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 مفتوحة رسالة
  والحریة للسالم الدولیة النساء رابطة
  سویسرا جنیف،
 ٢٠١٧ آذار ٣٠

 
 

 غوتیریس انطونیو السید المتحدة لألمم العام األمین الى مفتوحة رسالة
 

 األوسط الشرق في النساء حقوق مؤسسات من مجموعة من رسالة
 أفریقیا وشمال

 
 طیبة، تحیة .. المحترم العام األمین السید

 
 القادة نم طلبتم حین تنصیبكم مراسم نستذكر وإذ .المتحدة لألمم العام األمین منصب في تعیینكم على نھنّئكم

 إلى دعوكمن فإننا جمیعاً، علیھ نعتمد الذي العالمي االستقرار مصلحة مع یتفق بما شعوبھم احتیاجات إلى اإلصغاءَ 
 .جمعاء اإلنسانیة بخدمة المتمثلة مھّمتكم سیاق في الرسالة ھذه في الواردة التوصیات تلبیة
 إیجابي یرتغی إحداث في النساء تؤدیھ الذي الدور أھمیة شِھدنا فقد أفریقیا، وشمال األوسط الشرق من ناشطات كوننا
ً  المنطقة، في  طوال الیمن في نسائیة منظمات أجرتھا حملة فبعد .جسیمة لمخاطر وأُسرھن یعرضھن ما وغالبا
 نةس عشرة بثماني للزواج األدنى السنَّ  الدستور مشروع في الیمني الوطني الحوار مؤتمرُ  ددح سنوات، عشر

 دراسة ضمانل برلمانیةٍ  كتلٍ  مع وتعاونّا بالبشر، اإلتجار لمكافحة قانون مشروع المغرب في وضعنا كما .للجنسین
ً  العراق إلى وصوالً  لیبیا من النساء وقّدمت .وإقراره المشروع ً طبی دعما ً  ا ً  وقانونیا ً  ونفسیا ً  اجتماعیا ً ج ومادیّا  وھریا
ً -  والصراعات الحروب لضحایا  .الحقوقي المجتمعي النشاط في سابقة خبرات دون وغالبا
 العنف تفاقم إلى أوالً  نشیر إذ .جسیمة تھدیداتٍ  تواجھن المنطقة نساء تزال ال المكتسبات، ھذه من الرغم على لكن

 لصغیرةا األسلحة بانتشار متزایدة بصورة النساء تتأثر حیث .وبعده وأثناءه صراعال قبل النساء ضد الممارس
 الممنھج رَ والتدمی العالیة، السكانیة الكثافة ذات المناطق في المتفجرة األسلحة استخدام انتشارَ  أن كما والخفیفة،
 المتأثرة الدول شھدتو .متفاوتة بنسبٍ  یمنوال سوریة في النساء على كبیراً  أثراً  تركا الطبیة والمنشآت التحتیة للبنیة

ً  بالبشر، اإلتجار نسب في حادةً  ارتفاعاتٍ  بالصراع ً غ إجبارھن یتم اللواتي والفتیات، النساء خصوصا  على البا
 من غیرهو المنزلي العنف تزاید ضحایا النساء تقع فلسطین وفي .والعبودیة الدعارة وممارسة المنازل في الخدمة
 ادثحو ازدادت حیث مصر، في شبیھ والحال .األمد طویل العسكري االحتالل عن الناتجة االجتماعي العنف أنواع

ً  علیھن واالعتداء بالنساء التحرش ً  جنسیا  .2011  عام منذ مضاعفة أضعافا
 ینصعیدال على السیاسیة العملیات في النسائیة والمنظمات للناشطات الھادفة المشاركة دعم آلیات إخفاقُ  ثانیاً،
 إلى الھادفین القرار وصنع الحوار عن كبیرة بصورة نظرھن ووجھات النساء تجارب غیابَ  یعني والدولي المحلي
 30 ساءالن تمثیل حصة جعل على بالموافقة المتفاوضة األطراف إقناع من نتمكن لم سوریة، ففي .النزاعات حل
 متدنیة كانت الماضي الصیف الیمن في المتحدة األمم رعتھا التي السالم عملیة في النساء مشاركة أن كما .بالمئة
 نع ممثلة أي یوجد ولم العام الشعبي المؤتمر تمثل وامرأة الحكومة تمثالن امرأتین سوى ھناك یكن لم إذ جداً،

  .الحوثیین
 لحكومیةا غیر المنظمات تسجیلِ  على المفروضة كالقیود ،المدني المجتمع ضد المتزایدة القمعیة اإلجراءات ثالثاً،

 لىع فردیة أنظمة من المفروضة السفر حظر قوانین خالل من التنقل حریة على وكذلك وتمویلِھا، عملھا ومجالِ 
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 دول عسب ضد األمن، مجلس في الدائم العضو األمریكیة، المتحدة الوالیات فرضتھ الذي الحظر وآخرھا الناشطین
 إلسكات محاوالتٍ  اإلجراءات ھذه تمثل إذ .أفریقیا الوشم األوسط الشرق في معظمھا یقع مسلمة أغلبیة ذات

 صونھماو والمساواة اإلنسان حقوق ضمان على یعملون وسیاسیین مدنیین لناشطین مسموعة تكون بالكاد أصوات
 لمنتشرةا السیاسیة التیارات في والرجعیة التحفظ شدیدة األطراف أن كما .الشدیدة المحن مواجھة في الجمیع لدى
 حولتت إذ مستحیلة، شبھ مسألةً  المرأة حقوق مناصرة من جعلت والعالم أفریقیا وشمال األوسط الشرق ةمنطق في

  .القسري واالختفاء للقتل ضحایا إلى اإلنسان حقوق عن المدافعات
 المنظمة ةبقدر الثقة فقدان ھو أفریقیا وشمال األوسط الشرق في المتحدة األمم تجاه الشعبي الشعور أن ستدركون

 عن المتكرر األمن مجلس عزوف ھو ذلك سبب أن وسترون .میثاقھا مبادئ مع یتماشى بما مھامھا تنفیذ على
 فرض عدم عن ناھیكم وفلسطین، كسوریة المنطقة، في عدة دول في الوضع بخصوص مسؤولةٍ  مناقشةٍ  إجراءِ 
 في رامجھاوب وصنادیقھا المتحدة مماأل ھیئات من بعض أعمال نتیجة فُقدت الثقة أن ستدركون كما .قوانینھ تطبیق
  .المنطقة
ً  فُقدت قد ثقتنا أن تعرفون ال قد لكنّكم  المتحدة مماأل مبعوثي من بعض جانب من إجراءات أي اتخاذ عدم نتیجة أیضا

 مشاركةٍ  ضمان إلى تدعو الدولي القانون من أخرى وأحكام األمن مجلس قرارات لتنفیذ المنطقة في ووسطائھا
 عالنیة التشكیك إلى المبعوثین ببعض األمر ووصل .بھم الخاصة المتفاوضة واألطراف وفودھم في ھادفةٍ  نسائیةٍ 
 .المنطقة في )سیداو( المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة تنفیذ بقابلیة
 إلى الھادفة خطتكم من وكجزء .عملھا طریقة بإصالح والتزامكم الیوم المتحدة األمم بعیوب بإقراركم نرّحب نحن
 العامة، اإلنسانیة المصالح أجل من تعمل كمنظمة دورھا ممارسة إلى المتحدة األمم وإعادة المرأة حقوق تعزیز
 :االعتبار بعین أخذھا إلى ندعوكم نقاط عشر أدناه نورد
 صبالمنا في التعیین في مركزي كمعیار المرأة حقوق تعزیز مجال في المرشحین أداء سجل إدراج .1

 حفظ ملیاتع قسم ورئیس السیاسیة الشؤون قسم رئیس وكذلك والممثلین والوسطاء كالمبعوثین العلیا،
ً  المناصب ھذه تحقق أن ویجب .السالم  .الثقافي بالتنوع وتتسم والنساء الرجال بین توازنا

 الشرق يف صراعال دول في والوسطاء المبعوثون فیھم بمن الدولي، بالقانون الموظفین كبار التزام ضمان .2
 یتضمن .ورئیسیھما السالم حفظ وعملیات السیاسیة الشؤون قسمي ممثلو وكذلك أفریقیا، وشمال األوسط
 المتعلقة والقرارات2000  لعام1325  رقم الدولي األمن مجلس بقرار االلتزام الخصوص وجھ على ذلك
ً  المتفاوضة األطراف مع التعاون خالل من وذلك سیداو، واتفاقیة بھ ً  تعاونا  سائیةٍ ن مشاركةٍ  لضمان وثیقا

 يف نظرھن ووجھات وحقوقھن تجاربھن وإدراج النساء، لتمثیل حصص كتخصیص وفودھم، في ھادفةٍ 
 .الوفود عمل

 ذلك في بما ،االجتماعي والنوع المرأة حقوق بقضایا المستوى رفیعة مستدامة خبرات وجود ضمان .3
 بھدف العام األمین لمكتب المشورة لتقدیم التأثیر،و النفوذ من عالیة درجة على دائم استشاري منصب
 .والنشاطات السیاسات كافة وفي والتخطیط التحلیل عملیات في القضایا ذهھ إدراج ضمان

 نع تقاریر إعداد عبر أنشطتھ، مختلف في المذكورة القضایا إدراج على بقوة األمن مجلس تشجیع .4
 داخل والدول المواضیع مستوى على أعمال في واألمن والسالم المرأة عن2015  لعام العالمیة الدراسة
 .وخارجھ نیویورك في المجلس مقر

 النساء لمنظمات المتحدة األمم من علیھ الحصول ویسھل ومرن قوي لتمویل أولویة إعطاء ضمان .5
 أخرى مانحة جھات إقناع عبر وزیادتھ الشعبیة، القاعدة مستوى على المرأة حقوق دعم في وجھودھن
 ةالمخصص اإلنمائیة لمساعدةا في كبیرة زیادة وتشجیع دعمھا، زیادة على األطراف ومتعددةِ  وثنائیة
 إلى والدعوة ،code (CRS (15170 الجنسین بین المساواة أجل من نساء تقودھا التي المدني لألنشطة
 والسالم المرأة قضایا لدعم العالمي كالصندوق( المدني المجتمع تشمل التي المتحدة األمم صنادیق تقویة
 في نساء تقودھا التي المدني المجتمع عاتمجمو مشاركة لتحسین استراتیجیات ووضع ،)واألمن
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 حقوق عن والمدافعین النسائیة المنظمات عمل عن القیودِ  رفع إلى والدعوة المانحة، الجھات مؤتمرات
  .ولبنان والمغرب ولیبیا مصر في السیما" اإلرھاب ضد داخلیة إجراءات" تفرضھا والتي اإلنسان،

 قیا،أفری وشمال األوسط الشرق منطقة في المدني المجتمع اءفض تقلّص لمواجھة ملموسة إجراءات اتخاذ .6
 .اإلنسان حقوق عن للمدافعات الممنھج واالستھدافِ 

 لكافيا االستثمار عبر لھا، ودعمھا النسائیة الشعبیة الجمعیات مع للمرأة المتحدة األمم ھیئة تعاون ضمان .7
 فظح وعملیات السیاسیة الشؤون قسمي فيو المذكورة الھیئة في والسالم االجتماعي النوع موازنات في

 ادراتمب لتقییم ومحاسبةٍ  رصدٍ  آلیات وضع وضمان والدعم التدریب إلى باإلضافة أخرى، وِجھات السالم
 .السالم أجل من والتحسین التعلیم عملیات في المساھمة من النساء تمّكن كھذه

 األمد ویلةوط فوریة آثار من تتركھ لما طقة،المن في والخفیفة والصغیرة المتفجرة األسلحة انتشار إدانة .8
 .االجتماعي النوع على القائم العنف وتصاعد المدنیة التحتیة البنیة كتدمیر

 ة،المستدام التنمیة أھداف تحقیق بھدف النزاعات من والمتضررة الھشة للدول المتحدة األمم دعم تقویة .9
 قصالن معالجةَ  ھذا یتضمن أن ویجب .وبالسالم الجنسین بین بالمساواة المتعلقان 16و 5 الھدفان ومنھا
ً  وبالسالم، الجنسین بین بالمساواة الخاصة البیانات في  تؤثر لتيا األسلحة، نقل عملیات بیانات وضمنا

 عدد لزیادة إجراءات واتخاذَ  ،SDG) (16.4 االجتماعي النوع على القائم العنف على مباشراً  تأثیراً 
 الصندوق في كما( فیھا التوزیع وطاقم قیاداتھا في المدني المجتمع یتمثّل التي ةالمتحد األمم صنادیق
 لتقویة دولیة مالیة مؤسسات مع بالتعاون آلیات ووضعَ  ،)واألمن والسالم المرأة قضایا لدعم العالمي
 ھذهب الخاصة الصراع بیئة في وتحسینَھ المرأة حقوق على األثر وتقییمَ  الھادفة، النسائیة المشاركة
 .الصراع بعد اإلعمار إعادة مرحلة في المؤسسات

 حقوق یزتعز قضایا في وفریقھ العام لألمین منتظمة استشارات تقدم نسائیة مدني مجتمع ھیئة تأسیس .10
 كافة العالم مناطق في الشبابیة، التیارات ومنھا النسائیة، المنظمات عن ممثلِّین تضم أن ویجب .المرأة

 .نیویورك في الموجودة اتالمنظم إلى باإلضافة
 ایاقض إدراج مجال في أوالً  المحرز التقدم عن العامة الجمعیة إلى سنویة تقاریر رفع العام األمین على .11

 والسالم اإلنسان، حقوق( الرئیسة الثالث المتحدة األمم ركائز في االجتماعي والنوع المرأة حقوق
ً  ،)ةوالتنمی واألمن،  والھیئات العامة األمانة في الجنسین بین المساواة بتحقیق التزامكم في وثانیا

 .والبرامج والصنادیق
 

 كما ادلة،المتب الثقة ثقافة إلى اآلخر من الخوف ثقافة من االنتقال بھدف المشترك للعمل االستعداد أھبة على نحن
 الثقة والستعادة المتحدة، األمم میثاق قیم إلى یستند عالمٍ  لبناء العام، األمین حضرة معكم، للعمل مستعدون أننا

 .بالمنظمة
  



	

4	
Consultative	Status	with	UN	ECOSOC,	UNCTAD	and	UNESCO.	
Special	Consultative	Relations	with	FAO,	ILO	and	UNICEF.		

 والتضامن، االحترام كامل مع
 

 لبنان-  الجنسین بین للمساواة الموارد مركز-  أبعاد
 المغرب-  النسائي العمل اتحاد
 سوریا–  للمواطنة السوریة الرابطة
 العراق- ١٣٢٥ للقرار العراقیة الشبكة
 سوریا-  السوري النسوي اللوبي
 العراق-  العراقي المعھد
 سوریا-  للتنمیة اآلن النساء
 سوریا-  اورنمو
 سوریا-  بدائل

 سوریا-  التنمیة اجل من بصمات
 الیمن-  األفكار بیت
 فلسطین-  الفلسطینیة المرأة لتنمیة النجدة جمعیة
 سوریا-  اإلغاثیة بھار جمعیة
 لبنان-  واإلغاثة للتنمیة سوا جمعیة
 المتحدة المملكة- سوا جمعیة
 العراق-  بغداد نساء جمعیة
 تونس-  والدیمقراطیة للثقافة نساء جمعیة
 سوریا-  دولتي
 سوریا-  السوریات النساء رابطة
 سوریا-  السوریات الصحفیات شبكة
 لیبیا–  لیبیا في1325  القرار شبكة
 سوریا-  ملك كش

 الیمن-  والحریات للحقوق أكون مؤسسة
 الیمن-  والحریات وقللحق عدالة مؤسسة
 فلسطین-  واالجتماعي القانوني لالرشاد المرأة مركز
 مصر-  للتنمیة المالئمة االتصال وسائل مركز
 سوریا–  المرأة دراسات مركز/ مساواة
 العراق - القیادیة المرأة معھد
 الیمن-  اإلنسان لحقوق العربي الشقائق منتدى
 العراق-  كردستان إقلیم-  أسودة منظمة
 لیبیا-  المجتمعیة والتنمیة لالبحاث أطوار منظمة
 العراق-  القدرات وتنمیة للتوعیة أوان منظمة
 لیبیا-  نبنیھا معا منظمة

 


