــحااا من ســبل الحصــول علم ت واقــال  و   

ل نف التوال   وّ  ل الممللم الخاصـــــــــم باانال ملـــــــــت كم بلـــــــــ ن من  ا   علم2019اولا  /آ ا /ما س وتموت
الجنس  م  حكومت  مال  والصومال اللتان أ  تا ب  مام ملا كم الم أة    مكا حم اع  ا و ودعم اعصتح 
التلـــــ ا   والســـــااســـــات  لتقوام الحماام من ال نف الجنســـــ و وت تات المســـــاالمو وتو ا  الخدمال ودعم ســـــبل 

ل مل م  تعماا القبا ل والتعماا ال اش وت واع القـــــــــــــحااا واألطلال ال ان اولدون نتاجم لتإتصـــــــــــــا و وا
 الداناان من أجل من  ال نف الجنس  

 
 دقوق ضدايا اإلرهاب من امطفال ورلبية ادرياجار   دع  - 2 

اق  ب ع األطلال قـحااا لوعمال اع  ابام أو اكونون لـفودا علافا  أو تكون لفم صـلم ب عقـاا   - 23
الجماعال بلـكل آخ   واحتاج األطلال واللـبا  المتقـ  ون   الجماعال اع  ابام  أو اكونون م تبطان بف ه

ــا  واألجل  من األعمال اع  ابام علم دعم م كت ومتخصـــــــــــص و  دي لم الجم احتااجاتفم    األجل القصـــــــــ
المتوســــــــــــــط واألجــل الطواــل ألنفم انا ون علم ال نف والمول نا ة تختلف عن نا ة البــالغان علافمــا وكلا ا 

ــمنفا   اكونون أكل  ت ل ا ما ــا ل من قــ باألعمال اع  ابام  و د جندل الجماعال اع  ابام آالف األطلال بوســ
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اعنت نل   قد اســــتخدمل األطلال مفاجمان انتحا اان ود وعا بلــــ ام وســــخ تفم    تتواد صــــلو فا ب لــــكال 
ما علم لــتم من الدعم  وا تحل األطلال م  أســ  م وايك  ون علم الســل      ا وف مقــللم أحاانا  وال ســا 

 المناطق المتق  ة من النتاس    ال  اق والجمفو ام ال  بام السو ام 

علم أن األطلـال الـ ان جنـدتفم الجمـاعـال المســــــــــــــلحـم  (2018) 2427وانص   ا  مجلس األمن  - 24
نون الدول   و   المبادي ال  اســــام لحماام النســــاا اال القانبغ  أن ا املوا أســــاســــا باعتبا  م قــــحااا النتفاك

ــفا األمم المتحدة  ــتل بالجماعال اع  ابام المد جم     ا مم الجتاال الت  تل قـــــــــ واألطلال ال ان لفم صـــــــــ
ــد تفا األمم المتحدة    عام  عادة عدماجفم  الت  أصـــــــــــ عادة ت  الفم واه ــاتفم واه عادتفم علم أوطانفم ومقاقـــــــــــ واه

   يك  علم وج  التحداد أن األطلال انبغ  أن ا املوا أوال و بل كل لــ ا كقــحااا  م  التلــداد علم 2019
أن أي تدابا  تتخ  اج  أن ت اع  مصــال  الطلل اللقــلم  وانطبق   ا المبدأ بصــلم خاصــم علم األطلال 

تكتاكام الت  تســــــتخدمفا تلر ال ان جندتفم الجماعال اع  ابام واســــــتغلتفم  بالنا  علم الط ا ق واألســــــالا  ال
الجماعال لقــــمان تو ط األطلال    أعمال أو ج ا م  ال صــــلم باع  ا   وتلــــمل   ه األســــالا  اســــتمالم 
األطلال وتو ا  الحوا ت المالام أو إا  ا من الحوا ت المادام والتجناد القســــــــــ ي  ولوطلال حقوق ولفم حماام 

ــنفم أو جنســــــفم أو أي وقــــــ  آخ   بما     لر   خاصــــــم تنطبق    جما  الحاالل  بصــــــ ف النا  عن ســــ
الوقــــ  من حا  االنتماا ال ا ل  أو اللــــخصــــ     لاا كان أم متصــــو  ا  ول لر  ات ان تو ا  ال عاام والدعم 

م مـّد المتقــــــــــــــ  ان منفم بـالمســـــــــــــــاعـدة بـ  ماـ الـ ي ا ت ف  (2018) 2427الكـا اان لوطلـال  عمت بـالق ا  
عادة الت  ال وال عاام الصحام والدعم النلس  االجتماع  والت لام      مجاالل ععادة اعدماج واه

وت مل األمم المتحدة علم وقــ  مبادي توجافام واقــحم للدول األعقــاا بلــ ن ســبل احت ام حقوق  - 25
ــم األطلـــال الم تبطان بـــالمقـــاتلان اع  ـــاباان األجـــانـــ   وحمـــااتفـــا ودعمفـــا  و ـــد أيد جـــل المبـــادي التوجافاـ

التقا ا  والموجتال والكتابال  ومن قــــــــمنفا منلــــــــو  ملوقــــــــام األمم المتحدة لحقوق اعنســــــــان الم نون     
و “ ع لـــــــــــادال للدول بلـــــــــــ ن اعج ااال الممتللم لحقوق اعنســـــــــــان المتخ ة لمواجفم خط  المقاتلان األجان ”

مـم علم لجـنم مكـا حـم اع  ـا  من جـاـن  مـدا اتفـا التنلـا ـام بلــــــــــــــ ن ععـادة النســــــــــــــاا والموجتال التحلالـام المـقد
ــامام لحقوق  ــم األمم المتحدة الســــــ ــتمام علم أوطانفمو وتق ا  ملوقــــــ واألطلال الم تبطان بتناام الدولم اعســــــ

و ( A/HRC/40/28) اعنســــان بلــــ ن حماام حقوق اعنســــان والح اال األســــاســــام    ســــااق مكا حم اع  ا  
ــو  مكت  األمم المتحدة الم ن  بالج امم والمخد ال الم نون  ــ ن األطلال ال ان اتم تجناد م  ومنلــــــــ دلال بلــــــــ

و ولت  أدوال واســــــــــــــتغتلفم من  بـل الجمـاعـال اع  ـاباـم والجمـاعـال ال نالـم المتط  ـم: دو  ناـام ال ـدالـم
عادة اعدماجو واللاللم بلــــــــ ن عج ااال وتدابا    تد ابام عحدا ا بلــــــــ ن الو اامو واللانام بلــــــــ ن ععادة الت  ال واه

خ اطم ط اق بلـــــــــــــ ن م املم ”ال دالم  واكمالل الدلالس منلـــــــــــــو  المكت  الم ن  بالمخد ال والج امم الم نون 
مكت  مكا حم    نل 2019عام   و   “األطلال الم تبطان بالجماعال اع  ابام والجماعال المتط  م ال نالم

األطلـــال المتـــ ل ون باـــا  ة المقـــاتلان  اع  ـــا  وم كت األمم المتحـــدة لمكـــا حـــم اع  ـــا  الكتاـــ  الم نون 
  وانص جما  المنلـــــو ال اآلنلم ال ك   وك لر أدوال بناا األجان : كلالم اتباس نفم  ا م علم حقوق الطلل

ال م املم القــــــــــــــحااا وأن االعتبا ال األســــــــــــــاســــــــــــــام الت  اج  القد ال  علم أن األ م  و أن ا امل األطل
عادة عدماجفم    المجتم  علم نحو   ال  وحمااتفم و سع  ي  أن ــبان    ععادة ت  الفم واه ــ     الحســـــــــ توقـــــــــ

 مصالحفم اللقلم  و قا لوحكام السا ام من القانون الدول   وخصوصا اتلا ام حقوق الطلل 

  نل  المكت  الم ن  بالمخد ال والج امم علــ ة أنلــطم ع لامام لبناا القد ال تناولل  2018ومن  عام  - 26
عادة ت  الفم وموقوس  قاا األطلال    سااق مكا حم اع  ا   واستلادل من تلر   موقوس تجناد األطلال واه

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/28
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لمتخصـــصـــم علم  األنلـــطم الدول األعقـــاا    أ  اقاا وآســـاا واللـــ ق األوســـط  و ّدم المكت  أاقـــا المســـاعدة ا
ــ ن تلبام االحتااجال المحددة   ــتان ولبنان والناج  وناجا اا بلـــــــ ــتان وكاتاخســـــــ ــتان و ا إاتســـــــ حكومال أوتبكســـــــ
للقــحااا ال ان لفم مواطن قــ ف خاصــم تتصــل بنوس الجنس أو الســن  عن ط اق التوعام وتدعام الســااســال  

  جنا ام والحمااموسن التل ا ال وت تات  د ال الجفال اللاعلم    مجال ال دالم ال

واقدم مكت  الممللم الخاصــم لومان ال ام الم نام باألطلال والنتاس المســل   من ختل آلات  لل صــد  - 27
ــتخدامفم    حاالل  ــامم الم تكبم بحق األطلال  من  بال تجناد م واسـ واعبتغ  باانال عن االنتفاكال الجسـ

ل المســـــــلحم  بما  افا الجماعال الت  اصـــــــنلفا مجلس النتاس المســـــــل  من جان  القوال المســـــــلحم والجماعا
الممللم الخاصـــــــــم م  وتا  الد اس     و  ل2019أكتوب  األمن بكونفا جماعال ع  ابام  و   تلـــــــــ ان األول/

الصــــــــومال  خ اطم ط اق بلــــــــ ن ت تات حماام األطلال    النتاس المســــــــل     الصــــــــومال  وتفدف خ اطم 
ــم ع ــ  خطـ ــام الط اق علم اعســــــــــــــ اس بتنلاـ ــا    عـ ــل تم التو ا  علافـ ــال  2012مـ ــد األطلـ ــاا ومن  تجناـ عنفـ

ــم ووتا  الد اس عن  ــواففم علم أادي  وال األمن الحكومام  وأعلنل الممللم الخاصــ ــتخدامفم و تلفم وتلــ واســ
عنلـاا صـندوق لبناا السـتم لمن  تجناد األطلال ودعم تحداد  وام األطلال الم تبطان سـابقا بالقوال المسـلحم 

عادة عدماجفم مجتم اا  وال  جماعال المسلحم واه

 
 بناء القدرات والمساعدة الرقنية - باء 

املل ت تات الجفود الت  تب لفا الدول األعقــــــاا لتحســــــان دعمفا لقــــــحااا اع  ا  أولوام   اســــــام  - 28
  دعل الجم ـام ال ـامم مكـت  مكـا حـم اع  ا  ومكـت  73/305عمـل مناومم األمم المتحـدة   ل  الق ا      

األمم المتحـدة الم ن  بـالمخـد ال والج امـم علم بنـاا  ـد ال الـدول األعقـــــــــــــــاا    مجـال تقـدام المســـــــــــــــاعـدة 
للقـــحااا  بما الـــمل تو ا  المســـاعدة التقنام  وبناا علم  لر   دمل األمم المتحدة المســـاعدة    مجال بناا 

ــاا علم كـل من الصــــــــــــــ ـاد الـدول  واع لام  والوطن  بغـاـام تـاادة الـدعم المقـدم القـد ال  علم الـدول األعقــــــــــــ
ــحااا علم االحتكام علم ال دالم وتقدام  ــمل كلالم  د ة القــــ ــطم تلــــ ــبل منفا تناام أنلــــ ــحااا اع  ا   بســــ لقــــ

 المساعدة    وق  است اتاجاال مكا حم اع  ا  

  أوصــــــــــــــ  ـب ن تكون ( A/70/674) م ال مـل لمن  التط ف ال ناف و   تق ا  األمان ال ـام عن خطـ  - 29
خطط ال مل الوطنام مت ددة التخصصال  بحا  تلمل مسا مم مجموعم واس م النطاق من الجفال اللاعلم 

المســـــاواة أمام القانون والمســـــاواة    الحماام بموج  الحكومام  بما  افا المجتم  المدن   وت تات احت ام مبدأ 
ــل  ــم وال مـ ــدالـ ــام علم ال ـ ــد ة علم االحتكـ ــم القـ ــاحـ تـ ــم واه ــم الوطناـ ــانوناـ ــل ت تات النام القـ ــا الــــــــــــــمـ ــانون  بمـ القـ

 المجتم ال المحلام  م 

و ـد ســــــــــــــ م مكتـ  مكـا حـم اع  ـا  علم تنلاـ   ـ ا النفم من ختل الب ـنامم ال ـالم  التـاب  لم كت  - 30
األمم المتحدة لمكا حم اع  ا  للمســــاعدة    مجال الســــااســــال المت لقم بمن  التط ف ال ناف الملقــــ  علم 
ــحااا واحتااجاتفم  ــاا بحقوق القــ ــمان تاادة ا تمام الدول األعقــ اع  ا  ومكا حت   وافدف الب نامم علم قــ

   جفود لــــــــــملل ت تات دو  كمســــــــــ لم م كتام لابتم    جفود ا من أجل من  التط ف ال ناف ومكا حت   و 
القــحااا    ععداد خطط ال مل واالســت اتاجاال الوطنام  و د تقــمن الب نامم أنلــطم ت تت الجفود المب ولم 
من أجل مرات ة قــحااا اع  ا  و لر بواســطم عســداا الدعم للتوجا  الســااســات  المتســق بلــ ن ععداد الخطط 

لم من  التط ف ال ناف ومكـــا حتـــ     لم ســــــــــــــباـــل الملـــال  واالســــــــــــــت اتاجاـــال اع لاماـــم والوطناـــم ال اماـــم ع
ختل الب نــامم تو ا  التــد اــ  علم تــدابا  حمــااــم القــــــــــــــحــااــا لبنــاا  ــد ال الموالان المكللان بــإنلــا   من تم

https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
https://undocs.org/ar/A/70/674
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القوانان  وج ى الت وام لمباد ال لت تات أصــــــــــــــوال القــــــــــــــحااا من ختل التد ا  االســــــــــــــت اتاج     مجال 
ــال  وع ع م كت األ ــحااا    من  التط ف ال ناف االتصــ مم المتحدة لمكا حم اع  ا  نفجا ا كت علم القــ

ومكا حت  باعتبا ه مما ســـــــــــــم جادة أوصـــــــــــــل بفا حلقم ال مل اللانام الت  نامفا مجلس الت اون لدول الخلام 
   وك  2019أكتوب  ال  بام للا دة لـبكم م اكت مكا حم التط ف ال ناف  وعقدل بال ااع    تلـ ان األول/

م كت األمم المتحدة لمكا حم اع  ا  ع ع   ا النفم باعتبا ه مما سـم جادة موصـم بفا    اجتماس الل اق 
ال ـامـل الم ن  بمكـا حـم التط ف ال ناف الـتاب  للمنـتدى ال ـالم  لمكـا حـم اع  ـا   الم قود    مونت   كـندا  

  2019نو مب  /   تل ان اللان 

ب نامم األمم المتحدة اعنما   الدعم لوقـــــ  وتنلا  خطط عمل وطنام لمن     وعلم نلس الغ ا    دم - 31
بلـدا   : علاوباـا واأل دن وأوإنـدا وبنن وتلــــــــــــــاد وتوإو وتونس وجمفو ـام  20التط ف ال ناف ومكـا حتـ     

ومالاتاا   أ  اقاا الوســطم وجمفو ام تنتاناا المتحدة وجابوت  والســودان والصــومال والللبان وكاناا ولبنان ومال 
ــحااا وحمااتفا واحت امفا  بما     لر  ــ م خطط ال مل علم ت تات حقوق القــ وملداف والناج  وناجا اا  وتســ

 الحق    االنتصاف وإا ه من الحقوق المدنام والسااسام واال تصادام واالجتماعام واللقا ام 

ــت اتاجام وخطم عمل األمم المتحدة بلـــ ن خطا  الك ا ا  - 32 ــاد ة    حتا ان/ومن ختل اسـ  اونا م الصـ
ــمان     ج ى2019 ــبل منفا الدعوة علم قـــ ــحااا  بســـ ــجا  التدابا  الت  ت تت الدعم المقدم علم جما  القـــ تلـــ

سداا الملو ة النلسام   سبل االنتصاف والقد ة علم االحتكام علم ال دالم واه

مم المتحدة لمكا حم اع  ا  ومن ال ناصــ  ال  اســام لب نامم دعم قــحااا اع  ا  التاب  لم كت األ - 33
ــاا و ابطاتفم لت تات ما تقدم  من دعم  ت كاته علم تقدام المســـــاعدة    مجال بناا القد ال علم الدول األعقـــ
لقــــحااا اع  ا  من أجل قــــمان اععمال الكامل لحقوق اعنســــان المل وقــــم لفم  ولف ا الغ ع  أصــــد  

المجتم  المدن  الم نام من أجل تحســــــــــــان الدعم المقدم  ب نامم الدعم كتابان ل ابطال القــــــــــــحااا ومنامال
ــام  ملل مســـــــاعدة قـــــــحااا اع  ا   وحماام حقو فم  والت اون بان المجتم   للقـــــــحااا    المجاالل ال  اســـــ
المدن  والدول األعقــاا لمســاعدة القــحااا وحمااتفم  وملــا كم القــحااا    عملاال صــن  الق ا  والتدابا   

دلال المما سال الجادة لدعم  ابطال القحااا    أ  اقاا ”  أصد  الم كت 2018ن/اونا  و   حتا االو ا ام  
اتقـــــمن منطلقال ومبادي توجافام لمنامال المجتم   كتابا 2020  وســـــاصـــــد     عام “واللـــــ ق األوســـــط

 المدن  لتست لاد بفا    مساعدة قحااا اع  ا     منطقم آساا والمحاط الفادي وحمااتفم ودعمفم 

من قـــــــحااا لل  ا  ”واقوم مكت  األمم المتحدة الم ن  بالمخد ال والج امم بإعداد م ج  ب نوان  - 34
ــت اتاج  ــل للســـــتم: نفم اســـ ــون والجفال اللاعلم  “علم  ســـ ــال والمما ســـ ــااســـ ــ و الســـ ــت ان بفا واقـــ ك داة اســـ

د اج المجتم  المدن   وال ســـــــــاما  ابطال القـــــــــحااا     ت تات  د ة قـــــــــحااا اع  ا       علم الصـــــــــمود واه
اصــد  عنفم من  ســا ل قــمن الجفود األوســ  الت  تب لفا كاانال الحكومم والمجتم   اطبم من أجل من    ما

ــبكال  ــا لـــ ــ  المكت  أاقـــ ــ  علا   وأنلـــ التط ف ال ناف ومكا حت  ومكا حم اع  ا  والتط ف ال ناف الملقـــ
 ا لمواصلم ت تات   ه الجفود لمن  التط ف ال ناف ومكا حت     وسط وجنو  وجنو  ل ق آسا 

وت كتل مبــاد ال أخ ى لبنــاا القــد ال علم ت تات عج ااال ال ــدالــم الجنــا اــم الت  تتخــ  ــا الــدول  - 35
األعقـــــاا اســـــتجابم الحتااجال قـــــحااا اع  ا   ومن أجل عنصـــــاف القـــــحااا  اج ي ععداد تدختل لدعم 

ألمم المتحدة م  الدول األعقـــــــــــــاا من أجل ت تات حقو فم  اســـــــــــــتنادا علم طبا م الج امم  وعملل وكاالل ا
آلااتفا للمسـاالم عن ط اق بناا  د ال مرسـسـال ال دالم واألمن  طبقا اللتتاماتفا بموج  القانون الدول  ومن 
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ــان  بغـام ع ـامـم نام وطنـام لل ـدالـم الجـنا ـام تكون   ـالـم وخـاقــــــــــــــ ـم   لـر التتامـاتفـا    مجـال حقوق اعنســــــــــــ
نلـاا آلاال لحماام اللـفود والقـحااا  وت تات الحوا  للمسـاالم  بما الـمل   مقاقـاة م تكب  ج ا م اع  ا   واه

 بان مرسسال ال دالم واألمن 

ــاالــم عن الج ا م الم تكبــم من جــانــ   - 36 و ــد ج ــل   اق التحقاق التــاب  لومم المتحــدة لت تات المســـــــــــــ
ــام  تجا    واحتااجال قــــحااا ج ا م تناام الدولم اعســــتمام داعش/تناام الدولم اعســــتمام    ال  اق واللــ

وأســــ  أول ر القــــحااا    صــــمام مفمت   وادعم   اق التحقاق الجفود المب ولم    ال  اق لقــــمان مســــاالم 
أ  اد داعش/تناام الـدولـم اعســــــــــــــتمـام عمـا ا تكبوه من أعمـال  ـد ت  م علم مســــــــــــــتوى ج ا م الح   والج ا م 

  اق التحقاق وحكومم ال  اق بتاســا  تقدام       ام2019أإســطس  ماعام  و   آ /اعنســانام واعبادة الج قــد
ــاا أخ ى الحصــــول  لــــفادال عدد من القــــحااا أمام محكمم    بلد لال   وب د  لر طلبل لت  دول أعقــ

 علم مساعدة مماللم 

دول و دمل كاانال أخ ى تاب م لومم المتحدة أاقــــــــا مســــــــاعدة متخصــــــــصــــــــم لتاادة دعم جفود ال - 37
األعقـــاا    لم ســـبال الملال  ســـخ ل المنامم الدولام لللـــ طم الجنا ام أ   م متخصـــصـــم لمســـاعدة أجفتة 
عنلا  القانون الوطنام    التصـــــــــدي للحواد  من ختل   اقفا الم ن  بالتصـــــــــدي للحواد   وعملل    كاناا  

ــااد د ااف        و    2019ون اللان /اناا  كان  15نا وب     أعقا  الفجوم ال ي و      مجم   ال ســــــــ
  2019ناسان/أب ال  21كولومبو عق  الفجمال اع  ابام الت  حدلل    س ي النكا    

 
 ب ا والروعيةبدقوق الضدايا ومناصرر ا العرراف  - جي  

من  عج اا االســت  اع الســادس لتســت اتاجام ال المام لمكا حم اع  ا   ب  نل التطو ال الحاصــلم  - 38
الصـــــــ د الدول  واع لام  والوطن  علم الدعم المقدم للقـــــــحااا وتجاوتل مج د التقـــــــامن ال متي علم علم 

االنخ اط األ وى من أجــل النفوع بحقو فم وتلباــم احتاــاجــاتفم  واتجلم  لــر    الق ا ان المفمان األخا ان  
نلــــاا   اق أصــــد اا قــــحااا ا ع  ا  ال ي تقوده الدول الل ان ك ســــتفما الجم ام ال امم لقــــحااا اع  ا  واه
جتلفم )الق ا   /آ   21   (  72/165األعقـــــاا  وادل ععتن الاوم الدول  عحااا  ك ى قـــــحااا اع  ا  واه

 علم أب د من  لر  حا  أكد  73/305أإســــطس علم تقــــامن المجتم  الدول  م  القــــحااا  وا    الق ا   
التتامال الدول األعقــاا تجاه القــحااا  وال ســاما من ختل الدعوة علم وقــ  خطط لــاملم للمســاعدة لدعم 

 قحااا اع  ا  

و   ألناا االجتماس الوتا ي األول لل اق أصد اا قحااا اع  ا   ال ي لا ر    استقا ت    اسا  - 39
ســــــباناا  ومكت  مكا حم اع  ا  وم كت األمم المتحدة لمكا حم    أالول/ 24اع  ا      الل اق  أ غانســــــتان واه

ال الم  األول لقـــــــحااا    بما     لر دعم المرتم 2020  اعتيمدل خطم عمل الل اق ل ام 2019ســـــــبتمب  
أي جئ    ولكنــ 2020اع  ــا   الــ ي كــان من المق   بــدااــم  عقــده    مق  األمم المتحــدة    حتا ان/اوناــ  

  ( 19-بسب  م ع  ا وس كو ونا )كو اد

و د تادل مناومم األمم المتحدة من ت كات ا علم دعم قـحااا اع  ا  بواسـطم المرتم ال والمناسـبال   - 40
المت ددة الوســـا ط  بما     لر وســـا ط التواصـــل االجتماع   واســـتخدم عدد من كاانال األمم المتحدة   والمنتجال 

عتا صــوتفم    أاقــا الوســا ط المت ددة  وال ســاما األ تم الولا قام  كوســالم   الم للت كات علم حقوق القــحااا واه
 ا   ووقـ  ب نامم األمم المتحدة اعنما     قد  ام مكت  مكا حم اع  ا  بإعداد سـلسـلم ولا قام عن قـحااا اع  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
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 صص األلخاص المتق  ان     الت  تواصل عنتاج أل طم  اداو عن ExtremeLives#مباد ت  الم  و م بالوسم 
  القحااا  افم  من اع  ا  والتط ف ال ناف الملق  علم اع  ا     آساا  بمن 

وتاسـ  بوابم دعم قـحااا اع  ا   و   مو   ع اع النطاق مت دد اللغال  حصـول القـحااا وأسـ  م   - 41
ــتم  لو تم   ــا ط للب  المسـ ــاا مت دد الوسـ ــمن مكونا   اسـ ومجتم اتفم المحلام علم الموا د والم لومال  و   تتقـ

لمكا حم اع  ا  واســــــــتقــــــــاف  افا  الولا قام  بما     لر ســــــــلســــــــلم المقابتل الت  اج افا م كت األمم المتحدة 
ــحـاـاا والخب اا  ومنتجـال وســــــــــــــا ط التواصــــــــــــــل االجتمـاع  والمنتجـال الت واجـام  وحتم ـتا ا   كـانون   31القـــــــــــ

تاا ة   568 499   د ســــجلل ما ابل  2014  كانل البوابم  الت  ديلــــنل    حتا ان/اونا  2019األول/داســــمب  
   الما م   81تاا ة  و و ما املل تاادة  د  ا  126 738لحاتفا   بل  عدد تاا ال ص 2019لصلحاتفا  و   عام 

جــل ا تلــاس    عــدد التاــا ال    عــام   2018مقــا نــم ب ــام  ــي عقــ  الفجمــال اع  ــاباــم الت  و  ــل   2019وســـــــــــ
أ غانســــتان وســــ ي النكا ونابال وناوتالندا  وبلغل أعداد التاا ال   وتفا ختل المناســــبال الت  أ امل عحااا      
جتلفم    اللت ة من  ك    2019آ /أإسطس  22علم  20 ى قحااا اع  ا  واه

ــا ر   - 42 ــل وكاــل األمان ال ــام لمكتــ  مكــا حــم اع  ــا  عب ات أ ماــم دو  القــــــــــــــحــااــا  ولـــــــــــــ وواصـــــــــــــ
االحتلاالل والمناســـــــــبال المك ســـــــــم لقـــــــــحااا اع  ا  وب ل جفودا متقـــــــــا  ة لتلتقاا بقـــــــــحااا اع  ا      
ــا والللبان      ــاا و  نســ ندوناســ ــتان واه ــباناا وأ غانســ ــحااا من عســ ــواا  بمن  افم قــ ناواو ر و   الخا ج علم الســ

ــتان  و   االجتماس ال ي عقده بناواو ر     ــبا  من جما    2019حتا ان/اونا   3وكاتاخســ ــحااا اللــ م  القــ
ســــــفام تجا بف م وأ كا  م    وقــــــ  الســــــااســــــال  أنحاا ال الم  ألــــــا  وكال األمان ال ام علم أ مام  ســــــا لفم واه

  والملا ا  المت لقم بالقحااا

مكـت  مكـا حـم اع  ـا   وال ســــــــــــــامـا من ختل م كت مكـا حـم    واصــــــــــــــل2019عـام وعلم امـتداد  - 43
اع  ا  التاب  ل   الدعوة علم تلبام االحتااجال المتنوعم للقحااا والتوعام بفا  والملا كم    حلقال الخب اا 

ــام والم ــا والمملكم الد اســ ــباناا وبلجاكا و  نســ ــتدا ة  بما     لر    عســ ــال الما دة المســ رتم ال الدولام ومنا لــ
ــ ان اللان / ــمالام  و   تلــ ــاف2019نو مب  المتحدة لب اطاناا ال امم وأا لندا اللــ ــتقــ ــم    اســ المكت  منا لــ

  Israel Trauma and Resiliency) إا   ســــــــمام    ناواو ر م  م كت الصــــــــدمال والم ونم    عســــــــ ا ال  

Center )  ــا ر ــااق  ولــ ــاال الســ ــوصــ ــمود بم اعاة خصــ ــدمال وبناا القد ة علم الصــ ــ ن نفم م الجم الصــ بلــ
المكت  أاقـا    المرتم  الدول  اللامن لقـحااا اع  ا   ال ي عقد بناس    نسـا     تلـ ان اللان /نو مب   

الت ا   من آلا  اع  ا : ”واحمل عنوان و يدم    المرتم  أاقا م  ع الصو  ال ي أ ام  المكت     2019
ــمود ــمب    3و      “ وة الصــ ــت ر2019كانون األول/داســ م كت األمم المتحدة لمكا حم اع  ا  م    اق    الــ

ــا م ع ع أ ام حول منلـــــو  أصـــــد ت  لجنم الحقو اان الدولام ب نوان  ــد اا قـــــحااا اع  ا     اســـــتقـــ أصـــ
   وأعقبت  منا لم م  المق   الخاص “مصاد  دولام مختا ةحقوق اعنسان لقحااا اع  ا : تجما  ل”

جتلفم م لما   اســــــاا امكالن المجتم  الدول   - 44 والــــــكل الاوم الدول  عحااا  ك ى قــــــحااا اع  ا  واه
من التقــامن م  القــحااا ومناصــ ة حقو فم واحتااجاتفم والتوعام بفا  وســ اا علم ت كاد أ مام اعصــغاا علم 

واع  ا  بالدو  ال ي امكن أن تردا  تجا بفم    بناا القد ة علم الصـــمود و فم  لر الدو   صـــول القـــحااا  
علم  بــالت كات 2019عــام نامــل األمم المتحــدة المنــاســــــــــــــبــال التــالاــم    عطــا  االحتلــال بــالاوم الــدول     

 موقوس القد ة علم الصمود:
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الصــــــمود    مواجفم آ /أإســــــطس  عي ع ألول م ة اللــــــ اط الولا ق  الم نون  20    )أ( 
ــحااا من الكاما ون وناجا اا ــوال القــــــ ــحااا اع  ا  اع  ا : أصــــــ ــتدا ة م  قــــــ ــم ما دة مســــــ   وتلت  منا لــــــ

 ملا كا  60أست الاا وألماناا والوالاال المتحدة األم اكام  وحق    ه المناسبم أكل  من  من

 /أإســـــــــطس  دلـــــــــن األمان ال ام    ناواو ر م  ع الصـــــــــو  اللوتوإ ا ام آ 21و    ) ( 
ــمود”الم نون  ــحااا “الت ا   من آلا  اع  ا :  وة الصــ ــحااا اع  ا  وقــ ــد اا قــ ــت ار م    اق أصــ   بااللــ

ــا كــم من بانفــا   220اع  ــا  من كنــدا وكاناــا والمملكــم المتحــدة  وحقــــــــــــــ  الم  ع أكل  من  جفــم ملـــــــــــــ
ا مم ومنامال المجتم  المدن  و ابطال القــحااا  وبلل المناســبم مبالــ ة علم  ناة األمم الب لال الد من 60

المتحـدة التللتاونـام عب  اعنت ـنل و   مـتاحـم علم بواـبم األمم المتحـدة اعلكت ونـام ـلدعم قــــــــــــــحـاـاا اع  ـا   
دة الم ن  و    ااـنا  احتلـل مكـت  األمم المتحـ  بلـدا   20وأب ت م  ع الصــــــــــــــو  صــــــــــــــمود القــــــــــــــحـاـاا من 

بالمخد ال والج امم  بااللــت ار م  ال  اســان الملــا كان لمجموعم أصــد اا قــحااا اع  ا   وناجا اا بالاوم  
 الدول  للناجان من الفجمال اع  ابام الت  و  ل    باتاكتن وجتا ة أوتواا 

ــطس 22و    )ج(  ــحااا آ /أإســــــــ ــا ر  افا قــــــــ ــبم    مق  األمم المتحدة لــــــــ   أ امل مناســــــــ
نـدوناســــــــــــــاـا وكاناـا والمملكـم المتحـدة والوالاـال المتحـدة  وأكل  من  من ملـــــــــــــــا كـا من الـدول  40األ جنتان واه

األعقــــــــاا والمجتم  المدن  وقــــــــحااا الفجمال اع  ابام  و كتل المنا لــــــــال علم أ قــــــــل الســــــــبل لتلبام 
وم الدول   نام مكت  احتااجال القـــحااا    األجلان القصـــا  والطوال  ومن أجل ع كاا الوع  ال الم  بالا 

مكا حم اع  ا  بالت اون م  عدا ة التواصــل ال الم  حملم علم وســا ط التواصــل االجتماع  لــملل اســتخدام 
ــم  ــل Surviving Terrorism#الوســــ ــا ط التواصــــ ــام عب  وســــ ــا ل نصــــ ــا ل باللاداو  وتوجا   ســــ ــ   ســــ   ونلــــ

االجتماع   واه امم م  ع ا ت اقـــــ  للصـــــو   وب  مقاط   اداو  وع ع  الم ولا ق   وج ى تســـــخا    ه 
الحملــم عــالماــا من  بــل مكــاتــ  األمم المتحــدة وب لــال األمم المتحــدة لحلا الســــــــــــــتم وم اكت األمم المتحــدة 

األعقـاا الت  اسـتخدمل الوسـم    وقـ   سـا لفا الخاصـم بفا أو تناام حمتل علم مو    للعتم والدول
ملاون حســـا  علم موا   التواصـــل االجتماع   وبل  عدد التغ ادال   15توات   ووصـــل الوســـم علم أكل  من 

  تغ ادة 1 500مجموع  الت  نل ل    عطا ه ما 

 صــــــــصي باللاداو حول قــــــــحااا اع  ا  بكل وأنجت م كت أنباا األمم المتحدة ســــــــلســــــــلمس   )د( 
اعســـبانام واعنكلاتام والب تغالام وال وســـام والصـــانام وال  بام والل نســـام والســـواحالام  ونلـــ ل مرســـســـال  من

ــت الاا وبلجاكا والصـــــــــــــان والفند  ععتمام    جما  أنحاا ال الم مقاالل عن الاوم الدول   ب قـــــــــــــفا    أســـــــــــ
 اتاخستان والكوال وناجا اا وجمفو ام عا ان اعستمام وك

وأ ــامــل ب لــم األمم المتحــدة لتقــدام المســـــــــــــــاعــدة علم ال  اق وب لــم األمم المتحــدة لتقــدام  ) ـ( 
المســـــــــاعدة علم أ غانســـــــــتان وب لم منامم األمم المتحدة لتحقاق االســـــــــتق ا     جمفو ام الكونغو الدامق اطام 

ــاد األ  اق  واألمم المت  ــم لتتحـ ــم المختلطـ ــم ألبا  وال ملاـ ــم المر تـ ــدة األمناـ ــدة    دا  و  و وة األمم المتحـ حـ
ومكت  األمم المتحدة    جناف  مناسبال ج ى تك اسفا لتحتلال بالاوم الدول   ودعم المكت  أاقا أنلطم 
لـبكم المجتم  المدن  التاب م ل   الت  احتللل بالاوم الدول     أ  اقاا وآسـاا وأو وبا واللـ ق األوسـط وأم اكا  

 اللمالام ونل ل ال ابط المت لق بالم  ع اال ت اق  
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 الخيارات المرعلقة بآليات رمويل الدع  المقد  لدقوق الضدايا وادرياجار    -  ثالثا  

اعت ا ا ب  مام نام المســـــاعدة    تلبام احتااجال قـــــحااا  73/305اتقـــــمن   ا  الجم ام ال امم   - 45
اع  ا  وأس  م وت تات حقو فم وحمااتفا  وطل  الق ا  تقدام خاا ال ملصلم تتا  عنلاا ب امم لاملم توق  
من ختل خطط المســــــــــــــاعـدة الوطناـم وتمول من التب عـال  عن ط اق آلاـم تمواـل واكون  ـد فـا دعم الـدول 

م  من مساعدة لقحااا اع  ا   وتكون أ داف أي واحد من تلر الب امم  ال لقان: أوال  األعقاا  اما تقد
ــاا الت   ــاعدة لبناا القد ة علم مكا حم اع  ا  علم الدول األعقــ ت تات تنلا  ما تقدم  األمم المتحدة من مســ

خطط لــاملم تتقــمن  تطلبفا لمســاعدة القــحااا ودعمفمو لاناا  تقدام المســاعدة علم الدول األعقــاا لوقــ  
 عسداا المساعدة القانونام والطبام والنلسام االجتماعام والمادام وإا  ا من ألكال المساعدة 

واســتنادا علم ما أج ي من ملــاو ال بما     لر م    اق أصــد اا قــحااا اع  ا  وكاانال األمم  - 46
دة القانون    ســـــــــااق مكا حم اع  ا  المتحدة والل اق ال امل الم ن  بت تات وحماام حقوق اعنســـــــــان وســـــــــاا

ودعم قــــــحااا اع  ا   امكن بح  الخاا ال الممكنم اللتلم التالام  وتوجد ســــــوابق  اســــــخم داخل المناومم 
لجما  الخاا ال و   تتلاول من حا  الت قاد بســـــــب  طبا م الب نامم ال ي اج ي وقـــــــ   والنفم المتب   ا  

تبا ال األخ ى الت  انبغ  أخ  ا    الحســـبان علم مدى ســـ عم عنلـــاا وأي نلـــاط امكن تنلا ه  وت تكت االع
الفـااكـل وال ملـاال ومـدى كلـااة عملفـا  وتيقـد م الخـاا ال اللتـلم كـإطـا  توجاف  للب امم الت  امكن وقــــــــــــــ فـا 

 البداام ولكالام استخدامفا  عند اال تقاا   اما انطبق من م احل تنلا  تلر الب امم    

كن عنلـاا صـندوق   ع  لقـحااا اع  ا  قـمن صـندوق األمم المتحدة االسـت مان  الحال  أوال  ام - 47
لمكا حم اع  ا   واقدم الصندوق االست مان  الدعم المال  ألنلطم مكت  مكا حم اع  ا  و قا لوالات  وو قا 

اختصــــاصــــال الصــــندوق الل ع  قــــمن األحكام واللــــ وط الحالام  وســــتند ج  71/291ال امم لق ا  الجم ام 
لصــندوق األمم المتحدة االســت مان   وســامكالن الصــندوق الل ع  من وقــ  ب نامم مســتكمل وم تت لقــحااا 
اع  ا   ا كس ما  و متلق علا  من حاجم علم وجود ب نامم لــامل للقــحااا موج   لدعم الدول األعقــاا  

ــاج ي وقــــ  ــلحم  بما  افا الل اق وســ ــاحبم المصــ ــام صــ ــاو  م  الجفال ال  اســ ــتكمل بالتلــ   ب نامم عمل مســ
ال امل    عطا  اتلاق األمم المتحدة ال الم  لتنسـاق مكا حم اع  ا  والم ن  بت تات وحماام حقوق اعنسـان 

 نام ال املم    نطاق وســاادة القانون    ســااق مكا حم اع  ا  ودعم قــحااا اع  ا  وإا ه من األ   م الم
االتلاق والجفال المانحم والدول األعقــاا المســتلادة والقــحااا ومنامال المجتم  المدن   وامكن للصــندوق 
ــدة  ــاب ان لومم المتحــ ــ ان التــ ــاا المنلــ ــا اتا  لللــــــــــــــ كــ ــال  ممــ ــدأ علم اللو     تلق  التب عــ الل ع  أن ابــ

ــ اس بتنلا  األنلـــطم الب نا وإا  ــاا   ه اآللام التاب ان لفا اعسـ ــاا الت  تطلبفا  وامكن عنلـ مجام للدول األعقـ
 علم اللو  دون تكبد أي تكالاف بف ا الل ن 

لاناا  امكن عنلــاا صــندوق اســت مان  جداد ومنلصــل تاب  لومم المتحدة وخاص بقــحااا اع  ا    - 48
نلاا  ااكل عدا ام  ابلم للتطباق  وسا  تو ف ناتجي  الب نامج  علم وستتطل    ه اآللام وق  اختصاصال واه

تحصــــال المبال  المســــتفد م التتمم    إقــــون  ت ة تمنام محددة من أجل بدا األنلــــطم الب نامجام وتغطام 
التكالاف الم تبطم بفا  واتطل  تنلا    ا الخاا  عج اا عملام تلـــــــــاو ام أوســـــــــ  نطا ا م  الجفال صـــــــــاحبم 

 استغ ق عنلاره و تا أطول من الخاا  األول المصلحم  وال ساما الدول األعقاا  ومن لم  س

لاللا  امكن لمكت  مكا حم اع  ا  أن اقوم  بالت اون م  ب نامم األمم المتحدة اعنما    بإنلــــــــــاا  - 49
صـندوق اسـت مان  مت دد اللـ كاا لتنلا  الب نامم  و لر من ختل مكت  األمم المتحدة للصـناداق االسـت مانام 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
https://undocs.org/ar/A/RES/73/305
https://undocs.org/ar/A/RES/71/291
https://undocs.org/ar/A/RES/71/291


 A/74/790 

 

14/19 20-05450 

 

تاب  لب نامم األمم المتحدة اعنما    وســاج ي قــمن   ا الخاا  عنلــاا آلام ملــت كم بان  المت ددة اللــ كاا ال
وكاالل األمم المتحدة للمســــــــــا مال الملــــــــــت كم والتموال المت دد الكاانال  تقدم تقا ا  عن عملفا الب نامج   

ناام األمانم ال امم   ســـنواا  وســـا مل مكت  الصـــناداق االســـت مانام المت ددة اللـــ كاا  ال ي اوجد مق ه خا ج
لومم المتحدة  بوصــل  القاالم أو الوكال اعدا ي  واســاعد    تصــمام  اكل الصــندوق  واقــ  اختصــاصــات   
وادا  أموال  واوحد تقا ا ه عن جما  أنلـــــــــطت  وانلـــــــــ  ا عب  الوصـــــــــلم اللـــــــــبكام لمو   مكت  الصـــــــــناداق 

فام للبل    التوج  االسـت اتاج  للصـندوق والموا قم االسـت مانام المت ددة اللـ كاا  وسـاج ي عنلـاا لجنم توجا 
علم جما  مخصصال التموال واعل اف علم عملاال الصندوق  وساتطل  عنلاا صندوق است مان  مت دد 

متاان دوال   و   إقــــــــــون الســــــــــنم األولم  5اللــــــــــ كاا ت فدا من جان  المانحان بتو ا  تموال أول   د ه  
  ب نامم لــــامل للقــــحااا ا اع  االعتبا ال الجنســــانام  وات ان أاقــــا تدلــــان الصــــندوق  ســــات ان وقــــ  من

 وق  است اتاجام طوالم األجل لت ب م المانحان 

ــا   - 50 ــاتفـ ــا الفاكل  واعدا ي وعلم متطلبـ ــد ـ ــل اللت  علم ت قاـ ــال التمواـ ــدة من آلاـ ــل واحـ وتنطوي كـ
ــتواال التموال المطلوبم  وتتطل  كل آلام م ــاق والت اون  المت لقم باعبتغ ومســـــــــــ ــتوى متباانا من التنســـــــــــ ســـــــــــ

جان  كاانال األمم المتحدة والدول األعقــاا والمجتم  المدن  واللــ كاا اآلخ ان من أجل قــمان نجاح  من
تنلا  ب نامم القـحااا  وسـاكون لكل واحدة من آلاال التموال أل  علم السـ عم الت  ات تم بفا تنلا  الب نامم   

تلاعل الب نامم م  الجفال اللـــــــ اكم وصـــــــاحبم المصـــــــلحم ال  اســـــــام   ســـــــترل  لاس وحســـــــ     ط اقم كما
نما  أاقا    و    الجلال علم حااة القحااا    جما  أ جاا ال الم والنل  ال ي سا وده علافم بلقل   واه

  
 مالدظات خرامية وروصيات  -  رابعا  

   الســـــنوال القلالم الماقـــــام  اتخ  المجتم  الدول  خطوال مفمم ومحددة لدعم حقوق القـــــحااا   - 51
نن  ممتن للدعم القـــــــ و ي ال ي تســـــــدا  الدول األعقـــــــاا للج ااال الت  تتخ  ا األمم المتحدة من أجل  واه

ال ناف الملقـ  علا  الت كات علم القـحااا باعتبا  دو  م ال  اسـ     جما  جفودنا لمن  اع  ا  والتط ف  
ومكا حتفما  لقد تم تنلا  ال داد من التوصــــــــــــاال الوا دة    تق ا ي عن الاوم الدول  عحااا  ك ى قــــــــــــحااا 
جتلفم  وعقدل مناومم األمم المتحدة اجتماعال لمنا لـم حقوق القـحااا  ووقـ ل أاقـا أدوال  اع  ا  واه

ــاا والمجتم  المدن     جفود  ما ال امام علم حماام القـــــــــحااا  وب لل مناومم لدعم كل من الدول األعقـــــــ
ــامنل م  القـــــــحااا بتخصـــــــاص اوم لفم  و الاوم  ــا جفودا    مجال بناا القد ال وتقـــــ األمم المتحدة أاقـــــ
جتلفم  و ـ ه اعج ااال جما فـا والتقـدم المح ت    انخ اط األمم  اـلدول  عحـااا  ك ى قــــــــــــــحـاـاا اع  ـا  واه

ــحا ــاق والدعوة والتوعام  وم  المتحدة    دعم احتااجال قـــــــ اا اع  ا  ودعم حقو فم    تتوام لل مل اللـــــــ
ــاق 72/165 لر  وكما ألـــــ ل    التق ا  اآلنف ال ك   ات ان  عمت بق ا  الجم ام ال امم  ــان التنســـ   تحســـ

إ  الدول األعقـاا    ت تات ت اونفا م  القـحااا وإا  م واالتسـاق وت تات اط اد ما لدعم القـحااا  و د ت  
من الجفال صاحبم المصلحم  بما     لر منامال المجتم  المدن   لتبادل الخب ال وجم  الباانال وت اان 

 اللغ ال والحلول وتبادل المما سال الجادة 

لمتحدة ال الم  لتنسـاق مكا حم و د كانل الغاام من عنلـاا األ   م ال املم قـمن عطا  اتلاق األمم ا - 52
ــت اتاجام ال المام لمكا حم اع  ا    ــو  ت كات ال كا ت األ ب  لتســــــــ اع  ا     م الجم االختتل ال ي الــــــــ
الت  ال تتال  كاتتفا ال اب م    األلد اختتاال  و د حاول الل اق ال امل قمن عطا  االتلاق ال الم  والم ن  

وســاادة القانون    ســااق مكا حم اع  ا  ودعم قــحااا اع  ا   ال ي أعاد بحماام وت تات حقوق اعنســان 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
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تنلاط  حدالا  كلالم ملا كم عدد أكب  وأكل  تنوعا من الكاانال    مساعدة قحااا اع  ا   ونتاجم ل لر  
خطم   تمكن الل اق ال امل قـــمن عطا  االتلاق ال الم  من تاادة عدد األنلـــطم المت لقم بالقـــحااا    نطاق

عمل   و د أســــفم  لر  علم حد ما     قــــمان اتســــاق جفود المناومم    ألناا ال مل م  القــــحااا وال مل 
من أجلفم  إا  أن عدم وجود أموال مسـتدامم مخصـصـم لقـحااا اع  ا  علم وج  التحداد ا ن  أن ال داد 

 م    طبا تفا من   ه الجفود تال جفودا مر تم ولاسل است اتاجام وطوالم األجل ومستدام

ــحااا اع  ا   - 53 ــاق من ختل ب نامم دعم قـ ــ م مكت  مكا حم اع  ا  علم ت تات  لر االتسـ و د سـ
التـاب  لم كت األمم المتحـدة لمكـا حـم اع  ـا   وات فـد المكتـ  أاقــــــــــــــا بوابـمس دعم قــــــــــــــحـااـا اع  ـا   الت  

اس الم لومال والموا د المت لقم أصــــــــــــبحل آلام مفمم لكل من القــــــــــــحااا والمجتم  األوســــــــــــ  نطا ا    التم
ــا مال مجدام  ــلم دعم البوابم بتقدام مســــ ــاا علم مواصــــ ــم لفم  وأح  الدول األعقــــ ــحااا وتلر المك ســــ بالقــــ

الو ل المناســ  وتو ا  التموال المســتم  التتم  ومن  عنلــاا البوابم والقــحااا اســتخدمون ما تقدم  الدول    
ــاا علافـا من م لومـال للفم توجـ   حكومـاتفم الوطنـام واعج ااال الت  تتخـ  ـا من أجـل دعمفم  وـ د األعقــــــــــــ

عندما اســـــــــتند علم م لومال  ألبتل البوابم كونفا مو دا نلاســـــــــا ال امكن أن احا ا علم جدواه واللا دة من  عال
 حدالم ود اقم 

 ف و   الوـ ل نلســــــــــــــ   ال اتال من المفم مواصـــــــــــــــلم م ـالجـم الا وف المردـام علم اع  ـا  والتط - 54
ســـــــــــواا كانل    أماكن اق   افا اع  ا   -ال ناف و فم دوا  فما  أما اعج ااال المتخ ة دعما للقـــــــــــحااا 

داخل مـناطق مـت ل ة بنتاعال أم داخل مـناطق إا  مـت ل ة بنتاعال    ح  علم أن تســــــــــــــتـند علم ال ـناصــــــــــــــ  
 ال  اسام التالام:

ــبال ععم )أ(  ال حقوق القــــحااا ممتلت اللتتامال اج  أن اكون جما  التدابا  المتخ ة    ســ
الدول األعقـاا بموج  القانون الدول   بما     لر القانون الدول  لحقوق اعنسـان والقانون الدول  اعنسـان  

 والقانون الدول  لتج ان  وك لر الم ااا  الدولام و  ا ال مجلس األمن  ال الصلم بالموقوسو

ت اطف واحت ام لك امتفم وخصـــــــــــوصـــــــــــاتفم وحااتفم ات ان أن ا امل قـــــــــــحااا اع  ا  ب  ) ( 
ــتند تلر الم املم علم المبدأ ال ام المتملل    الح ص علم  ــ ام  وأن تسـ ال ي افدف   “عدم علحاق األ ى”األسـ

 علم الد اس عن حقو فم وك امتفم و  ا فمو

الجنســــانام التم أن تكون التدابا  المتخ ة لم الجم احتااجال القــــحااا م اعام لتعتبا ال  )ج( 
   األجل القصـــــــا  والمتوســـــــط والطوال  وأن امك ن القـــــــحااا من الحصـــــــول علم مســـــــاعدة   الم وســـــــ ا م 
ومناســـبم  بما     لر المســـاعدة والدعم القانون  والطب  والنلســـ  والمادي وال وح   م  عد ار طبا م الت ابط 

 بان   ه االحتااجالو

ــمام ات ان أن تتب  التدابا  المتخ  نفجا   )د(  ــحااا    صـــــــــ ــ  القـــــــــ  م تكتا علم الحقوق اقـــــــــ
 ا تمام  وا اع  اللوا ق بان الجنسان واعتبا ال السن واقوم علم عدم التماات والمساواة    الم املم 

و د تود الدول األعقــــــاا أاقــــــا أن تنا       ه ال ناصــــــ  األ ب م عند وقــــــ  خططفا اللــــــاملم  - 55
ــحااا اع  ا   الت  انبغ  أن ــاعدة قــــ ــحااا  بما     لر حقوق  لمســــ ــلم لجما  القــــ ــال  اللقــــ ت تت المصــــ

واحتااجال النســـــــــــاا وال جال واللتاال واللتاان  وتســـــــــــتند علم مناو ي  القـــــــــــحااا والمدا  ان عنفم  و     ا 
الصـــــدد   د تود الدول األعقـــــاا النا     كالام ال مل م  األمم المتحدة لتاادة ت تات   ه الب امم  اســـــتنادا 

ل   ه الخاا ال آلاال التموال الت  علم خاا   ال التموال اللتلم الوا دة    الل س لاللا من   ا التق ا   وتلصــــــــّ
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امكن اســــتخدامفا لت تات ما تقدم  األمم المتحدة من دعم    مجال بناا القد ال للدول األعقــــاا الت  تطلب  
عدة  وعلم ال إم من أن الخاا ال اللتلم ومّد ا بالمســاعدة التقنام    وقــ  خططفا الوطنام المت لقم بالمســا

جما فا لفا متااا وتحداال   إن توســا  نطاق ب نامم قــحااا اع  ا   علم النحو الملصــل    عطا  الخاا  
 األول  من ل ن  أن اكلل تقدام المساعدة والدعم اللو اان علم الدول األعقاا    عطا   اكل  ا م بالل ل 

 اا قــــحااا اع  ا  و  ا ال الجم ام ال امم األخا ة بلــــ ن مســــ لم قــــحااا وا د عنلــــاا   اق أصــــد - 56
ــا  ة ومط دة وت اونام   ــت تت  د ة المجتم  الدول  علم ال مل بط اقم متقــــــــ اع  ا  من بان الم الم الت  ســــــــ

تتال األمم المتحدة علم  أجل تحقاق المصــــــلحم اللقــــــلم لجما  قــــــحااا اع  ا   و     ا الســــــااق  ال من
 داد لدعم الدول األعقاا الت  تطل  المساعدة است 

ومن المفم أاقا والدولي األعقاا ماقاما    ت كات ا علم حقوق واحتااجال قحااا اع  ا  علم  - 57
الصـــ اد الدول   أن اتم الت كات علم مســـاعدة القـــحااا علم الصـــ اد الوطن   والـــكل  اام كل دولم عقـــو 

م امكنفا الو اا بوقـ  خطم وطنام لـاملم للمسـاعدة خطوة    اسـام نحو عنلـاا مرسـسـال وآلاال وطنام مسـتدام
ــ ون علم م الجم التحداال القانونام   ــاما عندما اســــ ــحااا اع  ا  واحتااجاتفم  وال ســــ ــكل   ال بحقوق قــــ بلــــ
اجاد حلول لفا  وامكن أن تت تت   ه الجفود عن ط اق  واالجتماعام واال تصـــــــادام والطبام الت  اواجفونفا واه

مل علــ ار منامال المجتم  المدن   وبخاصــم الفا ال اســتكمالفا بنفم  ا م علم انخ اط المجتم  ب ســ ه  الــ 
وال ابطـال المـدا  ـم عن حقوق القــــــــــــــحـاـاا  والــــــــــــــغـل المجتم  المـدن  مو  ـا   ـادا امكالـن  من  فم احتـااجـال 
قـــــــحااا اع  ا  ومصـــــــالحفم وط ح لـــــــواإلفم  وامكن ل ابطال القـــــــحااا أن تردي دو ا   اســـــــاا    جفود 

 لقحااا والجفال الحكومام الوطنام اللاعلم وك لر بانفم وبان   ه الجفال التاسا  والدعوة والت اون م  ا

و د تود الدول األعقـاا أاقـا أن تنا     وقـ  تلـ ا ال وطنام تتناول علم وج  التحداد حقوق  - 58
قـــــــــحااا اع  ا  ومصـــــــــالحفم واحتااجاتفم     المدى القصـــــــــا  والطوال  والـــــــــمل  لر االعت اف بتجا   

لقـحااا من النسـاا وال جال واللتاال واللتاان  وكلالم تتواد م وأسـ س م بالدعم والمسـاعدة اللـاملان واحتااجال ا
الم اعاان لتعتبا ال الجنســـــــــانام  وال بد من تقـــــــــااق اللجوة بان التتامال الدول األعقـــــــــاا تجاه قـــــــــحااا 

ما ســـــــال الوطنام تتســـــــم بتنوعفا  اع  ا  ومن التنلا  الل ال لتلر االلتتامال علم الصـــــــ اد الوطن   وألن الم
ــتلادة  ــا مسـ ــال جادة ود وسـ ــ ا ال نمو جام ومما سـ ــاا أن تلتمس تلـ ــاعفا نطا فا   قد تود الدول األعقـ واتسـ
من الوالاال الققـــــا ام الت  نل ل بل الام مما ســـــال وتلـــــ ا ال ت ود بالنل  علم قـــــحااا اع  ا   وال تتال 

     ا الصـــــــــدد  بما     لر من ختل وقـــــــــ  تلـــــــــ ا ال  األمم المتحدة مســـــــــت دة لدعم الدول األعقـــــــــاا
 نمو جام 

ــاا واألطلال  ودعم احتااجاتفم  اعتبا ا   - 59 ــكان المدناان  بمن  افم النســــ وال اتال ت تات وحماام حقوق الســــ
ــحـاـاا اع  ـا    ـبال  األ مـام  عال أـن  كلا ا مـا ايتجـا ـل  والتم أن تكون الخـدمـال وأوجـ  اـلدعم المقـدمـم لجما  قـــــــــــ

قـحااا   مسـتجابم لا و فم الخاصـم وم اعام لتعتبا ال الجنسـانام والعتبا ال السـن  واحتاج النسـاا واألطلال من 
اع  ـا  علم حمـااـم خـاصــــــــــــــم    جما  أطوا  ناـام ال ـدالـم الجنـا اـم  واحتـاجون علم الحمـااـم    جما  م احـل  

  للفادة كلفود ألناا اعج ااال الجنا ام التحقاق واعج ااال التحقم  وال ساما  اما ات لق باعدالا با

لقد كانل الغاام من مرتم  األمم المتحدة ال الم  األول لقــــــــــــــحااا اع  ا   ال ي كان من المق    - 60
أســــــــــــــبوس مكـا حـم اع  ـا  الـلان  الـ ي ت قـده األمم المتحـدة     ختل2020حتا ان/اونـا   30   ـبداـام  عقـده 

ــااســــال الموقــــوعم أعته 39انا  اللق ة ولكن  أي جئ ) (     تاســــا  تبادل المما ســــال الجادة والب امم والســ
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أجل دعم القـــــحااا  وســـــاكون المرتم  ال الم  للقـــــحااا عطا ا الـــــج  علم االســـــتماس الحقاق  والحوا   من
والتلاعل بان الدول األعقــــاا والقــــحااا و ابطال القــــحااا ومنامال المجتم  المدن  والخب اا واألكاداماان  
بلـــــــ ن دعم حقوق قـــــــحااا اع  ا  وتلبام احتااجاتفم  وســـــــافدف علم االســـــــتلادة من جفود المجتم  الدول  

أجـل دعم حقوق واحتاـاجـال قــــــــــــــحـااـا اع  ـا  وتوحاـد تلـر الجفود وت جمتفـا علم عج ااال عملاـم علم  من
 الص اد الوطن  تكون مستدامم وم اعام للمناو  الجنسان  
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 الملدق امول

 معلومات ركميلية: المعلومات الري رلقر ا اممانة العامة من الدول امعضاء والمنظمات اإلقليمية   

 
بل ن أنلطتفا  التالام  29األعقاا الــــــــــ تلقل األمانم ال امم م لومال من االتحاد األو وب  والدول  

متــاحــم لتط ل  علافــا الــدول  ال اماــم علم تنلاــ  اســــــــــــــت اتاجاــم األمم المتحــدة ال ــالماــم لمكــا حــم اع  ــا   و  
ســــباناا وأســــت الاا  األعقــــاا  بناا علم طلبفا  لدى مكت  األمم المتحدة لمكا حم اع  ا : االتحاد ال وســــ  واه
اطالاا وبلجاكا وبلغا اا وبو كانا  اســــــو وت كاا والجتا   والجمفو ام ال  بام الســــــو ام وجو جاا  وألباناا وألماناا واه

ــ با  ــ ا وصـ ــواسـ ــواد وسـ ــ  والمغ   والسـ ــان والللبان وكندا وكولومباا وكاناا ولبنان ومالطم ومالاتاا ومصـ ا والصـ
 ومو الاوس و نغا اا والاونان 
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 الملدق الثاني

معلومات ركميلية: أنشتتتتطة كيانات امم  المرددة المنفذة دعما لستتتترراريجية امم  المرددة    
 العالمية لمكافدة اإلرهاب

 
المنقــوام    اتلاق األمم المتحدة ال الم  لتنســاق مكا حم اع  ا  بنلــاط من أجل ت مل الكاانال  

ت تات التنلا  المتواتن لل كا ت األ ب  الســــــــــــــت اتاجام األمم المتحدة ال المام لمكا حم اع  ا  من جان  الدول 
التق ا : مكت  األمم  األعقــــاا  وتلقل األمانم ال امم م لومال من الكاانال الســــتم علــــ  التالام ععداد   ا

المتحـدة لمكـا حـم اع  ـا  وم كت األمم المتحـدة لمكـا حـم اع  ـا و ومكتـ  األمم المتحـدة الم ن  بـالمخـد ال 
والج امــم  والمــدا اــم التنلاــ اــم للجنــم مكــا حــم اع  ــا   وب نــامم األمم المتحــدة اعنمــا    وملوقــــــــــــــاــم األمم 

حدة للمســـاواة بان الجنســـان وتمكان الم أة  ومكت  الممللم الخاصـــم المتحدة لحقوق اعنســـان  و ا م األمم المت 
لومان ال ام الم نام بال نف قـــــــد األطلال  ومكت  الممللم الخاصـــــــم لومان ال ام الم نام بال نف الجنســـــــ  

 حاالل النتاس  ومكت  الممللم الخاصــــم لومان ال ام الم نام باألطلال والنتاس المســــل   والمق  ة الخاصــــم   
الم نام بت تات وحماام حقوق اعنســـــــان والح اال األســـــــاســـــــام    ســـــــااق مكا حم اع  ا   ومكت  اللـــــــرون 
القـانوناـم  وملوقــــــــــــــاـم األمم المتحـدة للــــــــــــــرون التج ان  ودا  ة األمم المتحـدة للج ااال المت لقـم بـاأللغـام  

دا ة اللرون السااسام وبناا الس  تم والمنامم الدولام للل طم الجنا ام  واه
 


