
ما هي 
الدبلوماسية 

النسائية؟
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تمّثل المساواة بين الجنسين 
أولوية من أولويات فرنسا. وترفع 

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية 
راية هذا االلتزام دولًيا من خالل 

الدبلوماسية النسائية التي 
تنتهجها. ويشمل هذا االلتزام 
جميع الميادين، مثل تقليص 

انعدام المساواة والتنمية 
المستدامة، والسالم واألمن، 
والدفاع عن الحقوق األساسية 

وترويجها، والقضايا المناخية 
والثقافية واالقتصادية.

وتبّين االستراتيجية الدولية 
الفرنسية للمساواة بين الجنسين 

المحاور الرئيسة للدبلوماسية 
النسائية الفرنسية.
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ترويج المساواة 
بين الجنسين 

وتعزيز مكانة المرأة 
في العالم

في ظل األزمات اإلنسانية، 
وأعمال العنف التي ُتمارس 
ضد المدنيين في النزاعات 
المسّلحة، وانعدام التمتع 

بالحقوق، وتغّير المناخ، 
والفقر والعنف والتمييز، تبقى 

الفتيات والنساء حتى يومنا هذا 
أكثر فئات المجتمع تضرًرا من 

هذه اآلفات في العالم. لكنهن 
جهات فاعلة ال غنى عنها 

في إحداث التغيير، لذا تحشد 
فرنسا جهودها إزاء هذه الوقائع 

بالتعاون مع شركائها.

 تعمل فرنسا 
في اإلطار الثنائي

تنّفذ السفارات أنشطة 
ميدانية مبتكرة تعود بمنفعة 
سريعة وواضحة على السكان 

المحليين. وتستفيد هذه 
األنشطة من تمويل صندوق 

التضامن من أجل المشاريع 
المبتكرة.

واسُتحدث في عام 2020 
دعٌم خاٌص ُيقدم للمنظمات 

 النسوية في البلدان 
الشريكة لسياسة التنمية 

والتضامن الدولية التي 
 تنتهجها فرنسا. وُيمّول 
 هذا الدعم عبر صندوق 

 دعم المنظمات النسوية، 
 الذي يبلغ مقداره 

 120 مليون يورو على 
مدى ثالث سنوات.

 جائزة الجمهورية الفرنسية 
»سيمون فايل«

تكّرم هذه الجائزة، التي منحها 
رئيس الجمهورية للمّرة األولى في 

عام 2019، شخصية أو مجموعة 
تثابر في العالم من أجل حقوق 

المرأة وتحقيق المساواة بين 
الجنسين. وُتجّسد الجائزة التزام 

فرنسا إلى جانب كل من ينهض 
بحقوق المرأة على الصعيد الدولي.
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 تناصر فرنسا حقوق 
النساء في المحافل 

المتعددة األطراف

أسهمت الدبلوماسية الفرنسية 
 إسهاًما فاعاًل في اعتماد 

قرارات مجلس األمن التابع 
لمنظمة األمم المتحدة بشأن 

»المرأة والسالم واألمن« 
وتنفيذها. وتدعو هذه القرارات 

 الدول إلى تعزيز حماية 
النساء والفتيات في النزاعات 

 وتعزيز مشاركة المرأة 
في عمليات حفظ السالم، 

 ومفاوضات السالم، 
وعمليات اتخاذ القرارات.

وتستنفر فرنسا طاقات 
شركائها من أجل تنفيذ 

مبادرات ترمي إلى النهوض 
بحقوق المرأة. والتزمت الدول 

إّبان اجتماع مجموعة الدول 
السبع في بياريتز في عام 

2019 بالنهوض بتمكين النساء 
والفتيات من خالل أنشطة 
وطنية. ودعت فرنسا بلدان 

 أخرى لالنضمام إلى 
 »شراكة بياريتز«، ولّبت 

أستراليا وشيلي وإسبانيا 
 والهند والسنغال وأوكرانيا 

هذه الدعوة.

منتدى »جيل المساواة«

مّثل منتدى جيل المساواة الذي 
استضافته باريس في حزيران/يونيو 
2021، أبرز تجّمع نسوي ُينّظم في 
العالم منذ المؤتمر العالمي الرابع 

المعني بالمرأة الذي ُعقد في بيجين 
في عام 1995. وُنّظم هذا المنتدى 

بمبادرة من هيئة األمم المتحدة 
للمرأة وتّولت كلٌّ من فرنسا 

والمكسيك رئاسته المشتركة.

واسُتهّلت في هذه المناسبة 
خطٌة عالمية لتسريع وتيرة تحقيق 

المساواة بين الجنسين وُقطع 
زهاء ألف التزام فعلي وطموح 

األهداف. وُخصص مبلغ ضخم ال 
نظير له بقيمة 40 مليار دوالر من 

أجل المضي قدًما في تحقيق هذه 
األهداف في السنوات الخمس 

المقبلة.

 والتزمت فرنسا بصورة خاصة 
بما يلي:

الحقوق المتعلقة 
بالصحة الجنسية 
واإلنجابية والحق 

في التصرف بالجسد بحرية، 
مخصصًة 400 مليون يورو لهذه 

القضية؛

تعليم الفتيات 
مخصصة لهذه 

القضية نصف المبلغ البالغة قيمته 
333 مليون يورو والمقّدم في إطار 

الشراكة العالمية من أجل التعليم 
والتربية على المساواة؛
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 تسّخر فرنسا 
سياستها للتنمية في 

خدمة المساواة

ُتعدُّ النساء جهة فاعلة في مجال 
التنمية المستدامة وحسن سير 
شؤون المجتمع أو إعادة إعمار 

البلدان بعد انتهاء األزمات فيها، 
شأنها في ذلك شأن الرجال. 

وتسعى الدبلوماسية الفرنسية 
إلى تعزيز إسهام المرأة في 
تحقيق التنمية االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية.

ويصبو القانون المنهجي بشأن 
التنمية القائمة على التضامن 

ومكافحة انعدام المساواة على 
الصعيد العالمي إلى تحقيق 
أهداف بعيدة المرام تتمّثل 

في أن تعزز نسبة 75 في المئة 
من المشاريع التي تمّولها 

المساعدة الرسمية الفرنسية 
المساواة بين الجنسين، بحلول 

عام 2025.

منع العنف ضد 
المرأة ومكافحته

تسعى فرنسا على نحو فاعل 
إلى ترويج احترام اتفاقية مجلس 

أوروبا للوقاية من العنف 
ضد النساء والعنف المنزلي 

ومكافحتهما والمعروفة باتفاقية 
اسطنبول والرامية إلى حّث الدول 
على االضطالع بمسؤوليتها في 

مناهضة أعمال العنف هذه.

وتدعم فرنسا الصندوق الدولي 
للناجين من أعمال العنف 

الجنسي المرتبطة بالنزاعات، 
الذي ُأنشئ بناًء على مبادرة 

السيد دوني ماكويغي والسيدة 
نادية مراد الحائزين على جائزة 
نوبل للسالم في عام 2018. 

ويرمي هذا الصندوق إلى تمكين 
الناجين من الحصول على 

التعويضات وإلى مساعدتهم 
على إعادة االندماج في المجتمع.

وتبلغ قيمة المساهمة 
الفرنسية في هذا الصندوق 
6،2 ماليين يورو بين عاَمي 

2020 و2022.
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المساواة المهنية بين 
الجنسين في وزارة أوروبا 

والشؤون الخارجية

تمّثل المساواة المهنية بين 
الجنسين أولوية من أولويات وزارة 
أوروبا والشؤون الخارجية. وتتجّسد 

هذه المساواة المهنية في االنتفاع 
المتكافئ للنساء والرجال بالوظائف 

المتاحة وبُفرص متابعة دورات 
تدريبية وبإمكانية التنّقل واالرتقاء، 

فضاًل عن المساواة في األجور. 
وتتحقق المساواة أيًضا من خالل 
مراعاة التوازن بين الحياة الخاصة 

والحياة المهنية. وتقترن أيًضا 
بمبدأ »عدم التسامح مطلًقا« إزاء 

أعمال العنف والتمييز والممارسات 
الجنسانية والتحّرش الجنسي

   

وفي 1 كانون 
الثاني/يناير 2022، 

كانت السفيرات 
الفرنسيات يمّثلن نسبة 50 في 
المئة من إجمالي عدد السفراء 

الفرنسيين في بلدان االتحاد 
األوروبي . وزاد عدد السفيرات في 

العالم بمقدار 2،5 في عشر سنوات: 
28% في عام 2021 مقارنة %11 

في عام 2012.
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