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بيیانن رراابطة االنساء االدووليیة للسالمم وواالحريیة  
االلجنة االتنفيیذيیة لراابطة االنساء االدووليیة للسالمم وواالحريیة  

جنيیف٬، سويیسراا  
2017شباطط/فبراايیر  9  

 

لدوولل ااألعضاء في ااألمم االمتحدةةبيیانن إإلى اا  

 ددعمرراابطة االنساء االدووليیة للسالمم وواالحريیة تدعو ااألمم االمتحدةة إإلى 
االقانونن االدوولي ووميیثاقق ااألمم االمتحدةة  

 

االمساووااةة بيین االجنسيین لتعزيیز  احصريیً  مكرسةاال االرئيیسيیةووضع االمرأأةة االهھيیئة االحكوميیة االدووليیة  لجنةتعتبر 
ووتمكيین االنساء.  

بغض االنظر عن االنساء  مكانة تعزيیز٬، هھھھو: "1947جلستهھا ااألوولى في عامم  كما حدددتهھ٬، ووأأحد مباددئهھا
٬، وومساووااتهھن مع االرجالل في جميیع مجاالتت االعمل ااإلنساني٬، دديینهھنلغتهھن أأوو جنسيیتهھن أأوو عرقهھن أأوو 

في االمباددئئ أأوو االقوااعد االقانونيیة  ووأأاالقانونن االتشريیعي  في أأحكامماالتميیيیز ضدهھھھن  جميیع أأشكالل وواالقضاء على
أأوو في تفسيیر االقانونن االعرفي."   

نساء من جميیع أأنحاء االعالم للمشارركة في بدعوةة في كل عامم٬، تقومم رراابطة االنساء االدووليیة للسالمم وواالحريیة 
اافف٬، متعددد ااألططر االدوولي االنظاممَ االراابطةُ عززز ت٬، ووبهھذاا االعمل. في نيیويیوررككاالتي تعقد االسنويیة  دووررةةاال
لمجتمع االمدني في لبالدوورر االمهھم ااألمم االمتحدةة يیقر ميیثاقق وو. نفسهھ ميیثاقق ااألمم االمتحدةةددعم ساعد في ووت

.هھالحكوميیة في عمليیاتاالمشارركة االرسميیة للمنظماتت غيیر اا هھااشترااططعبر  االمنظمة ااألمميیةعمل   

موااططني االعرااقق بمنع  يیقضي تنفيیذيیًا أأمًرااكي يیر٬، أأصدرر االرئيیس ااألم2017ني/يینايیر كانونن االثا 27في 
تعليیق وو٬، ايیومً  90ددخولل االواليیاتت االمتحدةة لمدةة ووليیبيیا وواالصومالل وواالسودداانن ووسورريیا ووااليیمن من  ووإإيیراانن
لمدةة غيیر االالجئيین االسورريیيین قبولل برنامج  تعليیقيیومم٬، وو 120لمدةة بكاملهھ نظامم قبولل االالجئيین عمل 
 كم ااألمريیكيیةاالمحا محاوولة من قضائيیة فياالجرااءااتت ااإل لمجموعة منهھھھذاا االحظر ااآلنن يیخضع وو .محدددةة

 وواالحجج٬، وواالقرااررااتت ااألخرىى االتي تبنتهھا ااإلددااررةة ااألمريیكيیة٬، االتنفيیذيي ااألمر. إإنن أأثر هھھھذاا إليیقافهھ ووإإلغائهھ
كرااهھھھيیة ووتميیيیز  خطاببل أأشع فقد ٬،ةاالمستهھدفررعايیا االدوولل يیتجاووزز  رأأيي االعاممغيیر االدستورريیة االتي قدمتهھا لل

.على االنساءالسيیما  وومتصاعد٬، أأثر خطيیر أأساًسا نظامٍم بعيیٍد عن االمساووااةةفي  ٬،سيیكونن لهھ  

أأثر كبيیر على قدررةة ااألمم االمتحدةة  االواليیاتت االمتحدةة من ططرفٍف ووااحدهھذاا ااإلجرااء االذيي ااتخذتهھ ل سيیكونن
فقد ووضع االمرأأةة.  لجنةفي ططبًعا ٬، ووقانونن حقوقق ااإلنساننفي وو في ميیثاقهھا االمعلن عنهھااالمباددئئ ددعم على 
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قاددررااتت ووحتى لو حصلن عليیهھا فال يیزلن غيیر من تأشيیرااتت االسفر  للحظرنساء االدوولل االخاضعة ُحرمت 
من مشارركة قضايیا لن يیتمكن بالتالي٬، وو. بطريیقة حرةة ووآآمنة ووضع االمرأأةة لجنةحضورر ااجتماعاتت  على

. االعالم حولل /ااتتوواالدبلوماسيیيین /ااتتمع االناشطيیننضالهھن للحصولل على االمساووااةة وواالحريیة وواالالعنف 
سيیعترضن على غيیابهھن وويیشجبن االسيیاساتت االتي من االحضورر  أأنن االنساء االلوااتي سيیتمكنّ  االرغم منووعلى 

  أأنهھن لن يیتمكّن من االتحدثث بالنيیابة عن االلوااتي أأجبرنن على االغيیابب.أأددتت لذلك٬، إإال 

تتأثر  وولكنهھا ٬،تفاووضض االدوولل ااألعضاءل االصاددررةة عن لجنة ووضع االمرأأةة للوثائق االنسخ االنهھائيیةتخضع 
نساء من هھھھذهه االمنظماتت وو ووجودد ددووننبالمعلوماتت ووااألددلة االتي تقدمهھا منظماتت االمجتمع االمدني. بالتالي٬، 

رراابطة االنساء االدووليیة للسالمم  فإنناالشرقق ااألووسط٬، ددوولل معظم من  ووفي االوااقعاالدوولل االسبع آآنفة االذكر٬، 
في ظظل غيیابب إإجرااءااتت شرعيیة اال ستكونن منقوصةاالمرأأةة  ووضع لجنةل 61االدووررةة ترىى أأنن وواالحريیة 

.للجميیع االمشارركةضمن ت  

في االدوولل االمستبعدةة٬، قرررتت االراابطة عدمم االمشارركة في  للتضامن مع شركائنامبدأأ٬، وومن حيیث اال
ددعم ميیثاقهھا منهھا ضي تتقااألمم االمتحدةة إإنن االتزااماتت . للجنة ووضع االمرأأةة 61دووررةة جرااءااتت االرسميیة للااإل

وومن قانونن حقوقق ااالنسانن.  إإلىعقودد وواالمستندةة  ططوااللوومباددئهھا وومماررساتهھا االمتفق عليیهھا وواالمعمولل بهھا 
مجحفا لحظرهه االمشارركة االمتساوويیة  يیعتبر قراارًراا تميیيیزيیًا ٬، االذيياالمذكورر ااألمر االتنفيیذيياالوااضح أأنن 

نزااهھھھة ااألمم االمتحدةة.  ووكذلك ٬،هھھھذهه اااللتزااماتت يیقوضضوواالشاملة   

ضرووررةة االسعي لتحقيیق ب االنساء االدووليیة للسالمم وواالحريیة االمباددئئ وواالمعتقدااتت ااألساسيیة لراابطة أأحديیتمثل 
 منظومةمختلف ووظظائف االراابطة ووددعمت  ووقد شارركت االسلم االدوولي ووضمانهھ عبر نظامم متعددد ااألططراافف.

ميیثاقق ااألمم  ددعمعلى االدوولل ااألعضاء يیتوجب كذلك ووبذلك.  ٬، ووستستمراتأسيیسهھمنذ ااألمم االمتحدةة 
ً لم يیكنااالستمراارر إإنن  ٬، ووعليیهھ فأنناالمتحدةة٬، ووحقوقق ااإلنسانن٬، وواالقانونن االدوولي دوونن ووب بالعمل كأنن شيیئا

اا االنظامم هھذل شويیهھهھھھو ت حقوقق ااإلنساننجومم مباشر على بيینما يیحدثث هھھھ بداائلتعليیق أأوو معاررضة أأوو تقديیم 
لتأسيیسهھ.ططويیًال ناضلنا يي ذاال  

قضايیا حقوقق  إإثاررةة٬، إإلى "ااألمم االمتحدةة هھھھذهه شعوبب"عن  ممثلة ا٬، بوصفهھلهھذاا االسبب٬، ندعو االدوولل
كمؤسسة باألمم االمتحدةة  هھاميیثاقق االالجئيین ووااستخفافلخرقق ااإلددااررةة ااألمريیكيیة االحاليیة االتصديي لوو ااإلنسانن٬،
إإلى  ٬،أأخرىى وومنصاتتووضع االمرأأةة  لجنةمدااووالتت  أأثناء ٬،االعلنبالسر ووددعوةة االحكومة ااألمريیكيیة  عبر
اء في جميیع عمليیاتت ااألمم االمتحدةة. ووضمانن مشارركة كاملة ووذذااتت مغزىى للنساالحظر٬،  االغاء  

ليیة للسالمم وواالحريیة االدوولل ااألعضاء بفتح حواارر حقيیقي ووبناء حولل االمشارركة تطالب رراابطة االنساء االدووكما 
ذذااتت االمغذىى ووحولل ااصالحح لجنة ووضع االمرأأةة ووغيیرهھھھا من فعاليیاتت ااألمم االمتحدةة٬، كما نطالب االدوولل 
ااألعضاء بتوضيیح كيیف ستستكمل االوثائق االختاميیة االصاددررةة عن لجنة ووضع االمرأأةة بدوونن ااستشاررةة 

بالقيیامم بخطوااتت االدوولل ااألعضاء ذيي تك ااستبعاددهه من االحضورر االى نيیويیورركك. نطالب االمجتمع االمدني اال
في  توااططؤ هھھھو في بذلل االجهھد االمطلوببأيي تهھاوونن ووفعالة لجميیع االنساء٬، فحقيیقيیة لتأكيید مشارركة كاملة 

.تقويیض االقانونن وواالموااثيیق االدووليیة االتي يیتوجب على ااألمم االمتحدةة ددعمهھا  


