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السياسة العامة إلدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم الميداني بشأن مراعاة االعتبارات
الجنسانية في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
المحتويات
ألف -
باء -
جيم -
دال -
هاء -
واو -
زاي -

الهدف
النطاق
األساس المنطقي
السياسة العامة
األدوار والمسؤوليات
المصطلحات والتعاريف
المراجع

حاء  -الرصد واالمتثال
طاء  -جهة االتصال
ياء  -الخلفية التاريخية

ألف  -الهدف
 - 1اهلدف من هذه السؤؤياسؤؤة هو أن تسؤؤدشؤؤد ا إدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة الدعم امليداين
فيما خيص كيفية تفعيل الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن ،حس ال وجيهات
الواردة يف قرارات جمل األمن الثمائية( .)1وحتدد هذه السؤ ؤ ؤؤياسؤ ؤ ؤؤة الرالية واملباد واالس ؤ ؤ ؤداتي يات الال مة
ل ةفيذ واليات إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين امل علقة باملس ؤ ؤ ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤ ؤ ؤؤني واملرأة
والس ؤؤالم واألمن ،لض ؤؤمان ةقافة مجلسؤ ؤس ؤؤية قوية تعا املس ؤؤاملة والقيادة يف عمليات حفظ الس ؤؤالم يف املقر
واملراكا اإلقليمية والبعثات.

باء  -النطاق
 - 2تعدل هذه السياسة سياسةَ إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين امل علقة باملساواة بني
ايةسني ( .)25-2010ويسدشد ئطاق هذه السياسة بالركا ا األربع لواليات املرأة والسالم واألمن ،وهي:
مشؤؤاركة املرأة يف بةام السؤؤالم علع ميع مسؤ ويات قؤؤةع القرارش ومةع ئشؤؤو الةااعات وميع أشؤ ال العة
ضد املرأةش ومحاية الةسام والف يات وحقوقهنش وعمليات اإلغاةة واإلئعاش املراعية لالع بارات ايةسائية.
 - 3وتةطبق هذه الس ؤ ؤ ؤ ؤؤياس ؤ ؤ ؤ ؤؤة علع ميع موظفي إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين
العاملني يف عمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم ويف املقر واملراكا اإلقليمية والبعثات .واالم ثال هلذه الس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤة إلاامي
يميع املوظفني املدئيني (يف املهام الفةية ومهام الدعم) وأفراد الش ؤؤر ة واألفراد العسؤ ؤ ريني من ميع الرت
واملسؤ ؤ ؤ ؤ ويات .ويش ؤ ؤ ؤؤمل املوظفون املدئيون املوظفني املدئيني واملوظفني املعارين وامل عاقدين واالسؤ ؤ ؤ ؤ ش ؤ ؤ ؤؤاريني
واملوظفني القا مني مبهمة.
__________
( )2000( 1325 )1و  )2008( 1820و )2009( 1888ش و  )2009( 1889و  )2010( 1960و 2106
( )2013و  )2013( 2122و .)2015( 2242
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 - 4وتسؤؤدشؤؤد هذه السؤؤياسؤؤة باهلدف الشؤؤامل امل مثل يف املسؤؤاواة بني ايةسؤؤني ،ويس ؤ ةد ئطاقها إىل
قرارات جمل األمن الراميؤؤة إىل تةفيؤؤذ الواليؤؤات امل علقؤؤة بؤاملرأة والسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم واألمن .وللة ؤؤا يف بلوغ هؤؤذا
اهلدف ي عني اس ؤ ؤ دام عدة اس ؤ ؤداتي يات هي :تعميم مراعاة املةاور ايةس ؤؤاين/إدما املةاور ايةس ؤؤاين،
وت افجل ايةسؤ ؤ ؤؤني ،ومةع العة ايةسؤ ؤ ؤؤي وايةسؤ ؤ ؤؤاين وال صؤ ؤ ؤؤدي له ،مبا يف ذلك العة ايةسؤ ؤ ؤؤي امل صؤ ؤ ؤؤل
بالةااعات .بيد أن هذه السياسة ال ت ةاول املساواة بني ايةسني ،والعة ايةسي وايةساين ،واالس غالل
واالئ هاك ايةسؤؤيني والعة ايةسؤؤي امل صؤؤل بالةااعاتش ذلك أئه جيري وضؤؤع سؤؤياسؤؤات ومباد توجيهية
حمددة بشأن هذه املسا ل بش ل مةفصل ك ملة لسياسة املساواة بني ايةسني(.)2

جيم  -األساس المنطقي
 - 5إن إدارة عمليات حفظ الس ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين ملام ان بإدما الواليات امل علقة باملس ؤؤاواة
بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف ميع جوائ عملهما ام ثاال لقرارات جمل األمن الثمائية .وأساس
مراعاة االع بارات ايةسؤؤائية يف ئشؤؤاط حفظ السؤؤالم ئابع من قرار جمل األمن  ،)2000( 1325الذي
كان أول قرار ي ةاول األةر غري امل ةاس والفريد للةااع املسلح علع املرأة.
 - 6وتع هذه السؤؤياسؤؤة املشؤؤهد امل غري واملعايري الةاشؤؤقة امل علقة باملسؤؤاواة بني ايةسؤؤني يف حاالت
الةااع وما بعد الةااع .وهي تأخذ يف االع بار ال وقيات املةبثقة من االس عراض الذي أجراه الفريق املس قل
الرفيع املس وى املعين بعمليات السالم واالس عراض الرفيع املس وى ل ةفيذ قرار جمل األمن .1325
 - 7وتقدم هذه السؤؤياسؤؤة قؤؤورة واض ؤ ة عن مهام عمليات حفظ السؤؤالم الرامية إىل تةفيذ الواليات
امل علقة باملرأة والسؤ ؤ ؤؤالم واألمن .وبوسؤ ؤ ؤؤع عمليات حفظ السؤ ؤ ؤؤالم الةهوض ذه الواليات من خالل مياهتا
الةس ؤؤبية وحض ؤؤورها امليداين الواس ؤؤع وإم ائية وقؤ ؤوهلا االسؤ ؤداتي ي إىل القيادات العليا لل ومات الو ةية
من أجل الدعوة إىل إدما االع بارات ايةسائية يف السياسات وعمليات اإلقال الو ةية.

دال  -السياسة العامة
دال 1-الهدف
 - 8اهلدف الةها ي هلذه السؤؤياسؤؤة هو ضؤؤمان أن ي ون كل عمل إدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة
الدعم امليداين مراعيا لالع بارات ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤائية .ومطلو من ميع املوظفني األخذ باملةاور ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاين يف
عملهم اليومي مبا ي ماشؤؤع مع مباد املسؤؤاواة بني ايةسؤؤني واملرأة والسؤؤالم واألمن ل قيق ئ ا ج ملموسؤؤة
وقابلة للقياس .وهتدف هذه الس ؤ ؤ ؤؤياس ؤ ؤ ؤؤة إىل يادة كفامة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤؤالم وفعالي ها ال ش ؤ ؤ ؤؤغيلية من
خالل االس ابة لالح ياجات والشواغل واإلسهامات امل بايةة للةسام والرجال.

__________
( )2س صدر قريبا السياسات واملباد ال وجيهية امل علقة بالعة ايةسي وايةساين والعة ايةسي امل صل بالةااعات.
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دال 2-المبادئ
 - 9المسا ا ا اااءلة :ضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤمان قيام ميع األفراد الةااميني واملوظفني املدئيني والقيادة العليا ب عايا مباد
املساواة بني ايةسني والواليات امل علقة باملرأة والسالم واألمن يف عمليات وأولويات ومهام حفظ السالم.
 - 10الشا اامول :جعل أولويات املرأة والرجل واح ياجاهتما وإس ؤ ؤؤهاماهتما ذات قيمة م س ؤ ؤؤاوية يف ميع
عمليات حفظ السالم.
 - 11تكافؤ الجنسااي  :ض ؤؤمان أن يع املالك الوظيفي يف املقر ويف البعثات االل اامات املجلس ؤس ؤؤية
ب مثيل املرأة والرجل علع قدم املسؤ ؤؤاواة يف ميع املةاق ؤ ؤ والرت واملس ؤ ؤ ويات ويف سؤ ؤؤياسؤ ؤؤات و ارسؤ ؤؤات
ال وظي والشرام.

دال 3-النتائج ذات األولوية
 - 12تعايا القيادة واملس ؤ ؤ ؤؤاملة اإلداري ني بش ؤ ؤ ؤؤأن تةفيذ الواليات امل علقة باملس ؤ ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤ ؤؤني واملرأة
والسالم واألمن يف ميع أقسام إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين.
 - 13تعايا ئام وآليات رقد ال قدم احملر وإعداد تقارير حتليلية مرحلية تس ةد إىل األدلة عن الواليات
امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
 - 14تعايا قدرات ومعارف ميع أفراد إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين  -املدئيون
وأفراد الشر ة واألفراد العس ريون  -للةهوض مبراعاة االع بارات ايةسائية يف عمليات حفظ السالم.
 - 15تعايا تعاون إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين وشؤ ؤ ؤراكاهتما مع س ؤ ؤؤا ر ال يائات
وايهات الشري ة ال ابعة لألمم امل دة ،علع الصعيدين الداخلي واخلارجي يف املقر ويف البعثات ،ل قيق
الة ا ج ذات الصلة بالواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.

هاء  -األدوار والمسؤوليات
تقع املسؤؤجلولية العامة عن تةفيذ هذه السؤؤياسؤؤة علع عاتق ميع أفراد حفظ السؤؤالم وهي تسؤؤدشؤؤد
بقرارات جمل األمن بشأن املرأة والسالم واألمن.

هاء 1-القيادة والمساءلة
(أ)

القيادة العليا

 - 16يضؤ ؤ ؤ ؤؤطلع وكيال األمني العام واملمثلون اخلاقؤ ؤ ؤ ؤؤون لألمني العام ورالسؤ ؤ ؤ ؤؤام البعثات وميع القيادات
العليا باملسؤ ؤ ؤؤجلولية عن توفري القيادة العامة وكفالة املسؤ ؤ ؤؤاملة عن تةفيذ االل اام املجلس ؤ ؤ ؤسؤ ؤ ؤؤي بالواليات امل علقة
باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن علع ئطاق املقر ويف ميع عمليات حفظ السالم.
 - 17تس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ فيد القيادة العليا يف املقر والبعثات من اخنرا ها السؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤياسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي وتقوم بالدعوة علع أعلع
املس ويات السياسية ل فالة ال ةفيذ الفعلي للواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
 - 18تشؤ ؤ ؤ ل فرقة العمل املعةية باملس ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤؤني اليت أئش ؤ ؤؤأها وكيال األمني العام حمفال فص ؤ ؤؤليا
يعمل بوقؤؤفه أكرب آلية للمسؤؤاملة يقوم من خالهلا وكيال األمني العام إلدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة
)18-01976 (A
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الدعم امليداين واإلدارة العليا ب بع ال قدم احملر يف تةفيذ االل اامات بشؤ ؤ ؤؤأن الواليات امل علقة باملسؤ ؤ ؤؤاواة بني
ايةس ؤ ؤؤني واملرأة والس ؤ ؤؤالم واألمن .وتقدم وحدة الش ؤ ؤؤجلون ايةس ؤ ؤؤائية ال ابعة إلدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم
وإدارة الدعم امليداين الدعم إىل فرقة العمل املعةية باملساواة بني ايةسني.
 - 19يضؤؤطلع كل ر ي شؤؤعبة/قسؤؤم بإدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة الدعم امليداين باملسؤؤجلولة عن
ضمان االم ثال هلذه السياسة ،وإدرا ئواتج م علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف خطط
العمل اخلاقؤ ؤ ؤ ؤؤة بوحدته أو قسؤ ؤ ؤ ؤؤمه أو فريقه ،وخيضؤ ؤ ؤ ؤؤع ميع املوظفني للمسؤ ؤ ؤ ؤؤاملة عن تةفيذ ذلك يف ميع
جوائ عملهم.
(ب)

جميع الموظفي

 - 20يدر ميع موظفي إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين ئواتج ملموس ؤ ؤ ؤ ؤؤة يف جمال
املساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف كل خطط العمل وعمليات تقييم األدام.
(ج)

المكلفون بالشؤون الجنسانية

 - 21تقع علع عاتق مس ؤ ؤ شؤ ؤؤاري الشؤ ؤؤجلون ايةسؤ ؤؤائية ووحدات الشؤ ؤؤجلون ايةسؤ ؤؤائية ومةسؤ ؤؤقي الشؤ ؤؤجلون
ايةس ؤ ؤائية يف املقر ويف البعثات( )3مسؤ ؤؤجلولية دعم تةفيذ هذه السؤ ؤؤياسؤ ؤؤة وتيسؤ ؤؤريه وتعايا ال عاون الوةيق بني
العةاقؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر واملهام يف ميع عمليات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم .وعليهم تقدمي املشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤورة االس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤداتي ية والدعم ال قين
وال شغيلي بشأن الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
 - 22تعمل وحدات الشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤجلون ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤائية داخل م ات املمثلني اخلاق ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤني لألمني العام ورالسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤام
البعثات( ،)4ل قدمي املش ؤ ؤ ؤ ؤؤورة االس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤداتي ية املباش ؤ ؤ ؤ ؤؤرة إىل القيادة العليا بش ؤ ؤ ؤ ؤؤأن الةهوض بالواليات امل علقة
باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
 - 23تقوم وحدات الشجلون ايةسائية مبا يلي:
• تقدمي املش ؤ ؤؤورة االس ؤ ؤ ؤداتي ية والدعم ال قين إىل ميع امل ات /الوحدات/األقس ؤ ؤؤام بش ؤ ؤؤأن وض ؤ ؤؤع
اسداتي يات فعالة إلدرا الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف ميع
املهام الفةية ومهام الدعم ،وعرب العةاقر املدئية والشر ية والعس رية.
• تعايا قدرة ميع موظفي إدارة عمليات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين  -ا ملدئيون وأفراد
الش ؤ ؤ ؤؤر ة واألفراد العس ؤ ؤ ؤ ريون  -علع الةهوض بالواليات امل علقة باملس ؤ ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤ ؤؤني واملرأة
والسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم واألمن ،ومس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعدة القيادة العليا يف رق ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤد ال قدم احملر وكفالة مس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاملة ميع
املوظفني وام ثاهلم.
• وضؤؤع الواليات امل علقة باملسؤؤاواة بني ايةسؤؤني واملرأة والسؤؤالم واألمن موضؤؤع ال ةفيذ وتيسؤؤري هذا
ال ةفيذ وتةسؤيقه ،وکذلك دعم ميع الوظا والعةاقؤر من أجل اإلجنا املال م ،مبا ي ماشؤ مع
والية البعثة.
__________
( )3يعمل مس شارو ومةسقو الشجلون ايةسائية الةااميون باالتصال وال ةسيق مع وحدات الشجلون ايةسائية.
( )4جيري إحلاق مس شاري ومةسقي الشجلون ايةسائية الةااميني ،علع ال وايل ،بالعةصر العس ري وعةصر الشر ة.
)18-01976 (A
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 - 24وباإلضؤ ؤ ؤؤافة إىل ذلك ،يعني مةسؤ ؤ ؤؤقون للشؤ ؤ ؤؤجلون ايةس ؤ ؤ ؤائية يف ميع أقسؤ ؤ ؤؤام إدارة عمليات حفظ
السؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين يف املقر ويف البعثات لدعم طيط وتةفيذ الواليات امل علقة باملسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاواة بني
ايةسني واملرأة والسالم واألمن علع قعيد امل ات /األقسام/الوحدات .ويقومون مبا يلي:
• تقؤدمي الؤدعم اليومي ملکؤاتؤ /أقس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤام/وحؤدات کؤل مةهم فيمؤا ي علق بؤإدمؤا الواليؤات امل علقة
باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
• حتديد سبل إدما املةاور ايةساين ضمن الوظا

املعةية.

• ال ةسيق مع وحدات الشجلون ايةسائية ل قدمي الدعم ال قين والفين للوظا

املعةية.

هاء 2-السياسة العامة والتخطيط
 - 25تةع مباد املس ؤ ؤ ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤ ؤ ؤؤني واملرأة والس ؤ ؤ ؤ ؤؤالم واألمن يف ميع الوةا ق االس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤداتي ية
والس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤات واملباد ال وجيهية ذات الص ؤ ؤؤلة بعمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم لض ؤ ؤؤمان حتقيق م اس ؤ ؤ الس ؤ ؤؤالم
واألمن وال في من اآلةار السلبية علع الةسام والف يات.
 - 26تسدشد ميع عمليات ال طيط يف املقر والبعثات ب ليل للةااع يراعي االع بارات ايةسائية يف
ميع مراحل طيط البعثات متشيا مع الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
 - 27يُس ؤ ؤ ؤ عان باخلربات يف الش ؤ ؤؤجلون ايةس ؤ ؤؤائية يف عمليات ال طيط مةذ بداية تلك العمليات وت ا
هذه اخلربات لألفرقة العملياتية امل املة ولفرق العمل امل املة اخلاقة بالبعثات .وت ون وحدات الشجلون
ايةس ؤ ؤؤائية مبثابة مورد ر يس ؤ ؤؤي يف توفري ال وجيه والدعم ال قين وال ةس ؤ ؤؤيق بش ؤ ؤؤأن ايوائ امل ص ؤ ؤؤلة بالش ؤ ؤؤجلون
ايةسائية يف هذه العمليات/األفرقة يف املقر ويف البعثات.

هاء 3-التحليل واإلبالغ
 - 28تع تقارير األمني العام املقدمة إىل جمل األمن بشأن حفظ السالم دا ما ال قدم القا م علع
األدلة يف تةفيذ الواليات امل علقة باملسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاواة بني ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤني واملرأة والسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم واألمن .وتدر ئواتج م علقة
بالشؤؤجلون ايةسؤائية يف ميع ال قارير ،وي ضؤؤمن كل تقرير قسؤؤما خمصؤصؤا للشؤؤجلون ايةسؤؤائية واملرأة والسؤؤالم
واألمن .وجيري تسؤ ؤؤليط الضؤ ؤؤوم علع ال ديات واإلجنا ات امل صؤ ؤؤلة ب ةفيذ الواليات امل علقة باملسؤ ؤؤاواة بني
ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف سياق والية البعثة.
 - 29ت ض ؤؤمن ال قارير اليت تُعد يف عمليات حفظ الس ؤ ؤالم دا ما حتليال للش ؤؤجلون ايةس ؤؤائية باس ؤ ؤ دام
البيائات الةوعية وال مية املصةفة حس ئوع اية والعمر .ويقدم مس شارو ومةسقو الشجلون ايةسائية
يف املقر والبعثات الدعم ال قين وال ةسيق بشأن ال ليل ايةساين ألغراض إعداد ال قارير.

هاء 5-الشراكات
 - 30ت وفر إلدارة عمليات حفظ الس ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين إم ائية االتص ؤؤال االس ؤداتي ي بالدول
األعض ؤؤام والقيادة علع املس ؤ وى القطري من خالل وكيلي األمني العام ورالس ؤؤام البعثات .وتس ؤؤدش ؤؤد ميع
الشراكات الدولية واإلقليمية والو ةية اخلارجية ذه املياة الةسبية احلصرية ل عايا الواليات امل علقة باملساواة
بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
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 - 31يف إ ار إض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤفام الطابع الراي علع الشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤراكات داخل مةاومة األمم امل دة ،تسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ فيد إدارة
عمليات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين إىل أقصؤ ؤ ؤ ؤؤع حد من املياة الةسؤ ؤ ؤ ؤؤبية ل دارة واس ؤ ؤ ؤ ؤداتي ياهتا،
وتأخذان ئقاط القوة لدى كل كيان يف االع بار .وجيري تةس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤيق مبادرات الش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤراكة من أجل تعايا تقدمي
الدعم الفين وال قين لعمليات حفظ السؤ ؤؤالم بال ةسؤ ؤؤيق مع وحدات الشؤ ؤؤجلون ايةسؤ ؤؤائية ،وعةاقؤ ؤؤر البعثات
ذات الصلة ،وفريق األمم امل دة القطري املعين.
 - 32تقوم إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين ب عايا ال عاون مع إدارة الشجلون السياسية
وهيقة األمم امل دة للمرأة يف تةفيذ الواليات امل علقة باملس ؤ ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤ ؤؤني واملرأة والس ؤ ؤ ؤؤالم واألمن من
خالل برامج ومبادرات مشدكة لايادة تةسيق واتساق عمليات حفظ السالم املراعية لالع بارات ايةسائية.
 - 33تعمل إدارة عمليات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين علع تعايا ال واقؤ ؤ ؤ ؤؤل مع اجمل مع املدين
واملةامات الةس ؤؤا ية يف الةهوض بالواليات امل علقة باملس ؤؤاواة بني ايةس ؤؤني واملرأة والس ؤؤالم واألمن يف ميع
عمليات حفظ السالم من خالل املبادرات وأئشطة الدعوة املشدكة.

هاء 6-سيادة القانون والمؤسسات الوطنية والعمليات السياسية
 - 34تقوم املبادرات والعمليات الدس ؤ ؤ ورية واالئ ابية ب ش ؤ ؤ يع املش ؤؤاركة ال املة وامل س ؤؤاوية للمرأة يف
العمليات الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤياس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤية واالئ ابية ،وتعايا مس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاواة املرأة يف احلقوق ،وض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤمان حقوقها وحرياهتا املدئية
واالق ص ؤ ؤؤادية والس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤية واالج ماعية .وتبذل عمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم مس ؤ ؤؤاعي الدعوة لدى الس ؤ ؤؤلطات
الو ةية وتدعم املبادرات اليت حتقق للمرأة فرق ؤا م س ؤؤاوية للمش ؤؤاركة كمرش ؤ ة ويف ال س ؤ يل ويف عمليات
ال صويتش وتعمل علع كس ال أييد ل عيني الةسام وت ليفهن مبهام اإلشراف علع االئ ابات ورقدهاش
وتدعم بةام قدرات املرش ؤ ؤ ؤ ات لشؤ ؤ ؤؤغل املةاق ؤ ؤ ؤ العامةش وتع مد قوائني ائ ابية تراعي املةاور ايةسؤ ؤ ؤؤاين
وتعا الوعي العام باملشاركة السياسية للمرأة.
 - 35تدعم عمليات حفظ السؤ ؤؤالم املجلس ؤ ؤسؤ ؤؤات وال ش ؤ ؤريعات والسؤ ؤؤياسؤ ؤؤات الو ةية ملراعاة اح ياجات
املرأة وأولوياهتا ومصؤؤاحلها واالس ؤ ابة هلا .ويشؤؤمل ذلك بةام قدرات املرأة ومت يةها من املشؤؤاركة امل سؤؤاوية
والفعلية يف تسؤؤوية الةااعات ،وعمليات بةام السؤؤالم ،وال طيط واحلوكمة ،فضؤؤال عن املبادرات الرامية إىل
محاية حقوق املرأة.
 - 36تقدم عمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم الدعم إىل مجلسؤ ؤ ؤس ؤ ؤؤات اإلدارة العامة ل وجيه االئ باه إىل األولويات
احملددة للمرأة وتيس ؤؤري إدرا حقوق املرأة امل س ؤؤاوية يف عمليات إعادة بةام وإق ؤؤال هياكل احل م الو ةية
واحمللية .ومي ن أن ي ون هذا الدعم م ص ؤؤال ب عديل القوائني اليت متيا ض ؤؤد الةس ؤؤام والف يات وتعرقل محاية
حقوقهنش ودعم وضؤؤع القوائني الو ةية املراعية لالع بارات ايةسؤؤائيةش واألخذ بآليات لضؤؤمان احملاسؤؤبة عن
ميع أش ال العة ايةسي وايةساين.
 - 37ت فل ميع احلوارات وعمليات الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم الدولية واإلقليمية والو ةية ،الراية وغري الراية ،مبا يف
ذلك املفاوضات ،مشاركة املرأة مشاركة فعالة وم ساوية ،والقيام علع وجه ال ديد بإدرا مباد املساواة
بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف عملية ال ضري ملفاوضات السالم وإجرا ها.
 - 38ت فل الصؤؤةاديق االسؤ قمائية واملشؤؤاريع السؤريعة األةر تطبيق ال ليل ايةسؤؤاين وااله مام بالةواتج
ايةس ؤ ؤؤائية يف ميع عمليات اخ يار املش ؤ ؤؤاريع وتةفيذها ورق ؤ ؤؤدها وتقييمها ،وض ؤ ؤؤمان توجيه ئس ؤ ؤؤبة  15يف
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املا ة من ال مويل إىل مش ؤ ؤؤاريع حمددة تدعم املس ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤؤني واملرأة والس ؤ ؤؤالم واألمن ومت ني املرأة يف
عمليات حفظ السالم.
(أ)

إصالح القطاع األمني

 - 39ي عني تةفيذ جهود إق ؤؤال القطاع األمين واسؤ ؤداتي يات الدعم علع الص ؤؤعيد القطري مع القيام
يف الوقت ذاته مبعاية اجملاالت اخلمس ؤ ؤؤة ال الية ،حسؤ ؤ ؤ االق ض ؤ ؤؤام )1( :تقدمي اخلدمات بفعالية ،بس ؤ ؤؤبل
مةها وضؤؤع سؤؤياسؤؤات واس ؤداتي يات وخطط أمةية و ةية تراعي االع بارات ايةسؤؤائية فضؤؤال عن صؤؤيص
ما ي في من املوارد املالية لألئش ؤ ؤؤطة والربامج امل ص ؤ ؤؤلة بالش ؤ ؤؤجلون ايةسؤ ؤ ؤائيةش ( )2املش ؤ ؤؤاركة وت افجل الفر
داخل القطاع األمين ،بسؤؤبل مةها حتديد ئواتج مس ؤ هدفة و يادة توظي الةسؤؤام ،فضؤؤال عن مشؤؤارك هن يف
طيط اإلقؤ ؤ ؤؤالحاتش ( )3مةع العة ايةسؤ ؤ ؤؤي وايةسؤ ؤ ؤؤاين واحلماية مةهما ،بسؤ ؤ ؤؤبل مةها إئشؤ ؤ ؤؤام قدرات
خمص ؤ ؤصؤ ؤؤة داخل هياكل األمن الو ين ملةع االئ هاكات وال صؤ ؤؤدي هلاش ( )4املسؤ ؤؤاملة والرقابة ،بسؤ ؤؤبل مةها
يادة املساملة املجلسسية واالم ثال فيما ي علق بالشجلون ايةسائيةش ( )5أ ر الرقد وال قييم من أجل تقييم
أةر مبادرات األمم امل دة(.)5
(ب)

العدالة واإلصالحيات

 - 40ت ون مبادرات العدالة واإلقؤ ؤ ؤ ؤؤالحيات مراعية لالع بارات ايةسؤ ؤ ؤ ؤؤائية وتأخذ يف االع بار حقوق
الةس ؤؤام والف يات واح ياجاهتن .وتدعم عمل عةاق ؤؤر البعثة األخرى ل ةفيذ خطة املرأة والس ؤؤالم واألمن من
خالل دعم ايهات الةارية واملجلسسات الو ةية يف جهودها الرامية إىل مراجعة/تعديل السياسات والقوائني
واملمارس ؤ ؤ ؤ ؤؤات ال ميياية اليت متةع الةس ؤ ؤ ؤ ؤؤام ،مبن يف ذلك الف يات ،من ال م ع حبقوقهن ال املة وامل س ؤ ؤ ؤ ؤؤاوية.
كما تعمل علع تعايا ال مثيل العادل واملشاركة ال افية للمرأة يف السلطة القضا ية ،وأجهاة االدعام العام،
واملهن القائوئية ومهن اإلقالحيات.
 - 41تسؤ ؤؤعع عةاقؤ ؤؤر العدالة إىل تش ؤ ؤ يع وتيسؤ ؤؤري سؤ ؤؤن القوائني والسؤ ؤؤياسؤ ؤؤات حلماية ض ؤ ؤ ايا العة
ايةسي وايةساين ،ودعم ايهود الرامية إىل بةام القدرات الو ةية لي سىن مقاضاة ايةاة املاعومني .وهتدف
املبادرات املعةية باإلقؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالحيات أيضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا إىل جعل عمليات إقؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤال ئاام الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ون مراعية لالع بارات
ايةسؤؤائية لضؤؤمان محاية حقوق وسؤؤالمة ورفاه الةسؤؤام والف يات ،وال سؤؤيما اللوايت حي ن إىل محاية خاقؤؤة
أو معاملة خاقؤؤة مبن فيهن ذوات اإلعاقات ايسؤؤدية والعقلية ،وفقات األقليات ،واحمل اات يف الس ؤ ون
ألسبا ت علق بالةااع.
(ج)

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 - 42تليب عملية ئاع الس ؤؤال وال سؤ ؤريح وإعادة اإلدما االح ياجات احملددة للمرأة وفقا للس ؤؤياس ؤؤات
واملباد ال وجيهية واإلجرامات اخلاق ؤؤة بةاع الس ؤؤال وال سؤ ؤريح وإعادة اإلدما  .وجي أن تس ؤؤدش ؤؤد هذه
املبادرات ب ليل يراعي االع بارات ايةس ؤؤائية ،وب ص ؤؤةي البيائات حسؤ ؤ ئوع اية والعمر .وجي أن
تةطوي علع االعداف بفقة الةس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤام املرتبطات بالقوات وايماعات املسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤل ة (مبن يف ذلك املجليدات
__________
( )5يرد بيان ال وجيهات ال املة يف مةشؤ ؤ ؤ ؤؤور األمم امل دة ” Security Sector Reform Integrated Technical Guidance
).“Notes – Gender-Responsive Security Sector Reform (2012
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واملعاالت) ،وبأدوارهن امل لفة ،مثل املقاتالت الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤابقات .وتع مد مبادرات ئاع الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤال وال سؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤريح
وإعادة اإلدما ُن ا مراعية لالع بارات ايةس ؤؤائية وتض ؤؤع تدخالت حمددة حسؤ ؤ ئوع اية هتدف إىل
دعم إعادة إدما املقاتلني الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤابقني ،ئس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤام ورجاال ،ومعاليهم علع حنو مسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ دام .وتدعم عملية ئاع
السال وال سريح وإعادة اإلدما وتساعد مشاركة الةسام يف املشاريع اجمل معية ،مبا يف ذلك مشاريع احلد
من العة اجمل معي ،من أجل مت يةهن وتعايا ال ماس ؤ ؤؤك االج ماعي .وي ون هدف ال دخالت هو تعايا
بةام القدرات وتو يد دور املرأة يف عمليات قةع القرار.
(د)

اإلجراءات المتعلقة باأللغام (دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام)

 - 43ت فل مبادرات اإلجرامات امل علقة باأللغام مع وحتليل واس ؤ ؤ دام البيائات واملعلومات املص ؤ ؤؤةفة
حس ؤ ئوع اية والعمرش فضؤؤال عن حتليل األدوار واملسؤؤجلوليات ايةسؤؤائية وكيفية مسؤؤاض ها يف ال عرض
للم ا ر وال هديدات .وتعطي أيض ؤ ؤ ؤ ؤؤا األولوية لل وعية بامل ا ر ولل طهري واملس ؤ ؤ ؤ ؤؤح وإس ؤ ؤ ؤ ؤؤةاد املهام وتقدمي
املسؤ ؤ ؤ ؤؤاعدة للض ؤ ؤ ؤ ؤ ايا وإدارة األسؤ ؤ ؤ ؤؤل ة والذخا ر وجهود الدعوة ،وتةفذ هذه األئشؤ ؤ ؤ ؤؤطة .وت فل مبادرات
اإلجرامات امل علقة باأللغام مت ني املرأة ل شؤؤارك مشؤؤاركة كاملة يف ميع حمافل وعمليات قؤؤةع القرار .وي م
تةفيذ ميع برامج دا رة األمم امل دة ل جرامات امل علقة باأللغام وفقا للمباد ال وجيهية ل لدا رة ،مبا يف
ذلك آلي ها للرقد وال قييم.

هاء 7-مهام الحماية
(أ)

شرطة األمم المتحدة

 - 44تع مد شؤؤر ة األمم امل دة اس ؤداتي يات مةاسؤؤبة ومراعية للمسؤؤاواة بني ايةسؤؤني واملرأة والسؤؤالم
واألمن ،وفقا لسؤ ؤ ؤ ؤؤياسؤ ؤ ؤ ؤؤات إدارة عمليات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين امل علقة بأعمال الشؤ ؤ ؤ ؤؤر ة.
وي فل عةصؤ ؤؤر الشؤ ؤؤر ة األخذ باالس ؤ ؤداتي يات املراعية للمسؤ ؤؤاواة بني ايةسؤ ؤؤني واملرأة والسؤ ؤؤالم واألمن يف
ميع مراحل دراس ؤ ؤ ؤ ؤؤة جدوى مبادرات ش ؤ ؤ ؤ ؤؤر ة األمم امل دة وال طيط هلا وتةفيذها ورقؤ ؤ ؤ ؤؤدها وتقييمها،
مبا يف ذلك مةع ايرا م وال ش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ عةها وال قيق فيها ،ومحاية األش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ا واملم ل ات ،واحلفا علع
الةاام العام والسالمة.
(ب)

قوات األمم المتحدة العسكرية

الشؤ ؤؤجلون العس ؤ ؤ رية يف املقر االس ؤ ؤداتي يات املراعية للمسؤ ؤؤاواة بني ايةسؤ ؤؤني واملرأة
 - 45يدمج م
والسؤؤالم واألمن يف ميع أئشؤؤطة ال طيط واملباد العس ؤ رية ،ويعا مبادرات ت افجل ايةسؤؤني اليت هتدف
إىل يادة عدد الضؤؤابطات وايةديات يف القوات العسؤ رية اليت جيري ئشؤؤرها .ويف البعثات ،ي فل العةصؤر
العسؤ ؤ ري قيام الوظا والفروع العسؤ ؤ رية واملراقبني العسؤ ؤ ريني والوحدات باع ماد واليات املس ؤؤاواة بني
ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف األعمال ال شغيلية للموظفني ويف الةشاط ال ي ي.
(ج)

حقوق اإلنسان

 - 46ت فل عةاق ؤؤر حقوق اإلئس ؤؤان إجرام حتليل جةس ؤؤاين واتباع نج جةس ؤؤاين يف ميع أعماهلا وفيما
ي علق مبهام ومبادرات احلماية املوحدة ،مبا يف ذلك ال طيط والرقد وال قيق واإلبالغ ،فضال عن كفالة
الدعوة وبةام القدرات ودعم عمليات السؤ ؤ ؤؤالم وايهود املبذولة مل اف ة اإلفالت من العقا (مبا يف ذلك
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محاية الضؤ ؤ ؤ ؤ ايا والش ؤ ؤ ؤؤهود) ومراعاة موا ن الض ؤ ؤ ؤؤع احملددة اليت تواجه املرأة .وتض ؤ ؤ ؤؤطلع عةاق ؤ ؤ ؤؤر حقوق
اإلئس ؤ ؤؤان بدور أس ؤ ؤؤاس ؤ ؤؤي يف تعايا احملاس ؤ ؤؤبة عن ائ هاكات حقوق اإلئس ؤ ؤؤان القا مة علع ئوع اية واليت
تس ؤ هدف الةسؤؤام والف يات واأل فال وكفالة يوم ض ؤ ايا هذه االئ هاكات إىل العدالة وجرب الضؤؤرر الذي
حلق م.
 - 47يةسؤؤق مس ؤ شؤؤارو الشؤؤجلون ايةسؤؤائية يف عمليات حفظ السؤؤالم تةس ؤيقا وةيقا مع عةاقؤؤر حقوق
اإلئس ؤؤان واألقس ؤؤام/الوحدات املعةية بالعة ايةس ؤؤي امل ص ؤؤل بالةااعات يف ميع عمليات حفظ الس ؤؤالم.
ويقدم مس ؤ ؤ ؤ ش ؤ ؤؤارو الش ؤ ؤؤجلون ايةس ؤ ؤؤائية الدعم إىل مس ؤ ؤ ؤ ش ؤ ؤؤاري محاية املرأة يف تعايا مش ؤ ؤؤاركة املرأة ومتثيلها
ومت يةها ا يساعد يف حتقيق الةواتج امل علقة بالعة ايةسي امل صل بالةااعات وإجنا والية البعثات.
(د)

حماية المدنيي

 - 48تع مبادرات محاية املدئيني ال داخل بني االع بارات ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤائية واحلماية .وجيري إدرا ئواتج
جةسؤ ؤؤائية يف ميع خطط وسؤ ؤؤياسؤ ؤؤات محاية املدئيني وال ليالت وال قارير امل علقة بذلك .وت فل ايهات
املعةية حبماية املدئيني مش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاركة املرأة بال امل يف ميع عمليات قؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤةع القرار ،وإدرا الواليات امل علقة
باملسؤ ؤ ؤؤاواة بني ايةسؤ ؤ ؤؤني واملرأة والسؤ ؤ ؤؤالم واألمن بش ؤ ؤ ؤ ل فعلي يف ميع املس ؤ ؤ ؤ ويات الثالةة للمبادرات اليت
ت ذها البعثات حلماية املدئيني ويف اسداتي ية محاية املدئيني.
 - 49ت فل مبادرات محاية املدئيني مع وحتليل واس ؤ ؤ دام البيائات واملعلومات املصؤ ؤؤةفة حس ؤ ؤ ئوع
اية والعمر .وت فل كذلك إجرام حتليل ش ؤ ؤ ؤ ؤؤامل بش ؤ ؤ ؤ ؤؤأن االع بارات ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤائية واحلماية يبني القدرات
واألدوار واملس ؤ ؤؤجلوليات وامل ا ر وموا ن الض ؤ ؤؤع احملددة اليت تواجه املرأة ،ذلك أن الةس ؤ ؤؤام والف يات هن
األهداف الر يسية للعة ايةسي امل صل بالةااعات من جائ املقاتلني واألفراد الةااميني واملدئيني.
(ه)

العنف الجنسي والجنساني

 - 50ت فؤل القيؤادة العليؤا إلدارة عمليؤات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الؤدعم امليؤداين ال اام ميع املبؤادرات
بأعلع املعايري القا مة علع مباد مةع ميع أش ؤ ؤ ؤ ال العة ايةسؤ ؤ ؤؤي وايةسؤ ؤ ؤؤاين ضؤ ؤ ؤؤد الةسؤ ؤ ؤؤام والف يات
و في أةرها واحلماية مةها وال ص ؤ ؤ ؤ ؤؤدي هلا .ويش ؤ ؤ ؤ ؤؤمل ذلك ،علع س ؤ ؤ ؤ ؤؤبيل املثال ال احلص ؤ ؤ ؤ ؤؤر ،إجرام حتليل
لالع بارات ايةسائية واحلماية وحتليال للةااع من مةاور جةساين من أجل حتديد امل ا ر وموا ن الضع
والعوامل اليت تولد العة ايةس ؤ ؤؤي وايةس ؤ ؤ ؤاينش وبةام قدرات املوظفني والش ؤ ؤؤركامش و ص ؤ ؤؤيص املوارد ل عايا
عمليات املةع وال ص ؤ ؤؤديش وال واق ؤ ؤؤل والدعوة وال وعية حبقوق املرأة ومبادرات الوقاية علع مس ؤ ؤ ؤ وى اجمل مع
احمللي ،مع الدكيا بوجه خا علع الةسؤ ؤ ؤؤام والف ياتش والرقؤ ؤ ؤؤد وال قييمش وضؤ ؤ ؤؤمان تفعيل عةاقؤ ؤ ؤؤر الوقاية
واحلماية يف واليات املرأة والس ؤ ؤ ؤؤالم واألمن .وي وىل مس ؤ ؤ ؤ ؤ ش ؤ ؤ ؤؤارو الش ؤ ؤ ؤؤجلون ايةس ؤ ؤ ؤؤائية تةفيذ هذه املبادرات
بال ةسيق الوةيق مع عةاقر حقوق اإلئسان ومس شاري محاية املرأة الذين ييسرون أعمال ال صدي للعة
ايةسي امل صل بالةااعات.
(و)

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

 - 51ت فل املبادرات امل علقة بفريوس ئقص املةاعة البش ؤ ؤ ؤ ؤرية/اإليد تةفيذ اس ؤ ؤ ؤ ؤداتي يات فعالة تع
الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن يف ال طيط وال ةفيذش وال وعية وبةام قدرات
األقرانش وتقدمي املش ؤ ؤ ؤؤورة والف ص الطوعينيش وعمليات الرق ؤ ؤ ؤؤد وال قييم .وت فل املبادرات اع ماد مباد
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املس ؤؤاواة بني ايةس ؤؤني واملباد امل علقة باملرأة والس ؤؤالم واألمن مع االه مام مبش ؤؤاركة املرأة يف ميع أئش ؤؤطة
ال وعية ،واالعداف بامل ا ر اخلاقة وباألةر البدين والةفسي األشد و أة علع املرأة.
(ز)

االستغالل واالنتهاك الجنسيان

 - 52ي عني علع القيادة العليا إلدارة عمليات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين وميع موظفيهما
احملافاة علع أعلع معايري الةااهة والس ؤ ؤ ؤؤلوك والعمل علع مةع االسؤ ؤ ؤ ؤ غالل واالئ هاك ايةس ؤ ؤ ؤؤيني متش ؤ ؤ ؤؤيا مع
الس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤات واأل ر املعمول ا .وتدعم إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين املبادرات اليت
تش ؤ ؤ ع البلدان املسؤ ؤؤاضة بقوات وبأفراد الشؤ ؤؤر ة علع الةار يف اع ماد اس ؤ ؤداتي يات ترفع مس ؤ ؤ وى الوعي
وس ؤ ؤ ؤ ؤؤرعة االس ؤ ؤ ؤ ؤ ابة لدى األفراد العاملني يف عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤ ؤؤالم امل لفني حبماية املدئيني ،وال فاعل
اهلادف مع اجمل معات احمللية ،وال سؤؤيما مع الةسؤؤام واأل فال ،بسؤؤبل مةها ،حيثما أم ن ذلك ،ئشؤؤر ئسؤبة
أعلع من حفاة السالم الةسام.
 - 53تةس ؤؤق أفرقة الس ؤؤلوك واالئض ؤؤباط يف البعثات مع مس ؤ ش ؤؤاري الش ؤؤجلون ايةس ؤؤائية دعما لبةام قدرات
أفراد حفظ السالم ل فالة إدما املساواة بني ايةسني يف ال دري امل علق باالس غالل واالئ هاك ايةسيني.
 - 54ي ون مس ؤ شؤؤارو الشؤؤجلون ايةسؤؤائية أعضؤؤام يف فرقة العمل الدا مة املعةية باالس ؤ غالل واالئ هاك
ايةس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيني ل قدمي الدعم ال قين يف حتديد اخلدمات واملس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعدة امل احة لض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ايا االس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ غالل واالئ هاك
ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيني ،ك ام من نج م امل لل صؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدي هلذه الااهرة ،وضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤمان مراعاة االع بارات ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤائية يف
عمليات تقدمي اخلدمات لدعم الض ايا ومساعدهتم.

هاء 8-وظائف الدعم
(أ)

موارد الميزانية/الموارد المالية والدعم

 - 55عةد إعداد عمليات امليائة القا مة علع الة ا ج ،ت فل ميع امل ات والشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع واألقس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤام
والوحدات وض ؤ ؤ ؤؤع الدتيبات املال مة بغية ص ؤ ؤ ؤؤيص ما ي في من املوارد ل يس ؤ ؤ ؤؤري تةفيذ األولويات املبيةة يف
هذه السؤ ؤؤياسؤ ؤؤة وضؤ ؤؤمان الرقؤ ؤؤد الدوري واإلبالغ عن ال قدم احملر واإلجنا ات .وت فل هذه املوارد ال و يع
املال م جملموع املياائية حبيث ت ا للوحدات املعةية بالش ؤؤجلون ايةس ؤؤائية األموال الال مة للربامج والشؤ ؤراكات
وأئشطة ال وعية وال دري .
 - 56ت فل إدارة عمليات حفظ السؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين صؤ ؤ ؤ ؤؤيص موارد تقةية وبش ؤ ؤ ؤ ؤرية ومالية
كافية للواليات امل علقة باملسؤؤاواة بني ايةسؤؤني واملرأة والسؤؤالم واألمن من خالل امليائة القا مة علع الة ا ج
لي سىن ال ةفيذ الفعال علع الة و املطلو يف قرارات جمل األمن بشأن املرأة والسالم واألمن.
(ب)

الدعم اللوجستي

 - 57ت فل املباد ال وجيهية وال وقؤؤيات الصؤؤادرة عن شؤؤعبة الدعم اللوجسؤؤيت توافر الدتيبات املال مة
اليت تراعي االع بارات ايةس ؤ ؤ ؤائية وتسؤ ؤ ؤؤهم يف رفاه املرأة والرجل يف ميع البعثات .ويةبغي أن تشؤ ؤ ؤؤمل هذه
الدتيبات ،علع س ؤ ؤ ؤ ؤؤبيل املثال ال احلص ؤ ؤ ؤ ؤؤر ،طيط امل يماتش وأماكن اإلقامة ،واملرافق الصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ية ،واملرافق
املشدكة ،وأماكن اغ سال مةفصلة للةسام والرجال ،واملرافق/اخلدمات الطبية اليت تليب االح ياجات امل مياة
يميع املوظفني ،وال سيما الةسام.
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(ج)

التدريب وتنمية القدرات

 - 58ي لقع ميع القا مني باإلدارة العليا يف املقر والبعثات ال دري املطلو وت ون لديهم املهارات
ل وفري ال وجيه الال م ل ةفيذ الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
 - 59ي فؤؤل ميع القؤؤا مني ب ؤاإلدارة العليؤؤا يف املقر والبعثؤؤات مت ع املوظفني بؤؤاملهؤؤارات الال مؤؤة ل ةفيؤؤذ
الواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن داخل أقسامهم ووحداهتم.
 - 60يقدم املدربون الةااميون واملدئيون ذوو املس ؤ ويات املةاسؤؤبة من اخلربة ال دري إىل حفاة السؤؤالم
بش ؤؤأن املس ؤؤاواة بني ايةس ؤؤني واملرأة والس ؤؤالم واألمن ل عايا تفعيل الواليات امل علقة باملس ؤؤاواة بني ايةس ؤؤني
واملرأة والسالم واألمن.
 - 61يعمؤؤل كؤؤل من دا رة ال ؤؤدري ؤ امل ؤؤامؤؤل واملركا امل ؤؤامؤؤل ل ؤؤدري ؤ أفراد البعثؤؤات علع كفؤؤالؤؤة أن
ت ضمن كل جمموعات املواد والوحدات ال دريبية واملواد املرجعية ئواتج بشأن الواليات امل علقة باملساواة بني
ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
 - 62يسعع كل من الدا رة واملركا إىل ضمان ال وقل إىل ال وا ن بني ايةسني بةسبة  50/50يف ميع
األئشطة ال دريبية ،وال ماس اخلربة يف الشجلون ايةسائية لدعم تقدمي وحدات تدريبة ت ةاول حتديدا املساواة
بني ايةسني واملرأة والسالم واألمن.
(د)

تكافؤ الجنسي

 - 63تش ؤؤمل اسؤ ؤداتي ية ت افجل ايةس ؤؤني اخلاق ؤؤة بإدارة عمليات حفظ الس ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين،
واليت تسؤ ؤؤدشؤ ؤؤد باس ؤ ؤداتي ية ت افجل ايةسؤ ؤؤني علع ئطاق مةاومة األمم امل دة ،ميع املبادرات الرامية إىل
تعيني الةسام يف عمليات حفظ السالم واالح فا ن وترقي هن .ولدعم تةفيذ هذه االسداتي ية ،سيعمل
مسؤ ؤ ش ؤؤارو الش ؤؤجلون ايةس ؤؤائية ك ربام تقةيني حس ؤؤبما حت اجه اإلدارة العليا .وجيري ترشؤ ؤيح جهات تةس ؤؤيق
لشؤ ؤ ؤؤجلون املرأة ل دعم تةسؤ ؤ ؤؤيق تةفيذ اس ؤ ؤ ؤداتي يات ت افجل ايةسؤ ؤ ؤؤني داخل ميع العةاقؤ ؤ ؤؤر املدئية وعةاقؤ ؤ ؤؤر
والشر ية والعس رية يف عمليات حفظ السالم.

هاء 9-االتصاالت وإدارة المعارف
(أ)

اإلعالم

 - 64تشمل مبادرات اإلعالم وال وعية تعميم أح ام قرارات جمل األمن الثمائية بشأن املرأة والسالم
واألمن واألولويات واملعايري املبيةة يف هذه الس ؤ ؤ ؤؤياس ؤ ؤ ؤؤة العامة علع الدول األعض ؤ ؤ ؤؤام والش ؤ ؤ ؤؤركام والس ؤ ؤ ؤؤلطات
الو ةية واجمل معات احمللية ،مبا يف ذلك مة ديات ال وعية املوجهة للةس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤام ،وذلك بال ش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاور الوةيق مع
وحؤؤدات الشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤجلون ايةس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤائيؤؤة يف املقر والبعثؤؤات ،يف إ ؤؤار ايهود الراميؤؤة إىل تعايا الوعي حبقوق املرأة
والواليات امل علقة باملساواة بني ايةسني املرأة والسالم واألمن.
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(ب)

تكنولوجيا المعلومات

 - 65تةار مب ؤ ؤؤادرات ت ةولوجي ؤ ؤؤا املعلوم ؤ ؤؤات ،اليت ت طل ؤ ؤ تطوير تطبيق ؤ ؤؤات ت ةولوجي ؤ ؤؤا املعلومؤ ؤؤات
واالتصاالت وئامها وأدواهتا ،يف مع البيائات املصةفة حس ئوع اية والعمر وجتهياها وتضمن القيام
بذلك ك ام من االح ياجات الوظيفية.
(ج)

مراكز العمليات المشتركة ومراكز التحليل المشتركة للبعثات

 - 66ت فل مراكا العمليات املشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدكة ومراكا ال ليل املشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدكة للبعثات أن ي ضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤمن الدعم املقدم
ل امل جمموعة أئشؤؤطة اإلملام باحلالة وفهمها وال ةبجل ا ،قدر اإلم ان ،حتليال جةسؤؤائيا .وت ضؤؤمن املباد
ال وجيهية وآليات اإلبالغ بيائات مصةفة حس ئوع اية والعمر ،عةد االق ضام.
(د)

الممارسات الفضلى

 - 67ي ضؤؤمن توةيق ارسؤؤات حفظ السؤؤالم وئشؤؤرها ورقؤؤدها وتقييمها ،بوسؤؤا ل من قبيل تقارير ناية
املهام واسؤ ؤ ؤ عراض ؤ ؤؤات ما بعد اإلجرامات وتقارير مراجعة احلس ؤ ؤؤابات وال ف يش وتقارير الدروس املسؤ ؤ ؤ فادة،
تقييما لل قدم احملر يف تةفيذ املعايري والةقاط املرجعية احملددة يف هذه السياسة ،حس االق ضام .ويةع
ال ليل ايةس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاين يف تقارير ناية املهام اليت يعد ها ميع كبار املوظفني (املدئيون والعس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ريون وأفراد
الشر ة) ورالسام العةاقر يف مقار البعثات ورالسام امل ات امليدائية.
 - 68جيري تعايا آليات تبادل املعلومات مع الشؤؤركام يف مةاومة األمم امل دة علع الصؤؤعيد القطري،
لض ؤؤمان إبالغ ميع الش ؤؤركام املش ؤؤاركني يف أئش ؤؤطة مش ؤؤدكة أو تعاوئية مع عمليات حفظ الس ؤؤالم بال قدم
احملر يف تةفيذ هذه السياسة.

واو  -المصطلحات والتعاريف
العنف الجنسا ااي المتصا اال بالنزاعات :العة ايةس ؤ ؤؤي امل ص ؤ ؤؤل بالةااعات يعين حوادث أو أمناط العة
ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي (ألغراض اإلدرا يف قا مة وفقا لقرار جمل األمن  ،)1960أي االغ صؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا أو االس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ عباد
ايةسؤؤي أو البغام القسؤؤري أو احلمل القسؤؤري أو ال عقيم القسؤؤري ،أو أي ش ؤ ل آخر من أش ؤ ال العة
ميارس ضؤؤد الةسؤؤام أو الرجال أو األ فال .وتقع هذه احلوادث أو
ايةسؤؤي علع هذه الدرجة من اخلطورةَ ،
األمناط أةةام الةااعات أو ما بعدها أو يف احلاالت األخرى املثرية للقلق (الصراعات السياسية ،علع سبيل
املثال) .وهلا أيضؤؤا قؤؤلة مباشؤؤرة أو غري مباشؤؤرة بالةااع أو الصؤراع السؤؤياسؤؤي ذاته ،أي ةة عالقة مةية و/أو
جغرافية و/أو سؤ ؤ ؤؤببية .وباإلضؤ ؤ ؤؤافة إىل الطابع الدويل هلذه ايرا م املش ؤ ؤ ؤ به ا (اليت مي ن أن تش ؤ ؤ ؤ ل ،تبعا
للاروف ،جرا م حر أو جرا م ض ؤ ؤؤد اإلئس ؤ ؤؤائية أو أعمال تعذي أو إبادة ماعية) ،قد ت ض ؤ ؤؤح الص ؤ ؤؤلة
بالةااعات يف الس ؤ ؤ ؤؤمات الش ؤ ؤ ؤ ؤ ص ؤ ؤ ؤؤية لل اين/لل ةاة ودوافعه/دوافعهم ،والس ؤ ؤ ؤؤمات الش ؤ ؤ ؤ ؤ ص ؤ ؤ ؤؤية للم ين
عليؤؤه/للم ين عليهم ،وظروف اإلفالت من العقؤؤا /تف ؤؤك الؤؤدولؤؤة ،واألبعؤؤاد العؤؤابرة لل ؤؤدود و/أو كونؤؤا
تة هك بةود اتفاق ما لوق إ الق الةار (ال أ ري ال ليلي واملفاهيمي للعة ايةسؤ ؤ ؤؤي املرتبط بالةااعات،
مبادرة األمم امل دة مل اف ة العة ايةسي يف حاالت الةااع.)2011 ،
النوع الجنس ااني :يعين اخلص ؤؤا ص االج ماعية واألدوار والفر املرتبطة ب ون الشؤ ؤ ص ذكرا أو أئثع يف
كل جم مع .وهذه اخلص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا ص واألدوار والفر والعالقات ت ش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ل اج ماعيا وي م تعلمها من خالل
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ال ةشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤقة االج ماعية وت وافق مع ئاام القيم يف جم مع بعيةه .وهي حمددة حس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ السؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤياق/الامن وقابلة
يف
لل غيري .وحيدد الةوع ايةساين عالقات القوة يف اجمل مع وما هو م وقع اج ماعيا ومسمو به ومس
امرأة أو رجل يف سياق معني.
التحليل الجنسا ا اااني :يش ؤ ؤ ؤؤري إىل األس ؤ ؤ ؤؤالي العديدة املسؤ ؤ ؤ ؤ دمة لفهم العالقات بني الرجل واملرأة وإم ائية
حصوهلما علع املوارد ،وأئشط هما ،والقيود اليت يواجهها كل مةهما مقارئة باآلخر .ويش ل ال ليل ايةساين
للسياق واحلالة علع أرض الواقع جاما من أي إجرام أو برئامج يراعي االع بارات ايةسائية وشر ا له.
المساااواة بي الجنسااي (المساااواة بي المرأة والرجل) :تعين املسؤؤاواة يف احلقوق واملسؤؤجلوليات والفر
بني املرأة والرجل .واملس ؤ ؤ ؤؤاواة ال تعين أن املرأة والرجل س ؤ ؤ ؤؤيص ؤ ؤ ؤؤب ان ئف الش ؤ ؤ ؤ ص ،وإمنا أن حقوق املرأة
والرجل ومس ؤ ؤؤجلولياهتما ومس ؤ ؤؤاضاهتما والفر امل احة ل ل مةهما لن ت ون م وقفة علع ما إذا كان أحدضا
ُولد ذكرا أم أئثع .واملسؤ ؤؤاواة بني ايةسؤ ؤؤني تةطوي علع مراعاة مصؤ ؤؤات واح ياجات وأولويات كل من املرأة
والرجل ،واالعداف ب ةوع خم ل جمموعات الةس ؤ ؤؤام والرجال .واملس ؤ ؤؤاواة بني ايةس ؤ ؤؤني ليس ؤ ؤؤت قض ؤ ؤؤية من
قضايا املرأة ،بل يةبغي أن حتاع بااله مام ال ام من الرجال والةسام علع حد سوام.
تقييم األثر الجنس اااني :يش ؤؤري إىل تباين ال أةري  -املقص ؤؤود أو غري املقص ؤؤود  -مل ل قرارات وإجرامات
السؤؤياسؤؤات العامة علع الرجال والةسؤؤام والف يان والف يات .وهو مي ن واضؤؤعي السؤؤياسؤؤات واملمارسؤؤني من
إدراك آةار سؤؤياسؤؤة معيةة/إجرام معني بدقة أكرب ،ومقارئة وتقييم احلالة واالجتاهات الراهةة بالة ا ج امل وقعة
للسياسة املقدحة/اإلجرام املقد .
تعميم مراعاة المنظور الجنسا اااني” :تعميم مراعاة املةاور ايةس ؤ ؤؤاين هو عملية تقدير اآلةار املدتبة علع
أي إجرام يع ام ا اذه مبا يف ذلك ال شريع أو السيا سات أو الربامج يف ميع امليادين وعلع كل املس ويات
بالةس ؤؤبة للةس ؤؤام والرجال .فهو اس ؤ ؤداتي ية يعل اه مامات وجتار الرجال والةس ؤؤام علع حد س ؤ ؤوام بعدا
م امال يف تصؤ ؤ ؤؤميم السؤ ؤ ؤؤياسؤ ؤ ؤؤات والربامج ويف تةفيذها ورقؤ ؤ ؤؤدها وتقييمها يف ميع اجملاالت السؤ ؤ ؤؤياسؤ ؤ ؤؤية
واالق صؤؤادية واالج ماعية حبيث يسؤ فيد مةها الرجال والةسؤؤام علع حنو م سؤؤاو فال ي رس ائعدام املسؤؤاواة.
واهلدف الةها ي هو حتقيق املسؤاواة بني ايةسؤني“ .االسؤ ة اجات امل فق عليها بشؤأن تعميم مراعاة املةاور
ايةساين يام اجملل االق صادي واالج ماعي امل علق بال ةسيق لعام .1997
تكافؤ الجنسي  :هو مجلشر لقياس ال مثيل امل ساوي للةسام والرجال يف ميع مس ويات املةامة وعملياهتا.
العنف الجنسااي والجنس ااني” :العة ايةس ؤؤي وايةسؤ ؤاين هو مص ؤؤطلح ش ؤؤامل ألي فعل ض ؤؤار يرت
رغما عن إرادة الش ص ويس ةد إىل االخ الفات احملددة اج ماعيا (ايةسائية) بني املرأة والرجل .وي فاوت
ئطاق و بيعة أئواع معيةة من العة ايةسؤؤي وايةس ؤاين عرب الثقافات والبلدان واملةا ق .ومن األمثلة علع
ذلك العة ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي ،مثل االس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ غالل واالئ هاك ايةسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيني ،واإلكراه علع البغام ،والعة العا لي،
واالجتار ،والاوا القس ؤؤري/املب ر ،واملمارس ؤؤات ال قليدية الض ؤؤارة مثل تش ؤؤويه األعض ؤؤام ال ةاس ؤؤلية ل ئاث،
وجرا م الشرف ،ومرياث األرامل.
االستغالل واالنتهاك الجنسيان :يشري االس غالل ايةسي إىل أي إسامة اس غالل فعلية أو حماولة إسامة
اس غالل حلالة ضع أو ل فاوت يف الةفوذ أو للثقة من أجل حتقيق مآر جةسية ،مبا يشمل علع سبيل
املثال ال احلصؤؤر ،حتقيق كسؤ مايل أو اج ماعي أو سؤؤياسؤؤي من االسؤ غالل ايةسؤؤي لطرف آخر .ومي ن
أن تةدر يف إ ار هذه الفقة بعض أشؤ ؤ ال البغام القس ؤؤري و/أو باإلكراه .أما االئ هاك ايةس ؤؤي فهو يعين
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ال عدي بالفعل أو ال هديد بال عدي البدين الذي حيمل ابعا جةسؤ ؤ ؤؤيا ،س ؤ ؤ ؤوام باس ؤ ؤ ؤ عمال القوة أو يف ظل
ظروف غري م افقة أو قسرية)ST/SGB/2003/13( .
مصطلحات أخرى

زاي  -المراجع
المراجع المعيارية أو المراجع العليا
قرارات جمل األمن بشأن املرأة والسالم واألمن )2000( 1325 :و  )2008( 1820و )2009( 1888
و  )2009( 1889و  )2010( 1960و  )2013( 2106و  )2013( 2122و .)2015( 2422
قرار جمل األمن بشأن إقال قطاع األمن )2014( 2151
مواد مرجعية أخرى
• إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين ،االسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤداتي ية ايةس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤائية ال طلعية للفدة
2018-2014
• إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين ،مباد توجيهية ملس شاري الشجلون ايةسائية
يف عمليات حفظ السالم
• الس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤة العامة امل علقة بش ؤ ؤؤر ة األمم امل دة يف عمليات حفظ الس ؤ ؤؤالم والبعثات الس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤية
اخلاقة (املرجع )2008-04
• إدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة الدعم امليداين ،املباد ال وجيهية إلدما مةاور جةسؤؤاين يف
عمل الشر ة (حايران/يوئيه )2008
• جمموعة األدوات امل علقة بالبعد ايةسؤ ؤ ؤ ؤؤاين يف عمل شؤ ؤ ؤ ؤؤر ة األمم امل دة :أفضؤ ؤ ؤ ؤؤل املمارسؤ ؤ ؤ ؤؤات
املوحدة بشأن تعميم مراعاة املةاور ايةساين يف عمليات حفظ السالم ()2015
• إدارة عمليات حفظ السؤؤالم وإدارة الدعم امليداين ،املباد ال وجيهية إلدما مةاور جةسؤؤاين يف
عمل أفراد األمم امل دة العس ريني يف عمليات حفظ السالم (حايران/يوئيه )2008
• املباد ال وجيهية لألمم امل دة بش ؤ ؤؤأن االع بارات ايةس ؤ ؤؤائية يف برامج األعمال امل علقة باأللغام
(آذار/مارس )2010
• اسداتي ية األمم امل دة ل جرامات امل علقة باأللغام ()2018-2013
• مذكرة األمم امل دة ال وجيهية ال قةية امل املة بشؤؤأن إقؤؤال قطاع األمن  -الشؤؤجلون ايةس ؤائية
()2012
• اسداتي ية ت افجل ايةسني علع ئطاق مةاومة األمم امل دة ()2017
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حاء  -الرصد واالمتثال
 - 69تقوم أفرقة اإلدارة العليا إلدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين يف املقر والبعثات
باس ؤ ؤ ؤ ؤ عراض دوري لل قدم احملر يف تةفيذ هذه السؤ ؤ ؤ ؤؤياس ؤ ؤ ؤ ؤة من خالل آليات اإلدارة املةاسؤ ؤ ؤ ؤؤبة ،ومن خالل
ال قارير السةوية امل علقة بالشجلون ايةسائية واملرأة والسالم واألمن .وت ون فرقة العمل المعنية بالمساواة
بي الجنسااي اليت أئش ؤؤأها وكيال األمني العام يف املقر هي اآللية العليا للمس ؤؤاملة وتسؤ ؤ عرض ال قدم احملر
يف ال ةفيذ علع أساس ربع سةوي.
 - 70يكفل رؤسا ا اااء البعثات المسا ا اااءلة عن ريق مطالبة املديرين (رالسؤ ؤ ؤ ؤؤام األقسؤ ؤ ؤ ؤؤام وقادة القوات
ومفوض ؤ ؤو الشؤ ؤؤر ة) ب ضؤ ؤؤمني خطط عملهم إجرامات ومجلش ؤ ؤرات حمددة لقياس االم ثال للمعايري املبيةة يف
هذه السياسة.
 - 71تقااديم تقااارير وإحاااطااات إعالميااة منتظمااة إلى مجلس األم والجمعيااة العااامااة :يقؤؤدم كبؤؤار
موظفي إدارة عمليات حفظ الس ؤ ؤ ؤؤالم وإدارة الدعم امليداين يف املقر ويف البعثات تقارير س ؤ ؤ ؤؤةوية عن ال قدم
احملر يف تةفيذ هذه السياسة.
 - 72تقوم وحدات الشا ا ا ا ااؤون الجنسا ا ا ا ااانية التابعة إلدارة عمليات حفظ السا ا ا ا ااالم وإدارة الدعم
الميداني يف املقر ويف البعثات برق ؤ ؤؤد ودعم ال ةفيذ العام هلذه الس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤة ،وإس ؤ ؤؤدام املش ؤ ؤؤورة ل دارة العليا
بشأن ال ليل واالجتاهات اليت يةبغي أن تسدشد ا اس عراضات السياسة الدورية.

طاء  -جهة االتصال
 - 73جهة االتصال فيما ي علق ذه السياسة هي وحدة الشجلون ايةسائية ،م
إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين ،مقر األمم امل دة ،ئيويورك.

ر ي املوظفني -

ياء  -الخلفية التاريخية
 - 74أُقرت هذه الس ؤ ؤؤياس ؤ ؤؤة يف األق ؤ ؤؤل يف تشؤ ؤ ؤرين الثاين/ئوفمرب  2006ومت تةقي ها يف عام .2010
والصيغة احلالية تلغي السياسة األقلية وحتل حملها.
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