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توطئــــــة وشكــــــر

رغم كل املواثيق واملعاهدات الدولية اليت أخذت بعني االعتبار أجزاء خمتلفة من حقوق النساء؛ إال 
أنها مل تكن كافية جلعل النساء تتمتعن حبقوقهن اإلنسانية وكان ال بد ويف كل مرة وحسب 
كل سياق التذكري حبقوق النساء يف كامل مراحل حياتهن، ولذا كان من احلتمي اعتماد القرار 

1325 يف سنة 2000 والذي يسلط الضوء على النساء واألمن والسالم.

يشكل القرار نقلًة نوعية يف تعامل األمم املتحدة مع محاية النساء والفتيات على الصعيد الدولي، 
الدول  القرار  يشجع  كما  والفتيات.  النساء  على  للنزاع  اخلاص  بالتأثري  اإلقرار  حيث  من  وذلك 
األعضاء يف األمم املتحدة على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على املستوى الوطين 

وهو قرار ملزم لألمم املتحدة ومجيع الدول األعضاء فيها.

ميثــــل قــــــرار جملس األمـــن الدولــــــي 1325 للمـــرأة واألمــــــن والسلــــــم أحــــــد اإلجنــــــازات املتبناة من 
أعلـــى هيئــــــة مسؤولة عن صيــــــانة السلـــم واألمـــن الدوليني، واليت قررت من خالله أن عمليـــة السلـــم 
مرتبطــــــة ارتبـــاطا وثيًقا باملســـاواة بني اجلنسني وبأن قيـــادة املرأة تظل خطوة جوهريـــة يف مسار منع 
النزاعات، إذ يعمل هذا القرار على وضع تدابري خالل فرتة ما قبل النزاع لضمان محاية النساء والفتيات 
خالل فرتة النزاع وما بعده مما جيعل كل دولة معنية بهذا القرار خصوصا يف ظل مكافحة اإلرهاب 

والتطرف العنيف الذين باتا يلقيان بضالهلما على العديد من دول العامل وخاصة الدول العربية.

يسعى جملس األمن باستمرار إىل تطوير مشاركة النساء، فبإصداره القرار 1325 أضاف مستوى 
جديدا من التدخل من خالل إدخال املرأة يف مهام قيادية غري منطية، بدعوة الدول األعضاء إىل 
زيادة متثيل النساء يف مجيع مستويات صنع القرار العسكري واألمين، ويف منع الصراعات املسلحة، 
ويف املساهمة يف وضع احللول لألزمات األمنية ويف عمليات إحالل السالم. كل ذلك حتت مراقبة 
وإشراف ومتابعة األمني العام لألمم املتحدة، ويدعو القرار إىل تعيني املزيد من النساء كممثالت 
 - تأمينا   - النساء وضمان مشاركتهن  دور  زيادة  باملساعي احلميدة بامسه؛ ويف  للقيام  ومبعوثات 

للتوازن املبين على النوع االجتماعي،  لإلسهام يف عمليات األمم املتحدة امليدانية املتًنوعة.

فقط  وليس  عام  بشكل  النساء  ضّد  العنف  مبكافحة  بدأت  جلهود  نتاج   1325 القرار  ويعترب  كما 
يف حاالت النزاع، ويعكس تنامي االهتمام باملشاركة الفّعالة للنساء يف كافة مراحل صنع القرار 
وخاّصة يف جمال املفاوضات وحفظ السالم ويف مراحل ما بعد النزاع، وسواء كانت النساء والفتيات 
النزاع أو مشاركات فيه أو ضحايا له أو صانعات للسالم فإن جتربتهّن املختلفة  حمرضات على 
مع النزاع تتطلب ردود فعل مكّيفة خصيصًا هلن كي يتم متكينهّن من املساهمة يف حّل النزاعات، 
يف  تساهمن  النساء  أن  من  والتأكد  مرتكبيه،  وحماكمة  النساء  ضّد  املوجه  العنف  منع  وضمان 

صياغة مبادرات اإلنعاش وبناء السالم ويستفدن منها. 
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إىل حد شهر سبتمرب 2019، اعتمدت 86 دولة، مبا يف ذلك ستة دول عربية خطة عمل النفاذ القرار 
1325: العراق، األردن، فلسطني، تونس، لبنان واليمن. 

فتبين هذه القرارات تساعد هذه البلدان على تعبئة املوارد من أجل أمن النساء والفتيات، باعتبارهن 
يف  عليها  املنصوص  اإلنسانية  حقوقهن  ممارسة  من  حيرمن  أنهن  كما  للنزاع،  األوىل  الضحايا 

دساتري بلدانهن.

وبالرغم من الرتحيب الذي لقيه القرار بوصفه أول قرار جمللس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن 
املرأة واألمن والسالم. ومع ذلك، فإنه ال يزال غري معروف من معظم الدول وخاصة الدول العربية 

اليت وإىل فرتة قريبة كانت تعترب أن القرار 1325 ال يهم إال البلدان اليت تعيش نزاعا مسلحا.

وهلذا السبب ارتأى مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« أن يضع هذا الدليل املرجعي 
ملساعدة الدول اليت ستقوم بوضع خطتها الوطنية حول املرأة والسالم واألمن. 

على  واألمن«  والسالم  »املرأة   1325 القرار  إلنفاذ  الوطنية  إلعداد اخلطط  املرجعي  الدليل  يساعد 
فهم القرار 1325 والقرارات املكملة له وكيفية مجع البيانات ووضع املؤشرات وطرق القياس، كما 

يوضح اجلهات املسؤولة املباشرة وغري املباشرة على تنفيذ خطة العمل 1325.

املرأة  حول  الدول  إىل  بتقدميها  األمن  جملس  قام  اليت  احملّددة  التوصيات  بتوضيح  يقوم  كما 
والسالم واألمن مما سييسر على اجلهات املسؤولة يف باقي البلدان على بلورة خطة العمل الوطنية 

إلنفاذ القرار 1325 يف بلدانهم لتحيق النهوض بأوضاع النساء قبل وأثناء وبعد النزاعات والكوارث. 
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«   فخور بإصدار هذا الدليل املرجعي األول من نوعه 
ملساعدة صانعي القرار يف باقي البلدان العربية على االستئناس به يف عملية ما قبل اعداد اخلطة 

الوطنية إلنفاذ القرار 1325. 

وبعد جتربته يف تقديم الدعم الفين للحكومة التونسية يف بلورة خطة عملها الوطنية واخلطط 
الدعم الفين لكل  1325، مركز »كوثر« مستعد لتقديم  القرار  العاّمة إلنفاذ  القطاعية واخلطة 
الدول الراغبة يف بلورة خطة عملها الوطنية 1325 وذلك من خالل االتصال بنا. ويف األخري نشكر 

فريق العمل على اجملهودات اليت بذهلا يف تبسيط املعلومات وجعلها متاحة لكل األطراف.

د. سكينــــة بــــوراوي
املديرة التنفيذية

مركز كوثر
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المرجعي  الدليل  هذا  »كوثر«  مركز  يسعد 
 1325 القرار  عل  للتعرف  أساسية  كخطوة 
وضع  ركائز  وعلى  له  المكملة  والقرارات 

الخطط الوطنية إلنفاذه. 
الخبيرات  من  شبكة  »كوثر«  مركز  يوفر 
والمراجع  األدوات  من  ومجموعة  والخبراء 
لتقديم  استخدامها  باإلمكان  التي  التدريبية 
الدعم التقني لتعزيز قدرات ومرافقة الجهات 
 1325 الوطنية  العمل  خطة  بوضع  المعنية 

والخطة التنفيذية إلعمالها.
لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال على 

العناوين التالية
cawtar@cawtar.org 
documentation@cawtar.org



11

دليل مرجعي إلعداد اخلطط الوطنية إلنفاذ القرار 1325

»املــــــــرأة والســـــالم واألمـــــن«

املقدمــــــــة  	.1

والفتيات  النساء  وتستهدف  املسلحة؛  النزاعات  من  املتضررين  من  الساحقة  األغلبية  املدنيون  يشكل 
بصفة خاصة حيث يتعرضن لكافة أشكال العنف وخاصة العنف اجلنسي الذي يتم اختاذه كوسيلة 
من وسائل احلرب إلذالل املدنيني األفراد وبث اخلوف يف النفوس أو تشتيت الشمل والتهجري قسرا. وقد 

يستمر العنف اجلنسي املقرتف على هذا النحو يف بعض احلاالت حتى بعد توقف أعمال القتال.

ويبني الواقع الذي شهدته الدول العربية يف السنوات املاضية، من نزاعات مسلحة وأيضا من حاالت عدم 
اإلستقرار السياسي، بأن النساء والفتيات يتأثرن بهذا الوضع بشكل مغاير عن الرجال والفتيان.  )فكما 
النزاع  خالل  متزايد  بشكل  العنف  إىل  والفتيات  النساء  تتعرض  العامل،  من  أخرى  أحناء  يف  احلال  هو 

وفرتات عدم اإلستقرار السياسي( حيث تتعرض إىل العنف بشكل متزايد خالل هذه الفرتات/املراحل. 

أهدافا اسرتاتيجية لإلرهاب، ومن  العنف اجلنسي  املتحدة: »خدم  العام لألمم  وكما يستنتج األمني 
ذلك تشريد السكان واحلصول على املعلومات من خالل عمليات االستجواب، وتعزيز الفكر املتطرف، 
وزعزعة اهلياكل االجتماعية برتويع النساء والفتيات. وظل العنف اجلنسي أيضا من السمات املتكررة 
للتجنيد الذي متارسه اجلماعات اإلرهابية اليت قد تِعد شبابها بالزواج واالسرتقاق اجلنسي كشكل من 
أشكال تأكيد هيمنتهم الذكورية وإعالء مركزهم. وميكن أن يؤدي العنف اجلنسي دورا حيويا يف 
االقتصاد السياسي لإلرهاب، فأسواق الرقيق الفعلية وعلى اإلنرتنت واالجتار بالبشر متّكن اجلماعات 
اإلرهابية من توليد إيرادات من مواصلتها اختطاف النساء والفتيات.«)1( كما وتشري الدالئل، إىل وجود 

صلة وثيقة بني العنف اجلنسي واإلجتار بالبشر واإلرهاب)2(.  

النساء  انتهاك حقوق  النزاعات وحاالت عدم اإلستقرار السياسي والفرتات اليت تليها، يتم أيضًا  وخالل 
والفتيات يف التعليم والعمل والصحة ويف األمن اإلقتصادي. يف ظل انهيار األمن العام واإلقتصاد وحتويل 

أولويات الدولة إىل أجندة أمنية أساسًا ال تضع اعتبارات كافية لألولويات اإلجتماعية واخلدماتية. 

بني  والتمييز  املساواة  عدم  يف  يكمن  والفتيات  والفتيان  والرجال  النساء  على  النزاع  أثر  اختالف  إن 
دونية  ورؤية  منطية  أدواراً  تكرس  اليت  اجملتمعية  املفاهيم  وبسبب  اهليكلي  املستوى  على  اجلنسني 
للنساء والفتيات، تنعكس بدورها يف القوانني واإلجراءات والسياسات واإلسرتاتيجية واملمارسات اليت 
ال تنتهك فقط املساواة بني اجلنسني، بل أيضا ال تسعى إىل تغيري أمناط التفكري اجملتمعية واألسباب 
اهليكلية والتشريعية اليت تكرس التمييز وتبقي عليه. كما أن العنف القائم على النوع االجتماعي يف 
النساء والفتيات متتد  العنف ضد  النزاع يرتكب يف ظل سلسلة مرتابطة ومتكررة من أشكال  حاالت 

جذوره إىل فرتات طويلة من التمييز والتسامح مع العنف. 

  انظر/ي تقرير األمني العام لألمم املتحدة »العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات«، 29 مارس S/2019/280 ،2019، الفقرة 14. ويستند هذا اإلستنتاج اىل املعلومات . 1
اليت يتم جتميعها وحتليلها يف تقارير األمني العام لألمم املتحدة حول املوضوع على مدار سنوات عدة.

  نفس املصدر. . 2



12

دليل مرجعي إلعداد اخلطط الوطنية إلنفاذ القرار 1325

»املــــــــرأة والســـــالم واألمـــــن«

• لذلك، ومن أجل منع األثر املتفاقم للنزاع على النساء والفتيات، جيب النهوض باملساواة الفعلية بني اجلنسني 	
قبل نشوب النزاع وأثناءه وبعد انتهائه. هذا وجيب اإلنتباه اىل آثار النزاع العابرة للحدود، كالنزوح واللجوء 

واهلجرة أو االجتار.

والفتيات،  النساء  بوضع  للنهوض  اهلامة  الضمانات  جوهر  يف  املختلفة  اجملاالت  يف  املشاركة  تشكل 
والتصدي للعنف، ولضمان وضع وتبين آليات وسياسات وحلول تستجيب للواقع والحتياجات النساء 
ذلك  يف  مبا  املختلفة  اجملاالت  يف  للنساء  والفعالة  الكاملة  املشاركة  ضمان  جيب  لذلك،  والفتيات. 
احلياة السياسية وصنع القرارات على املستويات املختلفة ومحاية الوصول إىل احلقوق اإلقتصادية 
واإلجتماعية على قدم املساواة مبا يف ذلك احلق يف التعليم والصحة والعمل واملساواة يف الوصول اىل 
املوارد املختلفة. ويتضح من هنا أهمية مشاركة النساء يف كافة اجملاالت ويف الفرتات املختلفة، أي 
قبل النزاع، وخالله، ويف حماوالت فض النزاع وإحالل السالم، وأيضًا يف فرتات ما بعد النزاع مبا يف ذلك 

املشاركة يف وضع ضمانات العدالة اإلنتقالية واعادة اإلعمار ووضع الضمانات لعدم العودة للنزاع. 

ذلك  يف  مبا  هائلة،  وهيكلية  اجتماعية  عقبات  اجلنسي  والعنف  العنف  من  الناجيات  معظم  وتواجه 
الرتهيب والوصم، فضال عن القيود املفروضة على سبل الوصول إىل العدالة وآليات الشكاوى. لذلك، 
جيب أن تكون مؤسسات العدالة واألمن متاحة وقادرة على اإلستجابة، باإلضافة إىل وضع إجراءات 
حتويلية لضمان عدم التكرار. كما ويسهل مناخ اإلفالت من العقاب تكرار اجلرائم اليت تطال النساء 

والفتيات بأشكاهلا املختلفة. لذلك، جيب تبين ضمانات حازمة ملنع اإلفالت من العقاب. 

ويتضح من هنا العالقة الوثيقة بني أجندة املرأة والسالم واألمن وأجندة القضاء على مجيع أشكال 
مع  متسق  بشكل  واألمن  والسالم  املرأة  أجندة  على  العمل  جيب  حيث  والفتيات  النساء  ضد  التمييز 
ضمانات حقوق اإلنسان من خالل احرتام تطبيق اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعاجل العديد 
من اجلوانب ذات العالقة، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء اليت تعاجل 
العديد من هذه اجلوانب يف حاالت السلم والنزاع على السواء من أجل التصدي للعنف، والعمل على 

حتقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني بشكل عام. 
 

• املستوى 	 على  واألمن  والسالم  املرأة  بأجندة  املرتبطة  األمور  على  للعمل  أجندة حقوقية  لتبين  هناك ضرورة 
األسرتاتيجي والتخطيط واملمارسة. 

• يتطلب هــذا تبنــي أجنــدات واسرتاتيجيــات وميزانيات وتشريعــات مراعية للنوع اإلجتماعي تهدف 	
حبقوق  للنهوض  مؤقتــة  خــاصة  تدابري  واعتمــاد  اجلنسني،  بني  املساواة  وحتقيق  التمييز  انهــاء  إىل 
واجلهات  واألمن  القضاء  ذلك  يف  مبا  العالقة  ذات  للجهات  التدريب  تنفيذ  إىل  إضافة  والفتيات،  النساء 

التشريعية واإلعالم وغريها.  
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• من هذا املنطلق، تركز أجندة املرأة والسالم واألمن على ضرورة إنهاء التوجهات العاملية احلالية حنو احللول 	
األمنية للنزاعات، واملستويات غري املسبوقة من اإلنفاق العسكري، وضرورة أن يكون التدخل املسلح من ِقبل 
اجملتمع الدولي والدول األعضاء هو املالذ األخري فقط. وبدالً من ذلك، ينبغي أن ينصب تركيز مجيع أصحاب 
املصلحة على منع النزاع من خالل التدابري قصرية األمد وطويلة األمد، وأن تكون احللول خالل النزاع وإلحالل 

السالم هي حلول مرتكزة على أمن اإلنسان وليس األمن العسكري. 

ويف هذا اإلطار بدأت الدول منذ سنوات بتطوير وتبين خطتها الوطنية حول املرأة والسالم واألمن 
النزاع  العنف واجراءات احلماية حني وقوع  والوقاية من  النزاع  تتعلق مبنع  أمورا  اليت تعاجل فيها 
املراحل  يف  واإلقتصادية  السياسية  منها  خمتلفة  نواحي  يف  املشاركة  وضمانات  العنف،  ووقوع 
املختلفة قبل وخالل وبعد انتهاء النزاع، وخطوات بناء واستمرار السالم بعد النزاعات املسلحة. وتقع 
مشاركة النساء والفتيات يف صلب مجيع هذه اإلجراءات حيث جيب احرتام وجود النساء والفتيات 
وضمان مشاركتهن يف مجيع القرارات مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق بهن حتديداً، ومتكني صانعات 
ادماج  وضمان  إلستقالليتهن  األولوية  تعطى  وأن  واالسرتاتيجيات،  األولويات  حتديد  من  السالم 

ذلك يف عمليات صنع السالم.

الدليـــــــل

يهدف هذا الدليل إىل إعانة الدول اليت ستقوم بوضع خطتها الوطنية حول املرأة والسالم واألمن. 
وال يركز الدليل فقط على عملية اخلروج باخلطة الوطنية، وإمنا يركز أساسًا على ما ميكن 
األمن  جملس  قام  اليت  احملددة  التوصيات  بتوضيح  الدليل  يقوم  لذلك،  اخلطط.  هذه  حتتويه  أن 
بتقدميها إىل الدول حول املرأة والسالم واألمن حيث قام جملس األمن حتديدا بالطلب من الدول 

العمل على تنفيذ مجيع هذه التوصيات.  

)2000( والقرارات الالحقة  نستند يف هذا الدليل على التوصيات الواردة يف قرارات جملس األمن 1325 
األمم  تبنتها جلنة  اليت   30 رقم  العامة  والتوصية  واألمن،  والسالم  املرأة  أجندة  تبنيها حتت  اليت مت 
بعد  ما  وحاالت  النزاعات  نشوب  ومنع  املرأة  )حول  املرأة  التمييز ضد  أشكال  على مجيع  للقضاء  املتحدة 
2015 حول التقدم احملرز يف تطبيق القرار  العاملية الصادرة يف  النزاع(، وتوصيات منتقاة من الدراسة 
1325 )2000( وقرارات جملس األمن الالحقة له حول املرأة والسالم واألمن. وجتدر اإلشارة انه ال تشكل 

املقرتحات الواردة يف هذا الدليل قائمة شاملة او حصرية للتوصيات اليت ميكن ادراجها يف اخلطط الوطنية، 
وامنا هي توصيات جيب على الدول تكييفها مع واقعها الوطين. 
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أجنـــــدة املـــــرأة والســـــالم واألمـــــن 	.2

قـــرارات جملـــس األمـــن 

آثاره  وجتنب  النزاع  جتنب  أهمية  ملعاجلة  خاصة  جهود  تكريس  إىل  للحاجة  اإلستجابة  أجل  من 
املتفاقمة على النساء والفتيات، قام جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف عام 2000 بوضع بند منفصل 
على جدول أعماله مت تسميته »أجندة املرأة والسالم واألمن«، وبدأ جملس األمن النظر بشكل منتظم 
ودوري يف هذا البند، ويقوم من خالل ذلك مبناقشة مسائل متصلة باملرأة، وعالقة النزاعات، بالنوع 

اإلجتماعي، واملشاركة الشاملة للنساء والعنف اجلنسي يف حاالت النزاعات املسلحة.  

• أوهلا 	 كان  واألمن،  والسالم  املرأة  أجندة  التارخييــة حتت  القــرارات  من  سلسلة  باختــاذ  األمن  قـــام جملس 
 1888 )2008( و   1820 2019( هي القرارات  )حتى نهاية عام  )2000( وتبع ذلك تسعة قرارات   1325 القرار 
)2009( و 1889 )2009( و 1960 )2010( و 2106 )2013( و 2122 )2013( و 2242 )2015(، و 2467 )2019(، 

والقــــرار 2493 )2019(. 
• يقوم جملس األمن برصد تنفيذ القرارات كل سنة، من خالل املناقشات السنوية املفتوحة اليت يعقدها بشأن املرأة 	

والسالم واألمن، حيث يتلقى تقارير من األمني العام لألمم املتحدة إضافة إىل تقارير ومعلومات طوعية من الدول 
وأيضاً من منظمات اجملتمع املدني. 

• من خالل القرار 1888 )2009( قام جملس األمن باستحداث مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية 	
بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع. وتقوم املمثلة اخلاصة بزيارات للبلدان، حيث زارت العراق ودارفور يف السودان 

يف 2018، على سبيل املثال، وتقوم ايضاً بتقديم التقارير الدورية جمللس األمن عن طريق األمني العام. 
• إضافة إىل هذا، ولدعم العمل على أجندة املرأة والسالم واألمن، طلب جملس األمن من األمني العام لألمم املتحدة 	

يف عام 2013، وحبسب القرار 2106 )2013(، تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ القرار 1325 )2000( يبني فيها 
التقدم احملرز وحيدد مواطن اإلخفاق واسبابها.

لتكثيف  استخدامها  ميكن  اليت  و2020   2019 األعوام  يف  اهلامة  املناسبات  من  عدد  هناك 
اجلهود حول تفعيل أجندة املرأة والسالم واألمن على املستوى الوطين، خاصة إلرتباط 

هذه املناسبات بهذه األجندة. 

• يشكل عام 2020 الذكرى السنوية العشرون بعد تبين قرار جملس األمن التارخيي 1325 لعام 2000.	
• يشكل العام 2020 الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون لتبين منهاج وخطة عمل بيجني, 	
• يشكل العام 2020 الذكرى السنوية اخلامسة والسبعون إلنشاء األمم املتحدة,	
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• املتحدة 	 لألمم  العام  لألمني  املمثلة اخلاصة  مكتب  العاشرة إلنشاء  السنوية  الذكرى   2019 عام  يشكل 
املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع.

• يشكل العام 2019 الذكرى السنوية األربعون لتبين اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة	
• يشكل العام 2019 الذكرى السنوية الثالثون لتبين أتفاقية حقوق الطفل	
• هذه 	 ويف   ،1325 األمن  جملس  قرار  تبين  بعد  عشر  اخلامسة  بالذكرى   2015 عام  يف  اإلحتفال  مت 

وحتويل  النزاع،  »منع  عنوان  حتت   1325 القرار  تنفيذ  حول  العاملية  الدراسة  اصدار  مت  املناسبة 
العدالة، وضمان السالم«)3(.

ويقوم جملس األمن يف كل من القرارات املختلفة اليت يتم تبنيها حتت أجندة املرأة واألمن والسالم 
بالتأكيد على نواحي عديدة وردت يف قرارات سابقة، ومن ثم تسليط الضوء على نواحي جديدة إضافة 
إىل تقديم التوصيات املباشرة. تتعلق هذه التوصيات أساسًا بالدول، مبا يف ذلك الدول اليت متر بالنزاعات 
وتلك اليت تقوم جبهود إلحالل السالم واخلارجة من النزاعات. كما وهناك توصيات للدول اليت ال متر 
بالنزاعات وذلك من أجل تعزيز قدراتها على جتنب النزاع وآثاره على النساء والفتيات، وتلك اليت تقوم 
مبد العون للدول األخرى. وتؤكد القرارات على مسؤوليات مجيع أطراف النزاع مبا يف ذلك اجلهات غري 
التابعة للدول. كما وتقدم القرارات التوصيات للجهات اليت هلا دور يف جهود إحالل السالم من بينها 
ِفَرق مفاوضات السالم وِفَرق األمم املتحدة الداعمة للمحادثات. كما حتتوي القرارات على معلومات 
حمددة تتعلق بدور األمم املتحدة وأجسامها املختلفة، مبا يف ذلك دور جملس األمن واألمني العام )مثاًل 
من ناحية تقديم التقارير الدورية، وتعيني خرباء النوع اإلجتماعي، اخل(. أخريًا، تؤكد القرارات تكراراً 

على دور منظمات اجملتمع املدني، مبا فيها املنظمات النسوية، يف أجندة املرأة والسالم واألمن.

ملخص قرارات جملس األمن حول املرأة والسالم واألمن

فيما يلي ملخص لقرارات جملس األمن )ميكن اإلطالع على ملخص أكثر تفصياًل يف امللحق عدد 1(. )4( 

1325 )2000(:  يشري إىل أن املدنيني، وال سيما النساء واألطفال، يشكلون األغلبية  القــــــرار 
والعناصر  للمقاتلني  هدفًا  متزايدة  بصورة  وميثلون  بالنزاعات  سلبا  املتأثرين  من  العظمى 
د القرار على الدور اهلام للنساء يف منع الصراعات وحلها ويف بناء السالم، ويدعو  املسلحة. ويؤكِّ
مجيع أطراف النزاعات إىل احرتام القانون الدولي واختاذ تدابري خاصة حتمي الفتيات والنساء 

2015، هيئة األمم املتحدة للمرأة . 3  ،1325 »منع النزاع وحتويل العدالة وضمان السالم«، دراسة عاملية حول تنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
https://wps.unwomen.org/pdf/ar/GlobalStudy_AR_Web.pdf

مالحظات: 1. بشكل عام، يقوم كل قرارا بتكرار امور جرى ادراجها يف قرارات سابقة ومن ثم إضافة جوانب جديدة. يسلط امللخص هنا على نواحي جديدة هامة . 4
يف كل قرار، مع جتنب التكرار قدر اإلمكان. 2. يف هذا امللخص، مت استبدال كلمة »اجلنساني« و »اجلنسانية« وهي املصطلحات املستخدمة يف الرتمجة العربية 

لقرارات جملس األمن، ويتم استخدام مصطلح »النوع اإلجتماعي« عوضًا عنهم.  
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اجلنسي.  لإليذاء  األخرى  واألشكال  االغتصاب  السيما  اجلنس  أساس  على  القائم  العنف  من 
السالم.  حفظ  عمليات  مجيع  يف  اإلجتماعي  النوع  منظور  تعميم  إىل  امللحة  باحلاجة  ويسلم 
كما حيث الدول على ضمان زيادة متثيل النساء على مجيع مستويات صنع القرار، ويشدد على 
مسؤولية مجيع الدول يف وضع نهاية لإلفالت من العقاب وضرورة استثناء اجلرائم اخلطرية 
حتت القانون الدولي من قرارات العفو. ويطلب إىل مجيع األطراف الفاعلة املعنية عند التفاوض 
على اتفاقات السالم وتنفيذها، األخذ باالعتبار االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات. ويؤكد 
خاصة  والفتيات،  للنساء  اإلنسانية  احلقوق  واحرتام  محاية  تضمن  تدابري  اختاذ  أهمية  على 
فيما يتعلق بإصالح الدستور والنظام االنتخابي والشرطة والقضاء. ويؤكد على اهمية مجع 

البيانات حول تأثري النزاع على النساء والفتيات. 

خاصة  بصفة  ُيستهَدفن  والفتيات  النساء  أن  إىل  القرار  يشري   :)2008(  1820 القــــــرار   .1
بالعنف اجلنسي املرتكب ألغراض منها اختاذه وسيلة من وسائل احلرب، ويؤكد على أن أطراف 
الفوري  والوقف  املدنيني  حلماية  اإلجراءات  مجيع  اختاذ  عن  املسؤولة  هي  املسلحة  النزاعات 
طريق  يف  العقبات  الستمرار  القلق  بالغ  عن  ويعرب  اجلنسي.  العنف  أعمال  جلميع  والكامل 
مشاركة النساء الكاملة نتيجة للعنف والتخويف والتمييز. هذا ويشري القرار إىل أن االغتصاب 
أو  أو جرمية ضد اإلنسانية،  أن تشكِّل جرمية حرب،  العنف اجلنسي ميكن  وغريه من أشكال 
فعال منشئا جلرمية تتعلق باإلبادة اجلماعية ويطلب إىل الدول أن متتثل ملا عليها من التزامات 
العقاب واستثناء  مبقاضاة األشخاص املسؤولني عن هذه األعمال واحليلولة دون إفالتهم من 
جرائم العنف اجلنسي من أحكام العفو العام وضمان متتع الضحايا باحلماية واملساواة يف فرص 
من  والفتيات  للنساء  احلماية  لتوفري  فّعالة  آليات  وضع  القرار  ويطلب  العدالة.  إىل  الوصول 
العنف مبا يف ذلك خميمات الالجئني والنازحني داخلًيا. ويشجع على أن تقوم الدول بالنظر يف 
التدابري املمكنة لتعزيز وعي واستجابة أفراد قواتها املشاركني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ 
السالم من أجل محاية املدنيني ومنع ارتكاب العنف اجلنسي والعمل على إيفاد نسبة أكرب من 
النساء. وحيث القرار مجيع األطراف املعنية على دعم تنمية وتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية 

وشبكات اجملتمع املدني.

2. القــــــرار 1888 )2009(:  يؤكد أن وضع حد لإلفالت من العقاب أمر أساسي للمجتمعات اليت 
تشهد نزاعا أو اليت تتعافى منه لتجاوز انتهاكات املاضي وملنع وقوع هذه االنتهاكات يف املستقبل 
ويشري إىل آليات العدالة واملصاحلة اليت ميكن االستعانة بها من أجل تعزيز املسؤولية الفردية عن 
اجلرائم اجلسيمة وأيضًا تعزيز السالم والوصول إىل احلقيقة واملصاحلة وحقوق الضحايا. يشدد 
القرار على أهمية التصدي ملسائل العنف اجلنسي منذ بدء عمليات السالم ومساعي الوساطة ويف 
وصول املساعدات اإلنسانية والعدالة، وجرب الضرر واإلنعاش والتنمية. كما يؤكد على أهمية 
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األمن،  قطاع  وإصالح  اجلنائي  والتحقيق  والوساطة  والعسكري  املدني  القضاء  نظامي  إصالح 
الوطنية  االستجابة  صعيد  على  الثغرات  وحتديد  العادلة  احملاكمة  ومعايري  الشهود  ومحاية 
واتباع نهج وطين شامل للتصدي للعنف اجلنسي يف النزاعات املسلحة. ويرحب بإدماج النساء يف 
الذي يؤثر على  بعثات حفظ السالم لتتولني وظائف مدنية وعسكرية ووظائف الشرطة األمر 
الدول على زيادة سبل  الوطنية. ويشجع  املسلحة وقوات األمن  القوات  النساء يف  زيادة مشاركة 
استفادة ضحايا العنف اجلنسي من الرعاية الصحية والدعم النفسي واملساعدة القانونية وخدمات 
إعادة اإلدماج االجتماعي االقتصادي، وال سيما يف املناطق الريفية. يطلب جملس األمن يف القرار 
االستغالل  إزاء  التسامح  عدم  سياسة  لتنفيذ  وتكثيفها  اجلهود  بذل  يواصل  أن  العام  األمني  إىل 

واالنتهاك اجلنسيني يف إطار عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم. 

مشاركة  تعرتض  اليت  العقبات  استمرار  إزاء  القلق  عن  يعرب   :)2009(  1889 القــــــرار   .3
النساء بالكامل نتيجة ألعمال العنف والرتهيب وانعدام األمن وسيادة القانون، والتمييز الثقايف 
االجتماعية  والعوامل  النساء،  بشأن  املتعصبة  أو  املتطرفة  اآلراء  تزايد  ذلك  يف  مبا  والوصم، 
انتهاء  بعد  ما  حاالت  يف  والفتيات  للنساء  اخلاصة  االحتياجات  على  ويؤكد  واالقتصادية. 
النزاع ويشدد على أهمية متويل االحتياجات يف جمال اإلنعاش املبكر للنساء والفتيات. ويشدد 
على اهمية اعتبار النساء كأطراف فاعلة وليس كضحايا، وحيث الدول األعضاء واملنظمات 
الدولية واإلقليمية على اختاذ مزيدا من التدابري لتحسني مشاركة النساء يف مجيع مراحل 
عمليات السالم مبا يف ذلك يف صنع القرار السياسي واالقتصادي يف املراحل املبكرة من عمليات 
االنتعاش ويف إدارة املعونات والتخطيط هلا، ودعم املنظمات النسائية. كما ويشجع الدول يف 
حاالت ما بعد انتهاء النزاع على حتديد تفاصيل احتياجات النساء والفتيات وأولوياتهن، وتصميم 
الدول  تبذهلا  اليت  باجلهود  القرار  ويرحب  املدني.  اجملتمع  مع  بالتشاور  حمددة،  اسرتاتيجيات 
ع  األعضاء لتنفيذ القرار 1325 على الصعيد الوطين، من خالل إعداد خطط عمل وطنية، ويشجِّ
البيانات عن االحتياجات اخلاصة للنساء  الدول على مواصلة ذلك. ويؤكد على أهمية مجع 

والفتيات يف حاالت ما بعد انتهاء النزاع وحتليلها وتقييمها بصورة منتظمة.

التزامات حمّددة  املّسلحة قطع وتنفيذ  النزاعات  )2010(: يهيب بأطراف   1960 القــــــرار   .4
يف  اجلنسي  العنف  حظر  على  والنّص  واضحة  أوامر  إصدار  تشمل  اجلنسي  العنف  ملكافحة 
مدّونات قواعد السلوك وأدّلة العمليات العسكرية والتحقيق يف االعتداءات. يشجع الدول على 
نشر عدد أكرب من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة اإلناث يف عمليات األمم املتحدة حلفظ 
التوجيهي جلميع األفراد العسكريني  النشر والتدريب  السالم، وعلى إتاحة تدريب كاف قبل 
وأفراد الشرطة على التصدي للعنف اجلنسي واملبين على النوع اإلجتماعي، ومساعدة البعثات 

على وضع إجراءات خاصة للتصّدي للعنف اجلنسي على املستوى امليداني. 
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واقتصاديًا  واجتماعيا  سياسيًا  النساء  متكني  أهمية  على  يؤكد   :)2013(  2106 القــــــرار   .5
وحتقيق املساواة بني اجلنسني وإشراك الرجال والفتيان يف اجلهود املبذولة ملكافحة مجيع أشكال 
العنف ضد النساء وملنع العنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاعات. ويذكر 
إىل أن العنف اجلنسي يستهدف أيضًا الرجال والفتيان، ويؤثر على من تصيبهم صدمات نفسية 
غري مباشرة بسبب إرغامهم على مشاهدة أفراد األسرة يتعرضون للعنف اجلنسي. كما ويشري 
إىل النص الوارد يف معاهدة جتارة األسلحة بأن على الدول األطراف املصدرة لألسلحة أن تضع 
يف اعتبارها خطر استخدام األسلحة التقليدية أو األصناف التقليدية املشمولة باملعاهدة الرتكاب 
أعمال عنف قائمة على النوع االجتماعي أو أعمال عنف خطرية ضد النساء واألطفال، أو تيسري 
واحلماية.  املنع  صعيد  على  استجابة  ألي  النساء  مشاركة  أهمية  على  يشدد  كما  ارتكابها. 
العنف اجلنسي يف تشريعاتها  إدراج عقوبات مشددة جلرائم  الدول على  القرار مجيع  ويشجع 
اجلزائية الوطنية إلتاحة إمكانية حماكمة مرتكيب هذه األفعال. ويلفت االنتباه إىل أهمية 
وضع نهج شامل للعدالة االنتقالية يشمل النطاق الشامل للتدابري القضائية وغري القضائية، 
حسب االقتضاء. وحيث على إدراج العنف اجلنسي يف تعريف األعمال احملظورة مبوجب عمليات 
وقف إطالق النار ويف األحكام املتعلقة برصد وقف إطالق النار. ويؤكد على أهمية التدريب 
يف جمال العنف اجلنسي واملبين على النوع اإلجتماعي للعاملني يف قطاعي العدل واألمن، وإدماج 
املزيد من النساء على املستويات املهنية يف هذين القطاعني. ويالحظ الصلة بني العنف اجلنسي 
يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاعات واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، وحتمل 

النساء والفتيات أكثر من غريهن عبء فريوس اإليدز.

بعد  وما  املسلح  النزاع  حاالت  يف  النساء  وضع  هشاشة  اىل  يشري   :)2013(  2122 القــــــرار   .6
انتهاء النزاع خاصة فيما يتصل بالنزوح قسرا نتيجة لعدم املساواة يف حقوق املواطنة وتطبيق 
قوانني اللجوء بشكل متحيز جنسيا والعراقيل اليت حتول دون تسجيل البيانات واحلصول على 
من  املتضررات  للنساء  اإلنسانية  املعونة  توفري  أهمية  على  القرار  يؤكد  كما  اهلوية.  وثائق 
الطبية  لتوفري كافة اخلدمات  اعتمادات  اإلنسانية  األنشطة  يشمل متويل  أن  وضمان  النزاع 
إمكانية  ضرورة  ويالحظ  الرزق،  وسبل  النفسي  العالج  وخدمات  واالجتماعية  والقانونية 
احلصول على كافة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وبدون متييز مبا يف ذلك ما يتصل 
حباالت احلمل الناتج عن االغتصاب. ويؤكد القرار أن حتقيق السالم الدائم يستلزم اتباع نهج 
متكامل يقوم على الربط بني األنشطة السياسية واألمنية واألنشطة املتعلقة بالتنمية وحقوق 
رئيسية  عناصر  بوصفها  والعدالة  القانون  وسيادة  اجلنسني  بني  املساواة  يشمل  مبا  اإلنسان، 
ملنع نشوب النزاعات وحفظ السالم وتسوية النزاعات وبناء السالم، وملعاجلة أسباب النزاع من 
كفالة  ضرورة  على  ويؤكد  والفتيات.  النساء  أمن  تهدد  اليت  لألخطار  والتصدي  جذورها 
االنتخابية مع مالحظة  العملية  املرأة بصورة كاملة ومتكافئة يف مجيع مراحل  مشاركة 
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العمليات  يف  ومشاركتها  االنتخابات وخالهلا،  قبل  املرأة  عناية خاصة لسالمة  إيالء  ضرورة 
األمين  القطاع  إصالح  عمليات  ويف  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  وبرامج  السياسية 

واجلهاز القضائي وعمليات إعادة اإلعمار األوسع نطاقا. 

7. القــــــرار 2242 )2015(: يرحب القرار بالرتكيز على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني 
النساء  متكني  أن  على  ويؤكد   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  سياق  يف  والفتيات  النساء 
الرامية إىل صون  النزاعات واجلهود  أمران هامان ملنع نشوب  والفتيات واملساواة بني اجلنسني 
بتصاعد  يتعلق  فيما  سيما  وال  واألمن  للسالم  العاملي  السياق  تغري  إىل  ويشري  واألمن.  السالم 
التطرف املصحوب بالعنف، الذي ميكن أن يؤدي إىل اإلرهاب وزيادة عدد الالجئني والنازحني، 
أنهن كثريا ما يكَن هدفا  والفتيات، حيث  للنساء  االنسانية  أثرا متباينا على احلقوق  وخيلف 
على  والقائمة  اجلنسي  العنف  أعمال  أن  على  ويؤكد  كما  اإلرهابية،  للجماعات  مباشرا 
النوع اإلجتماعي تشكل جزءا من األهداف االسرتاتيجية واأليديولوجيات اليت تؤمن بها بعض 
اجلماعات اإلرهابية، وتستخدم كوسيلة من وسائل اإلرهاب وأداة لزيادة قدرة تلك اجلماعات 
املاحنة إىل  البلدان  القرار  التمويل والتجنيد وتدمري اجملتمعات. ويدعو  من خالل دعم أعمال 
تقديم املساعدة املالية والتقنية إىل املشاركات يف عمليات السالم، وحيث على التكفل مبشاركة 
النساء واملنظمات النسائية وتوليها دورا قياديا يف وضع اسرتاتيجيات ملكافحة اإلرهاب والتطرف 
العنيف وأيضا متكني النساء والشباب والزعماء الدينيني من التصدي للظروف املؤدية إىل انتشار 
النساء والفتيات، مبا يف ذلك من خالل جهود بناء القدرات،  اإلرهاب والتطرف العنيف، متكني 
النقل غري املشروع  املتعلقة مبنع  كي تشاركن يف تصميم وتنفيذ اإلسرتاتيجيات واألنشطة 

لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتراكمها وإساءة استعماهلا.

الالتي  للنساء  املتدني  العدد  إزاء  قلقه  عن  األمن  جملس  يعرب   :)2019(  2467 القــــــرار   .8
التمويل  كفاية  وعدم  واألمن،  بالسالم  واملتعلقة  السياسية  اجملاالت  يف  عليا  مناصب  يشغلن 
يف جمال املرأة والسالم واألمن. ويؤكد على أن العنف اجلنسي يف حاالت النزاع يرتكب يف ظل 
تزايد  إىل  يؤدي  النزاع  وأن  والفتيات  النساء  ضد  العنف  أشكال  من  ومتكررة  مرتابطة  سلسلة 
أن  اىل  القرار  واشتداد وحشيتها. كما ويشري  اإلجتماعي  النوع  املبين على  العنف  أشكال  تواتر 
النزاع،  انتهاء  بعد  وما  النزاع  حاالت  يف  كبري  بضعف  تصاب  أن  ميكن  الوطنية  العدالة  نظم 
ويؤكد على ضرورة اتباع نهج يركز على الناجني من العنف اجلنسي يف حاالت النزاع وما بعد 
انتهاء النزاع ويشري إىل  أن انتهاكات االلتزامات املتعلقة مبعاملة الضحايا ميكن أن ترقى بذاتها 
إىل درجة االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي. كما ويسّلم بالصلة بني العنف اجلنسي يف 
حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع واالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية مبا يف ذلك ما يسمى 
»املعادن املؤججة للنزاع«، ويؤكد على ضرورة حرص القطاع اخلاص على أال تستخدم عائدات 
هذه املواد يف متويل اجلماعات املسلحة. يدعو القرار أيضا إىل اتباع نهج منتظم وموثوق ودقيق 
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ال  حبيث  اجلنسي  العنف  عن  املعلومات  مجع  يف  اجلنس  نوع  حسب  ومصنف  التوقيت  وحسن 
املدنية  العدالة  نظامي  قدرة  ترسيخ  أهمية  على  القرار  ويؤكد  للخطر.  الناجني  يعرض 
والعسكرية على التصدي للعنف اجلنسي بغية تعزيز املساءلة، من خالل إصالح قطاع العدالة 
وتعزيز التشريعات وحتسني التحقيق يف أعمال العنف اجلنسي وحماكمة مرتكبيها مبا يتفق 
مع ضمانات احملاكمة العادلة وسن قوانني حلماية الضحايا والشهود وتقديم املعونة القضائية 
العقبات  وإزالة  للتصدي هلذه اجلرائم  وإنشاء وحدات شرطة وحماكم متخصصة  للناجني 
اإلجرائية اليت حتول دون إحقاق العدالة لفائدة الضحايا وتوفري مرافق لعقد جلسات استماع 
تفضي  أن  احتمال  من  يزيدان  ومشاركتها  للمرأة  القيادي  الدور  بأن  القرار  ويسّلم  مغلقة. 
الضحايا.  حيدده  الذي  النحو  على  فعالة  انتصاف  سبل  حتقق  نتائج  إىل  االنتقالية  العدالة 
كما ويسّلم بأن النساء والفتيات الالتي يصرن حوامل نتيجة للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع 
املسلح، ميكن أن خترتن االستمرار يف احلمل، ولذلك فيمكن أن تكون هلن احتياجات خمتلفة 
املتأثرين  باملساواة يف احلقوق جلميع األشخاص  الدول على االعرتاف  القرار  وخاصة. وحيث 
بالعنف اجلنسي مبن فيهم النساء والفتيات واألطفال نتيجة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع، 
وعلى ضرورة متكينهم من االستفادة من برامج اإلنصاف والتعويض والرعاية وضرورة إزالة 
التأهيل  جهود  وتيسري  اجلرائم،  ضحايا  من  الفئة  بهذه  املرتبط  والثقايف  االجتماعي  الوصم 
وإعادة اإلدماج. ويؤكد على ضرورة استثناء جرائم العنف اجلنسي من األحكام املتعلقة بالعفو 

واحلصانة يف سياق عمليات تسوية النزاعات. 

القــــــرار 2493 )2019(: )يأتي هذا القرار متهيداً للذكرى العشرين لقرار جملس األمن   .8
1325 )2000((. يعرب جملس األمن يف القرار عن قلقه إزاء العقبات اليت حتول دون تنفيذ القرار 

واهليئات  العمليات  من  العديد  يف  ناقصًا  متثياًل  النساء  متثيل  وإزاء  تامًا،  تنفيذاً   )2000(  1325

الرمسية املتصلة حبفظ السالم واألمن، والعدد املتدني للنساء الالتي يشغلن مناصب عليا يف 
املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية مبجاالت السياسة والسالم واألمن، وإزاء عدم 
كفاية االستجابات اإلنسانية اليت تراعي اعتبارات النوع اإلجتماعي والدعم املقدم لتولي النساء 
أدواراً قيادية يف هذه اجملاالت، وإزاء نقص التمويل املتاح يف جمال املرأة والسالم واألمن. ويعيد 
جملس األمن التأكيد على الدور الرئيسي املنوط بالدول األعضاء فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل 
املتحدة  األمم  بأجهزة  املنوط  التكميلي  والدور  واألمن،  والسالم  املرأة  بشأن  القرارات  جلميع 
واملنظمات اإلقليمية، ويسّلم أيضًا بأهمية مساهمة اجملتمع املدني. وحيث الدول األعضاء على 
التنفيذ التام ألحكام مجيع قرارات جملس األمن السابقة ذات الصلة. ويشجع القرار بقوة الدول 
النسائية  القيادات  ذلك  املدني، مبا يف  للمجتمع  تتيح  آمنة  بيئة متكينية  األعضاء على إجياد 
حبماية  واملعنيات  السياسة  جمال  يف  والعامالت  السالم  بناء  جمال  يف  والعامالت  اجملتمعية 
والتصدي  له  موجب  ال  تدخل  ودون  باستقاللية  بعملها  االضطالع  وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق 

جلميع أشكال التهديد واملضايقة والعنف وخطاب الكراهية املوجهة ضدها.
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احملــاور األربعــة للقــرار 1325 والقـرارات الالحقــة 	.3

تؤكد الدراسة العاملية حول املرأة والسالم واألمن، واليت مت اصدارها مبناسبة مرور مخسة 
املرأة  أجندة  يف  الرئيسية  املركزية  النقطة  أن  على   ،1325 القرار  تبين  على  عاماً  عشر 
والسالم واألمن هي جتنب النزاعات وانهاءها وليس جعل النزاعات أكثر أمناً للنساء والفتيات. 
وعدم  اجلنسني  بني  املساواة  ضمان  هو  واألمن  والسالم  املرأة  ألجندة  الرئيسية  والركيزة 

التمييز.

وجتـــدر اإلشارة أنه مل يقم قــرار جملس األمــن 1325 والقــرارات الالحقة باإلشارة إىل 
حماور أربعة حتديدا. إال انه مت تطوير هذه احملاور واستخدامها بشكــل واســع من خــالل 
األدبيات التحليليــة والدراسة العاملية اليت تبعت تبين هذه القرارات. هلذا، تقوم العديد 
من اخلطط الوطنية يف العامل بتبين هذه احملاور كإطاراً عاماً، مع ادخال تعديالت أو إضافات 

للتناسب هذه احملاور الواقع الوطين.

هناك أهمية كبرية لفهم طبيعة كل من احملاور األربعة ملا هلذا من تأثري مباشر على حمتويات 
اخلطط الوطنية. وكثريا ما يتم ربط احملاور املختلفة مبراحل خمتلفة للنزاع، حيث يتم ربط 
اإلغاثة  وحمور  النزاع،  بفرتة  احلماية  وحمور  النزاع،  قبل  ما  مبرحلة  غالباً  الوقاية  حمور 
واعادة اإلعمار بفرتة ما بعد النزاع. إال أن هذه الرؤية خاطئة، وبالتالي فإن تبنيها سوف يؤدي 
املختلفة يف  احملاور  إىل  النظر  الضروري  فمن  اذن  منقوصة.  وخطط  اسرتاتيجيات  تبين  اىل 

الفرتات املختلفة للنزاع.



22

دليل مرجعي إلعداد اخلطط الوطنية إلنفاذ القرار 1325

»املــــــــرأة والســـــالم واألمـــــن«

مساواة
تمكين

مناصرة

مناهضة العنف

الوقــاية

التنمية
اإلغـاثة

صنع القرار

حقوق اقتصادية
المشاركــة

مساواة
تمكين

مناصرة

مناهضة العنف

الوقــاية

التنمية
اإلغـاثة

صنع القرار

حقوق اقتصادية
المشاركــة

وآليات غري عنيفة  اآلليات غري األمنية  النزاع ويركز على  بالوقاية من  يتعلق هذا احملور 
تؤدي  قد  اليت  واهليكلية  واإلجرائية  اجلذرية  األسباب  معاجلة  فيها  مبا  النزاع،  لتجنب 
للمساوة  املختلفة  الضمانات  انتشارها. ويركز هذا احملور على  إىل  أو  النزاعات  إىل نشوب 
بني اجلنسني يف اجملاالت املختلفة اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية وغريها. من بينها 
من  للجميع  املستدامة  التنمية  على  والرتكيز  القانون  وسيادة  اإلنسان  حقوق  ضمانات 
أجل معاجلة الفقر والبطالة وافتقار التعليم وتدني مستويات املعيشة والتهميش واجلهل 
وأسباب أخرى شبيهة ؛ إذ أن هذه األسباب قد تؤدي إىل نشوب النزاعات وقد تساهم يف اشتداد 
النزاع. وحيث  العودة إىل  السالم وتساهم يف  أمام احالل  حدتها وانتشارها وقد تشكل عائقًا 
هذا  يركز  النزاع،  من  ومتفاوت  خاص  بشكل  يتأثرن  والفتيات  النساء  أن  املعروف  من  أنه 
احملور أيضًا على اآلليات اليت تعاجل عدم املساواة وآليات الوقاية من مجيع أشكال العنف ضد 
النساء والفتيات والتصدي هلا، مبا يف ذلك تدابري خاصة للوقاية من االستغالل واالنتهاك 
املبكر.  اإلنذار  آليات  ذلك  يف  مبا  للتهديد،  املعرضة  بالفئات  خاصة  آليات  وايضًا  اجلنسيني 
وتتطلب هذه اإلجراءات ميزانيات وتعديالت قانونية وتدريب، تكون مجيعها مستجيبة للنوع 

اإلجتماعي.

وتبين  الوقائيتني،  والوساطة  الدبلوماسية  خطوات  أخذ  النزاعات  نشـــــوب  منع  ويتضمن 
آليات لإلنذار املبكر. وميكن وضع مؤشرات عديدة لإلنذار املبكر مناسبة للواقع الوطين منها 
اإلنذاٍر مبكٍر  أحد مؤشرات  العنف اجلنسي  انتشار  السريعة يف  الزيادات  املثال  على سبيل 
إلمكانية نشوب وتأجج النزاعات بسرعة وانتشار العنف اجلنسي خالل النزاع، حيث يشري 
آليات  واألمن، وضعف  القانون  آليات تطبيق  النزاع إىل ضعف  قبل  العنف اجلنسي  ازدياد 
العدالة وتفشي اإلفالت من العقاب، وهي أمور تسهل نشوب النزاعات وتشري إىل إمكانية 
تفاقم األثر على النساء والفتيات خالل النزاعات. كما أن انتشار العنف مبا يف ذلك العنف 
اجلنسي يشري يف غالب األحيان إىل سهولة استخدام هذه اجلرائم كوسيلة أو تكتيك يف 
األسلحة  انتشار  بسبب  عديدة  حاالت  يف  اجلرائم  هذه  اقرتاف  تسهيل  ويتم  النزاع،  إطار 
القانونية  البنية  غالبًا  وتتعرض  الصراعات.  حدة  زيادة  يف  أيضًا  تساهم  اليت  الصغرية 
والقضائية للهشاشة خالل النزاع، وتؤدي هشاشة البنية القضائية خالل النزاع إىل تفاقم 
واجلسيمة  اخلطرية  واجلرائم  اجلنسية  اجلرائم  عن  ذلك  يف  مبا  العقاب  من  اإلفالت 
األخرى حسب القانون الدولي. لذلك، فإن اجلهود الرامية إىل القضاء على االنتهاكات على 
اساس النوع االجتماعي تسهم أيضًا، على املدى الطويل، يف منع نشوب النزاعات وتصاعدها، 

حمــور الوقــــايـة
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واندالع العنف من جديد يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. كما ويتعلق هذا احملور بالوقاية 
من اإلرهاب والتطرف العنيف الذي يستخدم العوامل السابقة اليت تسهل انتشاره وجذب 

املؤيدين له قبل النزاع وخالله ويف مراحل إحالل السالم وإنهاء النزاع. 

كما ويتعلق هذا احملور بآليات الوقاية خالل النزاعات مبا فيها اجراءات منع حدوث العنف 
ملنع  والعسكريني  املدنيني  القادة  من  واضحة  وأوامر  تعليمات  مثل  النزاع  خالل  اجلنسي 
عقوبات  وفرض  العقاب  من  اإلفالت  عدم  لضمان  عقابية  اجراءات  واتباع  اجلنسي  العنف 
رادعة تتناسب مع خطورة اجلرائم، وأيضًا تبين ترتيبات أمنية وقائية يف خميمات اللجوء 
والنزوح الداخلي، واملراقبة املستمرة لتداول األسلحة التقليدية ومكافحة النقل غري املشروع 
لألسلحة الصغرية واخلفيفة وإساءة استخدامها واملعاقبة عليها، إضافة إىل إدماج اعتبارات 

النوع اإلجتماعي يف مجيع برامج اإلغاثة اإلنسانية. 

مراعاة  فيها  مبا  اإلعمار  وإعادة  السالم  إحالل  فرتات  خالل  بإجراءات  أيضًا  هذا  ويتعلق 
واستثناء  التوطني  إعادة  أو  الوطن  إىل  اإلعادة  أثناء  والفتايات  للنساء  اخلاصة  االحتياجات 
العنف اجلنسي من اتفاقات إحالل السالم والعفو واحلصانة وتبين آليات العدالة اإلنتقالية 
واهلياكل  والتشريعات  الدستور  لتعديل  اجراءات  واختاذ  الناجني  حقوق  حمورها  يكون 

واآلليات بالرتكيز على املساواة بني اجلنسني. 
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النساء  تتعرض  حني  واختاذها  وضعها  جيب  اليت  واآلليات  باإلجراءات  احملور  هذا  يتعلق 
والفتيات للعنف، خاصة التدابري اخلاصة باحلماية يف حاالت اإلستغالل واجلرائم اجلنسية، 
وأيضًا محايتهن خالل حاالت النزاع. وترتبط آليات احلماية أيضا بالتعليم والصحة والعمل 
هذه  أن  حيث  املختلفة،  املستويات  يف  القرار  صنع  ويف  السياسي  املستوى  على  واملشاركة 

اإلجراءات مجيعا تزيد من محاية النساء والفتيات. 

قبل النزاع، تشمل اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لتوفري خطوط األمان ودور اإليواء، وتوفري 
املتعددة  اجملتمعية  اخلدمات  مراكز  مثل  ومعاجلة  إحالة  وخدمات  اجراءات  واستخدام 
االقتصادي  بالتمكني  الفورية  والصحية  القانونية  املساعدة  تربط  اليت  التخصصات 
من  الناجيات  حصول  وضمان  الشكاوى،  إجراءات  وتسهيل  املتنقلة،  والعيادات  واالجتماعي 
العقلية  بالصحة  والعناية  الشامل  الطيب  العالج  على  اجلنسي  العنف  ذلك  يف  مبا  العنف 

والدعم النفسي واالجتماعي.

النوع  على  والقائم  اجلنسي  العنف  أعمال  يف  التحقيق  ذلك  يشمل  أن  ميكن  النزاع،  خالل 
اإلجتماعي ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على وجه السرعة، وضمان توفري سبل احلصول 
على احلماية واختاذ تدابري فعالة لضمان حصول الناجيات من العنف اجلنسي على العالج 
الطيب الشامل والعناية بالصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي، واعتماد تدابري عملية 
اخلدمات  ومحاية  عمل  وامكانية  التمويل  توفري  واستمرار  والنازحيني،  االجئني  حلماية 

املتوفرة قبل النزاع.

الدعم ملشاركة فعالة  اإلجراءات تقديم  النزاع، تشمل هذه  وانهاء  السالم  ويف فرتة إحالل 
األشخاص  مجيع  حقوق  يف  باملساواة  واإلعرتاف  اجلنسي،  العنف  من  وللناجيات  للنساء 
النزاع، مبا يف ذلك األطفال نتيجة العنف اجلنسي يف  املتأثرين بالعنف اجلنسي يف حاالت 
العنف اجلنسي  االحتياجات اخلاصة ومحاية ضحايا  تراعي  إجراءات  وتبين  النزاع،  حاالت 
والشهود وأفراد أسرهم، وإجراء التحقيقات بصورة سرية، وجرب األضرار النامجة عن العنف 

اجلنسي واإلنتهاكات األخرى حلقوق النساء يف آليات العدالة اإلنتقالية.

حمــور احلمايــــة
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هلذا احملور أهمية كربى يف املراحل املختلفة، يف وقت السلم وقبل النزاع، وخالل النزاع، وعند 
العمل على إحالل السالم، وبعد إحالل السالم وإعادة اإلعمار واملشاركة الفعالة للنساء يف 
اتفاقات السالم  املفاوضات وصياغة  النـزاعات ويف عمليات صنع السالم مبا يف ذلك  تسوية 

وعمليات اعادة اإلعمار واجراءات العدالة اإلنتقالية.

وجتاربهن  خبرباتهن  األخذ  أجل  من  والفتيات  النساء  مشاركة  بضمان  احملور  هذا  يتعلق 
باعتبارهن  التقليدية  النظرة  من  واخلروج  اخلاصة  احتياجتاتهن  ادماج  وايضا  كنساء 
ضحايا.  وحملور املشاركة أهمية للخروج باسرتاتيجيات وبرامج مراعية للنوع اإلجتماعي 
فعالة  آليات  بضمان  هذا  ويتم  واإلقتصادية.  واإلجتماعية  السياسية  املختلفة  اجملاالت  يف 

للمشاركة اإلقتصادية ويف احلياة السياسية والعامة ويف صنع القرارات. 

قبل النزاع، ميكن أن يشمل هذا املشاركة يف املناصب واهليئات العامة، واملشاركة اإلقتصادية. 
واهليئات،  املناصب  يف  املناصفة  لضمان  التعليمات  واصدار  تدابري  اعتماد  هذا  يتطلب  وقد 
االنتخابية  العمليات  مراحل  مجيع  يف  ومتكافئة  كاملة  بصورة  املرأة  مشاركة  وضمان 
وملشاركة  املثال(.  سبيل  على  الربملان  )يف  املشاركة  لدعم  مؤقتة  خاصة  تدابري  واعتماد 
النساء يف العمل ويف التعليم قبل النزاع أهمية خاصة للنهوض بوضعهن. وملشاركة النساء 
النساء مثال يف  الوقاية واحلماية، من خالل مشاركة  اثر هام ملعاجلة بعض من حتديات 
اإلسرتاتيجيات  وتطوير  القرارات  صنع  ويف  العدالة،  ومؤسسات  والشرطة  املسلحة  القوات 
الدستوري والتشريعي واملؤسسي ويف  املتعلقة باإلنتعاش االقتصادي ويف عمليات اإلصالح 
جهود  يف  النساء  مشاركة  كذلك  والقضاء،  الشرطة  وإصالح  االنتخابية  النظم  وضع 
تنظيم جتارة األسلحة، ومراقبة ومكافحة النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واخلفيفة 
املختلفة،  االسرتاتيجيات  النسائية يف وضع  املنظمات  وايضًا مشاركة  استخدامها،  وإساءة 

االقتصادية والتنموية ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.

خالل النزاع، ميكن أن يشمل هذا مشاركة النساء واملنظمات النسائية وتوليها دورا قياديا يف 
العمل على مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف ويف جهود تنظيم جتارة األسلحة ومراقبتها، 
النازحات  للنساء  فاعلة  ومشاركة  اإلنساني،  والعمل  املعونات  إدارة  وتنفيذ  والتخطيط 
املخيمات،  وإدارة  املساعدة  برامج  وتنفيذ  بتخطيط  املتعلقة  اجلوانب  مجيع  يف  والالجئات 

وإدماج املزيد من النساء على املستويات املهنية يف قطاعي العدالة واألمن.

حمــور املشــــاركـــة
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النزاع، تشمل اإلجراءات اليت ميكن اختاذها إشراك النساء  ويف فرتة إحالل السالم وما بعد 
ومنظمات اجملتمع املدني اليت تركز على قضايا النساء والفتيات يف مجيع مفاوضات السالم 
النساء  إشراك  على  التأكيد  وجيب  النزاع،  انتهاء  بعد  اإلعمار  وإعادة  البناء  إعادة  وجهود 
تضمن  انتخابات  ومعايري  قوانني  وتبين  العليا،  الرتب  يف  ذلك  يف  مبا  الوفود،  يف  كعضوات 
رفع مشاركة النساء السياسية، مبا يف ذلك من خالل تدابري خاصة مؤقتة، وزيادة متثيل 
وضمان  النزاعات،  إىل  العودة  منع  آليات  ويف  املستويات  مجيع  ويف  العليا  املناصب  يف  النساء 
ويف  واملؤسسي،  التشريعي  اإلصالح  يف عمليات  ومتكافئة  النساء بصورة كاملة  مشاركة 
العدالة  آليات  ورصد  وتشغيل  تصميم  و  اإلقتصادية،  والربامج  االسرتاتيجيات  تصميم 
كربى  أهمية  وتوىل  كما  التعويضات.  وبرامج  القضائية(  وغري  )القضائية  االنتقالية 
التعليم  يف  واإلخنراط  اإلقتصادية  املشاركة  لتسهيل  برامج  وتبين  اسرتاتيجيات  لوضع 

للنساء والفتيات. 
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حمــور اإلغاثـــة واعـــادة اإلعمـــار

اختاذ  يتم  أن  بل ميكن  النزاع،  بعد  اإلعمار  واعادة  اإلغاثة  ال يركز هذا احملور فقط على 
النزاع،  والبشري قبل وخالل وبعد  اهليكلي  اإلعمار  أجل  آليات حتويلية من  خطوات وتبين 
ومعاجلة اجلوانب اهليكلية اليت تساعد او تسهل عدم املساواة مبا يف ذلك العنف املسلط على 

النساء والفتيات.

قبل النزاع تشمل اإلجراءات برامج التدريب وإعادة تأهيل العاملني يف جمال األمن ونظام 
العدالة لضمان ادماج متطلبات النوع اإلجتماعي يف عملهم حيث تشكل هذه ضمانات هامة 
للوقاية. ويشمل هذا أيضا التدريب على ادماج النوع االجتماعي واملنع القاطع للعنف اجلنسي 
يف القانون الدولي للمشاركني واملشاركات يف القوات الدولية حلفظ السالم. كما ويشمل 
أيضا تطوير البنية التحتية لنظام العدالة من أجل ضمان محاية الضحايا والشهود وتوفري 
اخلدمات الالزمة واستحداث بروتوكوالت ووحدات متخصصة للتحقيق يف االنتهاكات 
القائمة على أساس النوع اإلجتماعي وخاصة العنف اجلنسي. و يشمل احملور ضمان تعزيز 
اسرتاتيجيات االنتعاش االقتصادي للمساواة بني اجلنسني باعتبارها شرطًا مسبقًا ضروريًا 

القتصاد مستدام يستهدف النساء العامالت يف قطاعي العمل الرمسي وغري الرمسي.

خالل النزاع، يشمل برامج اإلغاثة اإلنسانية وضرورة تطويرها وتنفيذها بشكل مراعي للنوع 
اإلجتماعي واحتياجات النساء والفتيات. وميكن اختاذ خطوات تقديم الدعم مبشاركة فعالة 
من النساء فيما يتعلق بالناجيات من العنف اجلنسي من أجل تفادي تهميش ووصم الناجيات 
وأسرهن، و إعادة إدماجهن االجتماعي واالقتصادي وأطفاهلن، ومراعاة االحتياجات املختلفة 
واخلاصة للنساء والفتيات الالتي يصرن حوامل نتيجة للعنف اجلنسي خالل النزاع، مبا يف 
املنظمات  املدني، مبا يف ذلك  والتشاور مع اجملتمع  أمهات،  أن يصرن  ذلك من ختتار منهن 
اسرتاتيجيات  وتصميم  وأولوياتهن،  والفتيات  النساء  احتياجات  تفاصيل  لتحديد  النسائية، 

حمددة، لتلبية تلك االحتياجات واألولويات. 

وحل  معاجلة  يف  فاعلًة  أطرافا  النساء  اعتبار  جيب  النزاع،  بعد  وما  السالم  إحالل  فرتة  يف 
والفتيات  النساء  محاية  على  فقط  الرتكيز  يقتصر  وأال  السالم،  إىل  الوصول  أو  النزاع 
ومعاجلة االنتهاكات اليت واجهتها خالل النزاع. لذلك، من ناحية، يتعلق احملور باعادة بناء 
التشريعات ونظام العدالة واألجهزة األمنية والصحية وغريها لتتجاوب مع متطلبات ضمان 
احرتام حقوق النساء والفتيات وزيادة فرصهن اإلقتصادية والتعليمية وغريها. ومن ناحية 
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أخرى، يتعلق بضمان معاجلة إرث اإلنتهاكات واجلرائم اليت طالت النساء والفتيات السابقة وأسبابها 
عدم  لضمان  آليات  وضع  وأيضًا  التحويلية،  االنتقالية  العدالة  وتدابري  اجراءات  خالل  من  اجلذرية 
النزوح االضطراري وحاالت االختفاء القسري واللجوء. كما وجيب مراعاة  التكرار. واالنتباه لتأثري 
منظور النوع اإلجتماعي يف مجيع عمليات وقطاعات بناء السالم واالنتعاش بعد انتهاء النزاع، مبا يف 

ذلك أثناء اإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وما يتعلق بإعادة التأهيل واإلدماج وإعادة والتعمري. 
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4.	 خلفيـــة حـــول خطـــط العمـــل الوطنيـــة

• رحب جملس األمن يف القرار 1889 )2009( باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتنفيذ قراره 1325 )2000( على 	
الصعيد الوطين، مبا يف ذلك إعداد خطط عمل وطنية، وشجع الدول على مواصلة ذلك التنفيذ. ومت تكرار هذا 

يف القرار 2122 )2013(، والقرار 2242 )2015(، والقرار 2467 )2019(. 
• يعيد القرار 2493 )29 اكتوبر 2019( التأكيد على »الدور الرئيسي املنوط بالدول األعضاء فيما يتعلق بالتنفيذ 	

املنوط  اهلام  التكميلي  والدور  واألمن،  والسالم  املرأة  بشأن  األمن  جملس  عن  الصادرة  القرارات  جلميع  الكامل 
بكيانات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية«، 

• األمن 	 التام ألحكام مجيع قرارات جملس  التنفيذ  الدول »على  فيها  مباشرة حيث  2493 توصية  القرار  ويقدم 
السابقة ذات الصلة باخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، وتعزيز جهودها املبذولة يف هذا الصدد«.

اخلطــــط الوطنيــــة فــــي العــــامل

• قامت 	 ولقد   ،)2005 )سبتمرب  وطنية  عمل  خطة  بتبين  قام  العامل  يف  بلد  أول  هي  الدمنارك 
الدمنارك بتبين خطتني وطنيتني بعد ذلك 

• حتى نوفمرب 2019، قامت 83 دولة يف العامل بتبين خطط وطنية، عدد منها تبنى اخلطة األوىل 	
والثانية والثالثة

• عدد من الدول الليت متر بالصراعات الداخلية أو صراعات دولية أو اخلارجة منها ولكن مازالت 	
متأثرة بصراعات املاضي، أو تلك املتأثرة بصراعات يف الدول اجملاورة قامت بتبين خطط وطنية، 
من بينها العراق، فلسطني، األردن، تونس و لبنان )وتشكل مجيع هذه الدول العربية اليت قامت 
بتبين خطط وطنية حتى نهاية نوفمرب 2019(. ومن الدول األخرى: يوغندا، ساحل العاج، تشيلي، 
نيبال، كرواتيا،  الدميوقراطية، سيارليون،  البوسنا واهلرسك، مجهورية كونغو  ليبرييا، روندا، 

بوروندي، مالي، بروندي، جيورجيا، نيجرييا، كوسوفو، اندونيسيا، افغانستان، وجنوب السودان. 
• عدد من الدول تركز يف خططتها الوطنية على اجلانب الوطين وأيضا على دور هذا البلد دوليًا 	

من ناحية توفري الدعم والتمويل وتوفري اخلربات واملساهمة يف قوات حفظ السالم.

أمثلـــة من اخلطـــط الوطنيـــة العربيـــة

• من بني الدول العربية، قامت كل من العراق وفلسطني واألردن وتونس ولبنان بتبين خططتها 	
الوطنية حتى نوفمرب 2019

• كانت العراق أول دولة عربية تتبنى اخلطة الوطنية للمرأة والسالم واألمن، وبعد اخلطة 	
األوىل قامت العراق بتبين خطة طواريء ومن ثم اخلطة الوطنية الثانية

• مجيع الدول العربية اليت تبنت خطط عمل وطنية حتى نوفمرب 2019 هي دول متر بالصراع 	
او متأثرة بنزاعات أخرى
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2019، وتشري هذه  فيما يلي حماور اخلطط الوطنية اليت قامت الدول العربية بتبنيها حتى نوفمرب 
األمثلة اىل كيفية معاجلة احملاور لتحديات وأولويات الوضع يف كل بلد. ولقد تبنت الدول العربية 
املختلفة آليات خمتلفة حول كيفية تطوير اخلطة واجلهات املشاركة وحماور الرتكيز )األهداف(. 

العـــراق: حمــــاور اخلطــــة الوطنيــــة )2014 – 2018(
 

ملعاجلة  طوارئ  خطة  تبين  مت   2015 عام  ويف   ،2014 يف  األوىل  الوطنية  اخلطة  بتبين  العراق  قامت 
األزمة الطارئة خاصة من ناحية العنف اجلنسي من قبل »داعش« وذلك بإضافة أمور مل تتطرق هلا 
يف اخلطة األوىل. يف عام 2019، بدأ العمل على تطوير اخلطة الوطنية الثانية. ولقد مت يف نفس السنة 
اجراء تقييم لتنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية األوىل لقرار جملس األمن رقم 1325 بشأن املرأة 

والسالم واألمن 2014 - 2018  )املعلومات أدناه مستقاة من تقرير التقييم(.

احملــــور/الركيــــزة: املشــاركــــة
األهــــداف اإلسرتاتيجيــــة:

• الدولة 	 سلطات  كافة  يف  للنساء  كاملة  ومشاركة  عادل  نسيب  متثيل  لضمان  آليات  وضع 
ومراكز صنع القرار )التشريعية، والتنفيذية والقضائية( على املستويني احمللي والوطين.

• ضمان متثيل نسيب عادل ومشاركة كاملة للمرأة يف كافة جلان املصاحلة ومفاوضات بناء 	
السالم وحل النزاعات.

• حتقيق السلم األهلي. 	

احملــــور/الركيــــزة: احلمــــايــــة
األهــــداف اإلسرتاتيجيــــة

• محاية املرأة من العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV( وتوفري دور إيواء آمنة للضحايا 	
والناجني من العنف ضد املرأة.

• ضمان إعادة تأهيل وإعادة دمج النساء الناجيات من العنف يف اجملتمع أثناء املراحل االنتقالية 	
للنزاعات املسلحة وما بعدها. 

احملــــور/الركيــــزة: الوقــايــة
األهــــداف اإلسرتاتيجيــــة

• النزاعات 	 املتعلقة حبل  والعمليات  السياسات  النوع االجتماعي يف مجيع  وادراج مفهوم  تعميم 
ومنعها وبناء السالم يف العراق.

• زيادة الوعي ومتكني النساء وتعزيز قدراتهن من خالل نهج قائم على احلقوق.	
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فلسطيـــن: حمــــاور اخلطــــة الوطنيــــة )2017 – 2019(

يف عام 2015 مت تبين اإلطار اإلسرتاتيجي للخطة الوطنية، واستمر العمل على تطوير اخلطة 2017 – 
2019 وتبنيها بشكل خطة تنفيذية حددت برامج ومشاريع وأنشطة موضوعة يف ضوء وثيقة اإلطار 

االسرتاتيجي لتنفيذ قرار جملس األمن 1325. ولقد كتبت اخلطة بشكل أهداف اسرتاتيجية.

• الفلسطينيات، وخباصة يف مواجهة 	 النساء والفتيات  تعزيز محاية  اهلدف االسرتاتيجي األول: 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.

• اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني: مساءلة االحتالل اإلسرائيلي، ومنع اإلفالت من العقاب، إىل جانب 	
جرب الضرر الواقع على النساء والفتيات الفلسطينيات مبوجب اآلليات الدولية والوطنية.

• اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث: تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات يف عمليات صنع القرار على 	
املستوى احمللي والدولي.

األردن: حمــــاور اخلطــــة الوطنيــــة )2018 – 2021(

يف ديسمرب 2017 قام األردن بتبين اخلطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 بعد سنوات طويلة من النقاش 
على مراحل خمتلفة.  ومت صياغة اخلطة بشكل أهداف اسرتاتيجية.

• اهلدف االسرتاتيجي األول:حتقيق االستجابة الحتياجات النوع االجتماعي واملشاركة الفاعلة 	
للمرأة يف القطاعات األمنية والعسكرية ويف عمليات السالم.

• اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني: حتقيق املشاركة الفاعلة للمرأة يف الوقاية من التطرف والعنف، 	
ويف بناء وصنع السالم الوطين واإلقليمي.

• النوع 	 الحتياجات  واملراعية  املستجيبة  اإلنسانية  اخلدمات  توفري  الثالث:  اإلسرتاتيجي  اهلدف 
إليها  الوصول  وتسهيل  والطبية(  والقانونية  واالجتماعية  النفسية  )كاخلدمات  االجتماعي 
للعنف،  عرضة  األكثر  والالجئات  األردنيات  والفتيات  النساء  قبل  من  خاصة  آمن،  بشكل 

واحلاجة للحماية يف اجملتمعات املستضيفة وخمّيمات الالجئني يف األردن.

• اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع: ثقافة جمتمعية داعمة الحتياجات النوع االجتماعي وأهمية املساواة 	
بني اجلنسني ودور النساء، مبا يف ذلك دور الشابات يف حتقيق األمن والسالم.
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تونس: حمــــاور اخلطــــة الوطنيــــة )2018 – 2020(

يف 2018، مت تبين اخلطة الوطنية يف تونس بعد فرتة قصرية من النقاش امتدت لعدة أشهر فقط. ومت 
صياغة اخلطة بشكل أهداف مقابل كل من احملاور.

2019 مت عقد ندوة وطنية للعمل على اخلروج يف اخلطط القطاعية لتنفيذ قرار جملس  يف  أكتوبر 
االمن 1325 »املرأة واألمن والسلم« حتت شعار »ال سالم دون نساء«، ولقد عقدت الندوة حتت إشراف رئاسة 
واهليئات  املختلفة  الوزارات  مبشاركة  السن  وكبار  والطفولة  واألسرة  املرأة  وزارة  ونظمتها  احلكومة 
حسب  واألنشطة  واإلجراءات  املخرجات  مبناقشة  واملشاركون  املشاركات  وقام  والعمومية.  الدستورية 
القطاع واجلهات املسؤولة يف القطاع املعين واملدة الزمنية للنشاط وامليزانية )املتوفرة واملطلوبة( واملؤشرات 
انطالقا من اخلطط الوطنية العامة. وبناء عليه مت اخلروج خبطط قطاعية تنفيدية للجهات املختلفة 
اليت تشري إىل اجلوانب اليت ستقوم الوزارات واجلهات املختلفة بقيادة العمل عليها. مت بعد ذلك نقاش هذه 
اخلطط القطاعية املختلفة داخل الوزارات واهليئات األخرى وتبين خطة قطاعية لكل منها )مثاًل خطة 
لوزارة املرأة والطفولة واألسرة وكبار السن، وخطة لوزارة الصحة، وخطة لوزارة الداخلية، اخل(. مت بعد 

ذلك عقد ندوة مت دعوة املاحنني إليها من أجل تأمني التمويل للخطط القطاعية. 

حمــــور الوقــــاية
• العنف وذلك قبل وخالل وبعد 	 أشكال  والفتيات من مجيع  النساء  وقاية   : اإلسرتاتيجي  اهلـــدف 

النزاعات واألزمات والكوارث الطبيعية ويف ظل خطر اإلرهاب. 
حمــــور احلمـــايـــة: 

• القائم 	 والتمييز  العنف  أشكال  كافة  من  والفتيات  النساء  محاية  :ضمان  اإلسرتاتيجي  اهلـــدف 
على النوع االجتماعي يف أوضاع النزاعات واإلرهاب وضمان سالمتهن وصحتهن البدنية والنفسية 

والعقلية وأمنهن ومتتعهن حبقوقهن اإلنسانية وممارستها وتيسري النفاذ إىل العدالة.
حمــــور املشـــاركـــة:

• تعزيز مشاركة النساء والفتيات يف تونس يف احلياة السياسية ويف إدارة 	 اهلـــدف اإلسرتاتيجي: 
الشأن العام ويف صنع القرار من أجل احلفاظ على السالم وحل النزاعات والتصدي لإلرهاب.

حمــــور اإلغـــاثة وبنـــاء وحفـــظ الســـالم وإعـــادة اإلعمـــار:
• السالم 	 على  احلفاظ  يف  والفتيات  للنساء  فعالة-عالية-ناجعة  مساهمة  اإلسرتاتيجي:  اهلـــدف 

ويف  واستدامته  السلم  بناء  يف  فاعل  شريك  والفتيات  -النساء  لإلرهاب  والتصدي  النزاعات  وحل 
إعادة اإلعمار ومقاومة اإلرهاب.
حمــــور التوعيـــة واملناصـــرة: 

• اهلـــدف اإلسرتاتيجي: اإلعالم والتوعية من أجل كسب التأييد ومناصرة تنفيذ اخلطة	
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لبنان: حمــــاور اخلطــــة الوطنيــــة )2019 – 2022(

خالل  من  االقصاء  وعدم  العدالة  جمتمع  حنو  »املسار  الوطنية  خطتها  بتبين  لبنان  قامت   ،2019 يف 
برنامج عمل حول املرأة والسالم واألمن« )2019 - 2022(.

• اهلدف االسرتاتيجي األول : مشاركة املرأة يف صنع القرار على مجيع املستويات	
ستعمل احلكومة اللبنانّية على زيادة مشاركة املرأة ومتثيلها يف هياكل اإلدارة احمللّية والوطنّية، 
على  احلكومة  ستعمل  كما  والدفاع.  األمن  قطاعي  يف  مشاركتها  لزيادة  املناسبة  التدابري  واخّتاذ 
النزاعات وعمليات وساطة السالم واملفاوضات. باإلضافة إىل  الفّعالة يف منع نشوب  املرأة  مشاركة 
املوارد االقتصادية  الوصول إىل  النساء يف  العقبات من أجل مساعدة  اللبنانية  ذلك، ستذّلل احلكومة 

لتهيئة ظروف مواتية تتسق مع حتقيق السالم املستدام.

• اهلدف االسرتاتيجي الثاني: منع نشوب النزاعات	
من  احلّد  ويف  النزاعات،  نشوب  منع  يف  فاعاًل  دوراً  للمرأة  يكون  أن  على  اللبنانية  احلكومة  ستعمل 
تنفيذ  العنيف ويف  التطّرف  املرأة يف منع  الوطين واحملّلي، وعلى تعزيز دور  املستوينينْ  التوترات على 

نظم االستجابة لإلنذار املبكر.

• اهلدف االسرتاتيجي الثالث: وقاية النساء والفتيات من العنف املبين على النوع االجتماعي ومحايتهن منه 	
النوع  على  واملبين  اجلنسي  العنف  من  والفتيان  والفتيات  واألطفال  النساء  اللبنانية  احلكومة  ستحمي 
االجتماعي والتمييز وسوء املعاملة واملمارسات االستغاللية، مبا يف ذلك اإلجتار بالبشر. وستعمل احلكومة 
اللبنانية على اعتماد احلكومة اللبنانية قوانني حلماية مجيع النساء واألطفال وستنفّذها، لضمان إمكانية 

الوصول إىل كافة اخلدمات متعّددة القطاعات، مبا فيها املأوى واالنتصاف واخلدمات الصحية.

• اهلدف االسرتاتيجي الرابع: اإلغاثة واإلنعاش	
بالكوارث  املتعّلقة  واإلنعاش  اإلغاثة  جهود  يف  والفتيات  النساء  احتياجات  اللبنانية  احلكومة  ستليب 

الطبيعية والنزاعات.

• اهلدف اهلدف االسرتاتيجي اخلامس: األطر احلاكمة	
القوانني والتشريعات والسياسات اليت من شأنها منع التمييز  اللبنانية على تعديل  ستعمل احلكومة 
اعتمادها وتنفيذها، وذلك بهدف محايتهن من مجيع أشكال  والنساء، سوف تعمل على  الفتيات  ضّد 

العنف واالستغالل.
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5.	 هيكليــــــة اخلطــــة

املقدمــــــــــة

• واألهــداف احملــــددة 	 اختيــــار احملــاور  اسبــاب  املقدمــة  فــي  الــوارد  والتحليــل  املعلومــــات  توضـح 
التــي تركــز عليهــا اخلطــــة.

تبــــدأ اخلطــــة الوطنيــــة عــــادة مبقدمة عــــــــامة يتم فيهــــا وضع اخلطة يف السياق العام للبالد من 
الوضع.  بهذا  واألمن  والسالم  املرأة  أجندة  عالقة  وتوضيح  عــــام  بشكــــل  الوضع  حتليــــل  يتم  حيث 
التحديات  ارتكزت عليها اخلطة، مثاًل  اليت  املنطقية  الركائز األساسية  ويتم من خالل هذا عرض 
البالد،  أراضي  على  نازحني  أو  مهاجرين  وجود  بالصراعات،  البالد  تأثــــــــر  الداخليــــة،  السيــــاسية 
مساهمة البالد يف قوى حفظ سالم دولية أو اقليمية، وأمور أخرى شبيهة. كما ويتم أيضًا حتليل 
واإلقتصادية  التشريعية  الناحية  من  )مثاًل  هذا  الوطين  اإلطار  يف  حتديداً  والفتيات  النساء  وضع 
الوطنية  واخلطط  اإلسرتاتيجيات  عالقة  توضيح  ويتم  كما  اخل(.  اإلجتماعية،  والناحية  والتعليم 
األخــــرى املوجــــودة خبطة املــرأة والسالم واألمن. كما وحتتوي املقدمة وصفًا لعملية تطوير اخلطة 
الوطنية مبا فيها من ناحية اخلطوات واجلهات املشاركة. ومن املمكن أيضا وضع ملخص للمحاور 

وأهداف اخلطة يف املقدمة. 

احملـــــــــاور واألهـــــــــداف 

بنود  تطوير  يتم  أن  الضروري  ومن  جدول.  بشكل  اخلطة  وأهداف  حماور  تقديم  ذلــــك  بعــــد  يتم 
اجلدول حبيث تكون واضحة وواقعية وقابلة للتحقيق. وميكن اإلسرتشاد باملعيار التالي حني حتديد 

األهداف واألنشطة. 

• كلمة 	 – وهي  باألجنليزية   SMART لكلمة  وهي ترمجة   - ذكية  واألنشطة  أهداف اخلطة  تكون  ان  جيب 
قابلة   ،Measurable للقياس  قابلة   ،Specific حمددة  التالية:  للكلمات  األوىل  األحرف  من  مأخودة 

.Time-bound  ومؤطرة زمنيُا ،Relevant ذات عالقة ،Achievable للتحقيق

عرض  يتم  حمور  كل  وحتت  واألهداف  احملاور  يوضح  جدول  خالل  من  اخلطة  عرض  غالبًا  يتم 
اجلوانب التالية يف اعمدة منفصلة: املخرجات/ النتائج، التدخالت، األنشطة، اجلهات املنفذة، اإلطار 

الزمين، مؤشرات القياس، التكلفة. )لتفاصيل إضافية الرجاء الرجوع مللحق 2(.
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6.	 حمتويــــات اخلطــط الوطنيــــــــة

• القرار 	 والدولية يف سبيل تنفيذ  اإلقليمية  واملنظمات  الدول األعضاء  اليت تبذهلا  باجلهود  األمن  يرحب جملس 
1325 )2000( والقرارات الالحقة بشأن املرأة والسالم واألمن على كل من الصعيد اإلقليمي والوطين واحمللي، مبا 

يف ذلك وضع خطط عمل وخمططات إطارية تنفيذية تكميلية أخرى، مع التأكيد على ضرورة توفري ما يكفي من 
املوارد الالزمة هلا، ويشجع الدول على مواصلة التنفيذ وتعزيز الرصد والتقييم والتنسيق. )القرار 2493 )2019((
وحيث جملس األمن الدول األعضاء على التنفيذ التام ألحكام مجيع قرارات جملس األمن السابقة ذات الصلة، 

وتعزيز جهودها املبذولة يف هذا الصدد. )القرار 2493 )2019((

أ. األولويــــــــات

عند صياغة اخلطة، ومن أجل حتديد األولويات، فمن الضروري الرتكيز على ثالث جوانب أساسية 
اإلحتياجات  ملعاجلة  باحلاجة  هذا  ويتعلق  األخرى.  اجلوانب  لفائدة  أحدها  جتاهل  وعدم  بالتساوي 
واملخاطر اآلنية اليت تواجهها النساء والفتيات، ولكن يف ذات الوقت توىل أهمية لوضع حلول اسرتاتيجية 
طويلة األمد ملواجهة األسباب الكامنة وراء نشوء هذه األوضاع. ويف ذات الوقت، واعطاء النساء والفتيات 
الفرص وبناء امكانياتهن وقدراتهن ملا هلذا من اهمية من أجل ضمان مساهمتهن يف اخلروج باحللول.)5(  

اذن، على اخلطط الوطنية أن تعاجل النواحي التالية: 

• احلاجيـــــات اآلنيـــة للنســــاء والفتيـــــات: 	
وتتفاقم  واملأوى.  واملسكن  والدخل  والصحة  الغذاء  إىل  الوصول  مثل  اليومية  باحلياة  املتعلقة  وهي 
أماكن  ومحاية  النساء،  حلماية  اجراءات  مثاًل  يستدعي  الذي  األمر  النزاع  خالل  احلاجيات  هذه 
جتمع النازحني والالجئني، ومتكني النساء من الوصول إىل اخلدمات الطبية والقانونية، حيث يصبح 
الصحية  واخلدمات  التعليم  مثل  اليومية  العادية  اخلدمات  إىل  الوصول  النزاع  خالل  الصعب  من 
والقانونية وأيضًا اإلستمرار بالعمل. من أجل الرتكيز على هذه اجلوانب، من الضروري إدماج حتليل 
اإلنسانية،  املعونة  ذلك خدمات  احلاجيات، مبا يف  الوصول هلذه  للتمكني من  االجتماعي  للنوع  مراع 

واقرتاح التدخالت املبنية على هذه التحليالت. 

• احلاجيــــــات اإلسرتاتيجيــــــــة:  	
عدم  معاجلة  خالل  من  والفتيات،  للنساء  اإلنسانية  احلقوق  حتقيق  إىل  تؤدي  اليت  احلاجيات  وهي 
املساواة اهليكلية، وضمان املشاركة يف صنع القرار على املستويات املختلفة، وتغيري التشريعات اليت 

حتتوي أو تنم عن متييز مباشر أو غري مباشر، وتعزيز املشاركة اإلقتصادية والتعليم. 

ملزيد من املعلومات، ميكن الرجوع اىل صفحة 21-26 . 5
Swaine, A, )2018(, Balancing Priorities: Lessons and Good Practices from Iraq, Jordan and Palestine for NAP-1325 Drafting Teams; UN Women.
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2018/lessons%20learned%20for%20nap-1325%20drafters.
pdf?la=en&vs=4930
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• بنـــــاء األطـــــر واهليـــــاكل واملؤسســـــات:  	
وهياكل  مؤسسات  انشاء  خالل  من  احلاجيات،  هذه  مع  للتجاوب  الالزمة  واهلياكل  األطر  وهي 
جديدة عند احلاجة ورفع القدرات داخل املؤسسات املوجودة من خالل التدريب حول إدماج التحليالت 

املستجيبة للنوع االجتماعي وحول أجندة املرأة والسالم واألمن وايضا حول اخلطة الوطنية. 

ب. منطلقـــــات جوهريــــة 

والتأكيدات  املنطلقات  من  عدد  على  واألمن  والسالم  املرأة  أجندة  حول  األمن  جملس  توجه  يستند 
األساسية، اليت تشكل ركائز هامة إلرشاد توجهات خطط العمل الوطنية. وبدون هذه الركائز ميكن 
باملساواة بني اجلنسني  بعالقة  العامة  اإلسرتاتيجية  بالتوجهات  ارتباطها  الوطنية  تفقد اخلطط  أن 
والنهوض حبقوق النساء. لذلك ومن الضروري االنتباه هلذه الركائز حني صياغة اخلطة الوطنية 

حول املرأة والسالم واألمن. 

الركيــــزة األولــــى: ارتبـاط أجندة املرأة والسالم واألمن بصكــوك حقــوق اإلنســان الدوليــة

يشري جملس األمن بشكل متكرر اىل التزامات الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
والربوتوكولني  الطفل  حقوق  واتفاقية  بها،  امللحق  االختياري  والربوتوكول  املرأة  ضد  التمييز 
القضاء على  الصادرة عن جلنة   30 العامة رقم  التوصية  امللحقني بها، كما ويشري إىل  االختياريني 
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن املرأة ومنع نشوب النزاعات وحاالت ما بعد النزاع. وحيث جملس 
األمن الدول اليت ليست طرفًا يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا 
االختياري أن تنضم إليها. ويشري أيضا إىل االلتزامات الواردة يف إعالن ومنهاج عمل بيجني، وكذلك 
أن تتحمل  2030. ويؤكد جملس األمن على  لعام  املستدامة  التنمية  املتضمنة يف أجندة  االلتزامات 
على  املوجودين  األشخاص  جلميع  اإلنسان  حقوق  وكفالة  احرتام  حول  األساسية  املسؤولية  الدول 
إن  النظر  الدولي، بغض  القانون  أحكام  املنصوص عليه يف  النحو  لواليتها على  أراضيها واخلاضعني 

كانو مواطنني أو الجئني أو عابري احلدود أو عمال مهاجرين. 

الركيــــزة الثــــانية: ارتباط أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن بالقــانون اإلنســاني الدولــي

تؤكد قرارات جملس األمن على انطباق أحكام القانون اإلنساني الدولي على أطراف النزاع، حبسب 
اإلنساني  القانون  أن  إىل  القرارات  دولية. وتشري  أو غري  دولية  إن كانت  النزاع  يف حاالت  اإلقتضاء، 
الدولي يشمل النساء واألطفال حبماية عامة باعتبارهم من السكان املدنيني خالل النزاعات املسلحة، 
كما ويشملهم حبماية خاصة نظرا إلمكانية تعرضهم للخطر أكثر من غريهم. ومن هذا املنطلق، 
باحرتام  االلتزام  املسلحة،  النزاعات  يف  األطراف  ومجيع  الدول  مسؤولية  على  األمن  جملس  يؤكد 
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حد  وضع  وضرورة  االقتضاء،  حسب  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون 
لإلنتهاكات واإلفالت من العقاب والتكفل حبماية املدنيني. 

اتفاقيات جنيف  املعاهدات، وال سيما  الدولي يرتكز على  القانون اإلنساني  أن  وجتدر اإلشارة هنا إىل 
اليت  األخرى  والربوتوكوالت  االتفاقيات  من  سلسلة  عن  فضال  اإلضافية،  وبروتوكوالتها  األربع 
تغطي جوانب معينة. إضافة إىل هذا، فلقد أصبح اليوم عدد كبري من قواعد هذه الصكوك الدولية 
النزاع بغض  املبادئ ملزمة ألطراف  العريف، وبذلك أصبحت هذه  الدولي  اإلنساني  القانون  جزء من 
النظر إن صادقت أو مل تصادق على اتفاقيات القانون اإلنساني الدولي. وعدد كبري من هذه القواعد 
تنطبق على أطراف النزاع من غري الدول، أي اجلماعات املسجلة، باإلضافة اىل تطبيقها على الدول)6(  . 

الركيــــزة الثــــالثة: ارتبـــاط أجنـــدة املرأة والســـالم واألمن باملســـاواة بني اجلنسني
وأجنـــدة التنميـــة املستدامـــة 	 	 	

يؤكد جملس األمن يف قراراته حول املرأة والسالم واألمن على أهمية النهوض باملساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من أجل منع العنف اجلنسي يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء 
النزاع والتصدي له. ويقوم جملس األمن بالربط بني العنف اجلنسي واألثر املتفاوت للنزاع املسلح وما 
بعد انتهاء النزاع على النساء والفتيات من ناحية، والبنية التشريعية واإلجتماعية واإلقتصادية قبل 
النزاع من ناحية أخرى، حيث يرى جملس األمن أن أثر النزاع على النساء والفتيات يزداد تفاقما بسبب 
التمييزية، وإنفاذ وتطبيق  والقوانني  والقيادة،  القرار  النساء يف صنع  التمييز ضدهن ونقص متثيل 
االجتماعية  واملمارسات  واألعراف  اإلجتماعي،  النوع  منظور  من  متحيز  حنو  على  السارية  القوانني 
الضارة، وأوجه عدم املساواة اهليكلية، واآلراء التمييزية ضد املرأة وتوزيع األدوار النمطية بني اجلنسني. 
ويستنتج جملس األمن أن العنف اجلنسي يف حاالت النزاع يرتكب يف ظل سلسلة مرتابطة ومتكررة 
من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويسّلم بأن النزاع يؤدي أيضا إىل تزايد تواتر األشكال األخرى 

للعنف القائم على النوع االجتماعي واشتداد وحشيتها. )قرار جملس األمن 2467 )2019((

كما ويؤكد جملس األمن على »أن حتقيق السالم الدائم يستلزم اتباع نهج متكامل يقوم على الربط 
بني األنشطة السياسية واألمنية واألنشطة املتعلقة بالتنمية وحقوق اإلنسان، مبا يشمل املساواة بني 
اجلنسني، وبسيادة القانون والعدالة.« ويشدد اجمللس يف هذا الصدد على أهمية سيادة القانون كأحد 
العناصر الرئيسية ملنع نشوب النزاعات، وحفظ السالم، وتسوية النزاعات، وبناء السالم، كما يؤكد 
وسائل  من  وسيلة  ذلك  »باعتبار  والتنمية  اإلنسان  حقوق  جمالي  يف  الروابط  تقوية  ضرورة  على 
معاجلة أسباب النزاع من جذورها والتصدي لألخطار اليت تهدد أمن النساء والفتيات يف سياق السعي 
إىل حتقيق السالم واألمن الدوليني«. )قرار جملس األمن 2122 )2013((. ويرحب جملس األمن بادماج 

النوع اإلجتماعي يف اجندة التنمية املستدامة 2030.

6 .  https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home  قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العريف متوفرة من خالل   



38

دليل مرجعي إلعداد اخلطط الوطنية إلنفاذ القرار 1325

»املــــــــرأة والســـــالم واألمـــــن«

الركيــــزة الرابعــــة: ضرورة التصـــدي لإلفـــالت مـــن العقـــاب

يشكل اإلفالت من العقاب حتديًا كبرياً يساهم يف انعدام أمن النساء والفتيات، مما يعيق مشاركتهن 
اإلقتصادية والسياسية ووصوهلن إىل التعليم والصحة واخلدمات املختلفة. من هذا املنطلق، يعترب 
التصدي لإلفالت من العقاب من العوامل األساسية اليت تساهم يف دعم كافة حماور اخلطة الوطنية 
دون  النزاع  مراحل  أحد  على  العقاب  من  لإلفالت  التصدي  يقتصر  وال  واألمن.  والسالم  املرأة  حول 

غريها، بل إنه مهم يف كافة املراحل )قبل النزاع، وخالله وعند احنالله وبعده(. 

يؤكد جملس األمن يف مجيع قراراته حول املرأة والسالم واألمن على األهمية العظمى ملكافحة اإلفالت 
من العقاب، وعلى أن مكافحة اإلفالت من العقاب اليت حتظى باالهتمام الدولي هي تلك اليت ترتكب ضد 
واملختلطة،  املخصصة  واحملاكم  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  عمل  خالل  من  وتتعزز  والفتيات  النساء 
والدوائر املتخصصة يف احملاكم الوطنية. لذلك، فمن الضروري ضمان التعاون الكامل مع هذه اهليئات 
واإلستلهام من عملها عند بناء آليات العدالة اإلنتقالية من آليات قضائية وغري قضائية. وميكن املعاقبة 
على تلك اجلرائم وضمان عدم اإلفالت من العقاب فقط إذا مت ادراج هذه اجلرائم يف التشريعات الوطنية.  

الركيــــزة اخلــــامسة: مفهـــوم العنـــف اجلنســـي

النساء  إسهام  أمام  فقط  الطريق  تسد  ال  اجلنسي  العنف  أعمال  أن  على  مراراً  األمن  جملس  يؤكد 
بصورة فعالة يف اجملتمع، وإمنا أيضًا أمام إرساء السالم واألمن الدائمني وحتقيق التنمية املستدامة. 
جيرمان  الدولي  اإلنساني  والقانون  الدولي  اإلنسان  حقوق  قانون  أن  على  التأكيد  الضروري  ومن 
جرائم  األفعال  هذه  الدولي  اجلنائي  القانون  ويعترب  اجلنسي،  العنف  أشكال  من  وغريه  االغتصاب 

خطرية جيدر معاقبتها بعقوبات تتناسب مع خطورة اجلرم. 

ويؤكد جملس األمن أن االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ميكن أن تشّكل جرمية حرب، أو 
جرمية ضد اإلنسانية، أو فعاًل منشئًا جلرمية تتعلق باإلبادة اجلماعية، كما يؤكد مراراً على ضرورة 
ُيوعز  أو  ُيستخدم  حني  اجلنسي  والعنف  واحلصانة.  العفو  أحكام  من  اجلنسي  العنف  جرائم  استثناء 
باستخدامه كوسيلة من وسائل احلرب أو تكتيك من تكتيكاتهــا أو يف إطار هجوم واسع النطاق أو منظم 
ضد السكان املدنيني قد يؤدي إىل استفحال النزاعات املسلحة وإطالة أمدها إىل حد كبري، وقد يشكل 
هذه  مثل  وقوع  ملنع  الفعالة  اإلجراءات  اختاذ  فإن  هلذا،  الدوليني.  واألمن  السلم  إرساء  إعادة  أمام  عائقًا 
بني  صلة  هناك  أن  كما  الدوليني.  واألمن  السلم  صون  يف  كبريًا  إسهامًا  يسهم  هلا  والتصدي  األعمال 
العنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاعات واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، 
وحتمل النساء والفتيات أكثر من غريهن عبء فريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسيا.
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العنـــف اجلنســـي املتصـــل بالنزاعـــات

والبغاء  اجلنسي  واالسرتقاق  االغتصاب  إىل  بالنزاعات“  املتصل  اجلنسي  ”العنف  مصطلح  يشري 
القسري واحلمل القسري واإلجهاض القسري والتعقيم القسري، والزواج باإلكراه وسائر أشكال 
العنف اجلنسي ذات اخلطورة املماثلة اليت ُترتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان، واليت 
هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة بنزاع من النزاعات. ويشمل هذا املصطلح أيضا االجتار باألشخاص 

ألغراض تتعلق بالعنف أو االستغالل اجلنسيني، متى ارُتكب يف حاالت النزاع)7(. 

الركيــــزة الســـادسة: العالقة بني أجندة املرأة والسالم واألمن، واإلرهاب والتطرف العنيف

احلقوق  على  متباينا  أثرا  خيلفان  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  أن  قراراته  يف  األمن  جملس  يؤكد 
اإلنسانية للنساء والفتيات، مبا يف ذلك فيما يتعلق بامكانيات العمل وبصحتهن وتعليمهن ومشاركتهن 
يف احلياة العامة، حيث أنهن كثريا ما يكَن هدفا مباشرا للجماعات اإلرهابية. وكثرياً ما تشكل أعمال 
اجلماعات  بعض  بها  تؤمن  اليت  واأليديولوجيات  االسرتاتيجية  األهداف  من  جزءا  اجلنسي  العنف 
اإلرهابية، وتستخدم كوسيلة من وسائل اإلرهاب وأداة لزيادة قدرة تلك اجلماعات، مبا يف ذلك من 
وتدمري اجملتمعات احمللية.  والتجنيد  والفتيات(  بالنساء  اإلجتار  )مثاًل  التمويل  استخدامها يف  خالل 
كما حيث جملس األمن الدول على إجراء وجتميع وحتليل البحوث والبيانات املصنفة حسب اجلنس 
التطرف. ويشري جملس  النساء والفتيات إىل  العوامل اليت تدفع  واملراعية للنوع االجتماعي وحتليل 
اإلرهاب فيما يتعلق حبقوق  املرتتبة على اسرتاتيجيات مكافحة  اآلثار  االنتباه اىل  أهمية  األمن إىل 
واملنظمات  النساء  مشاركة  دعم  على  حيث  وأيضا  النسائية.  وباملنظمات  للنساء  الواجبة  اإلنسان 

النسائية وتوليها دورا قياديا يف وضع اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف.

الركيــــزة السابعـــة: حقـــوق النازحيـــن والالجئيـــن

واإلنساني  املدني  الطابع  باحرتام  املسلحة  النزاعات  يف  األطراف  مجيع  على  األمن  جملس  يؤكد 
يف  يقيمون  الذين  املدنيني  مجيع  محاية  وضمان  وجتماعتهم،  إقامتهم  وأماكن  الالجئني  ملخيمات 
هذه املخيمات وال سيما النساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك محايتهن من االغتصاب 
وغريه من أشكال العنف اجلنسي، وضمان وصول املساعدات اإلنسانية هلن بصورة كاملة وآمنة ودون 
عوائق. ويشري جملس األمن إىل ازدياد هشاشة وضع النساء والفتيات يف حاالت النزاع املسلح وما بعد 
انتهاء النزاع ال سيما فيما يتصل بالنزوح قسرا نتيجة لعدم املساواة يف حقوق املواطنة وتطبيق قوانني 
املعلومات  تسجيل  دون  كثرية  حاالت  يف  تعوق  اليت  العراقيل  وإقامة  جنسيا  متحيز  بشكل  اللجوء 

والبيانات املتعلقة بالنساء والفتيات واحلصول على الوثائق الثبوتية.

7 . S/2019/2080، التعريف كما ورد يف تقارير األمني العام لألمم املتحدة حول »العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات«. انظر/ي على سبيل املثال تقرير األمني العام  
 .4 الفقرة   ،2019 29 مارس 
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الركيــــزة الثـــامنة: دور منظمـــات اجملتمـــع املدنـــي

يف  النسائية،  املنظمات  ذلك  يف  مبا  املدني،  اجملتمع  ومساهمة  دور  أهمية  على  األمن  جملس  يؤكد 
التنفيذ الكامل لقرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، ويشري إىل عدد من األدوار اهلامة 
الوقاية  النسائية، يف تعزيز  املنظمات  املدني، مبا يف ذلك  اليت تضطلع بها شبكات ومنظمات اجملتمع 
النزاعات،  انتهاء  بعد  وما  املسلح  النزاع  حاالت  ويف  النزاع  قبل  اجملتمعية  احلماية  وزيادة  العنف  من 
مبا يف ذلك تقديم الدعم واخلدمات إىل ضحايا  العنف لتسهيل الوصول  إىل القضاء واحلصول على 
ويشجع كذلك  اإلجنابية.  والصحة  والنفسية  الصحة اجلسدية  خدمات  والوصول إىل  تعويضات، 
املتعلقة بالسالم  الدولية واإلقليمية  املدني يف االجتماعات  الفعالة ملنظمات اجملتمع  املشاركة  على 
واألمن، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك مؤمترات املاحنني، للمساعدة على إدماج مقاربة النوع االجتماعي 
األمن  جملس  ويؤكد  وتنفيذها.  وتنسيقها  أولوياتها  وحتديد  والربامج  السياسات  وضع  عمليات  يف 

مراراً على ضرورة توفري التمويل ملنظمات اجملتمع املدني لتمكينها من القيام بدورها. 

• يشجع جملس األمن بقوة الدول األعضاء »على إجياد بيئة متكينية آمنة تتيح 	  )2015( يف قراره 2493 
للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدني، مبا يف ذلك القيادات النسائية اجملتمعية، الرمسية منها وغري الرمسية، 
وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق  حبماية  واملعنيات  السياسة  جمال  يف  والعامالت  السالم  بناء  جمال  يف  والعامالت 
االضطالع بعملها باستقاللية ودون تدخل ال موجب له، مبا يف ذلك يف حاالت النزاع املسلح، والتصدي جلميع 

أشكال التهديد واملضايقة والعنف وخطاب الكراهية املوجهة ضدها«.

الركيــــزة التاسعـــة: دور املعونـــات الدوليـــة 

يلعب التعاون الدولي وتقديم املعونات املادية واملعنوية دورا هاما يف إطار وقاية ومحاية النساء والفتيات 
يف  اإلجتماعي  النوع  على  الرتكيز  اتباع   والدعم  املعونة  مقدمي  على  لذلك،  مشاركتهن.  وضمان 
املساهمات املقدمة يف سياق املعونة، كما وجيب بشكل عام زيادة التعاون اإلمنائي فيما يتصل مبسألة 
املرأة والسالم واألمن مبا يف ذلك متكني النساء والفتيات وحتقيق املساواة بني اجلنسني وتطوير وتعزيز 
قدرات املؤسسات الوطنية ال سيما النظم القضائية والصحية، وكذلك من خالل تقديم الدعم إىل 
اجملتمع املدني من أجل تقديم املساعدة املستدامة للنساء والفتيات، والدعم للبلدان اليت متر حباالت 
النزاع أو ما بعد النزاع لتعزيز جهودها يف تنفيذ القرارات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، من خالل بناء 
قدراتها. حيث جملس األمن الدول األعضاء على زيادة تربعاتها املالية ودعمها التقين جلهود التدريب 

املراعية للنوع االجتماعي. 
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7.	 توصيـــــــات حــــول حمتــــوى اخلطــــط الوطنيــــة

• اكتوبر 	 )حتى  له  الالحقة  التسعة  والقرارات  واألمن  والسالم  املرأة  1325 حول  القرار  األمن يف  قام جملس 
2019( بتوجيه توصيات حمددة ومباشرة إىل الدول. 

• تكمن أهمية هذه التوصيات يف كونها قابلة لتكييفها حسب الوضع الوطين وادماجها يف اخلطط الوطنية للمرأة 	
والسالم واألمن او اإلستلهام منها. 

• تتعلق التوصيات بأوضاع خمتلفة حيث أن هناك عدد من التوصيات تتعلق بالوقاية اليت تناسب مجيع الدول 	
وعدد منها يتعلق بالدول اليت متر بالصراع أو اخلارجة منه. 

• تشمل 	 قد  لذلك  به،  مباشرة  متأثرة  أو غري  بالصراع  اليت ال متر  للدول  التوصيات  من  عدد  هناك  أن  كما 
خططتها الوطنية تقديم الدعم لدول اخرى. 

• ولقد مت توجيه التوصيات يف هذه القرارات لعدة جهات إضافة اىل الدول األعضاء بشكل عام مبا يف ذلك 	
أطراف النزاع، وهيئات األمم املتحدة، واألمني العام، واهليئات اإلقليمية.

تنفيــــذ توصيــــات جملــــس األمــــن 

• يف القرار 2493 )2019(، يعيد جملس األمن التأكيد على	
»الدور الرئيسي املنوط بالدول األعضاء فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل جلميع القرارات الصادرة عن 
املتحدة  األمم  بكيانات  املنوط  اهلام  التكميلي  والدور  واألمن،  والسالم  املرأة  بشأن  األمن  جملس 

واملنظمات اإلقليمية«
• وحيث الدول األعضاء على: 	

باملرأة  املتعلقة  باخلطة  الصلة  ذات  السابقة  األمن  جملس  قرارات  مجيع  ألحكام  التام  »التنفيذ 
والسالم واألمن، وتعزيز جهودها املبذولة يف هذا الصدد«.

بإصدار  املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء على مجيع  األمن، قامت جلنة  اىل قرارات جملس  إضافة 
توصيتها العامة رقم 30 بشأن املرأة ومنع نشوب النزاعات وحاالت ما بعد النزاع، حيث تقوم اللجنة يف 
التوصية العامة هذه بتحليل عالقة أجندة املرأة والسالم واألمن مع اتفاقية القضاء على مجيع اشكال 
والسالم واألمن  املرأة  أجندة  تنفيذ  للدول حول كيفية  املرأة، وتقدم توصيات حمددة  التمييز ضد 

بشكل متناسق مع التزاماتها مع اإلتفاقية. 

وكما ورد سابقًا، ومبناسبة الذكرى اخلامسة عشر للقرار 1325، قامت األمم املتحدة باصدار دراسة 
باإلضافة إىل  السالم«.  العدالة، وضمان  النزاع، وحتويل  »منع  القرار حتت عنوان  تنفيذ  عاملية حول 

حتليل الوضع ورصد التقدم احملرز والتحديات، تقوم الدراسة ايضًا بتقديم بعض التوصيات. 
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• تستند التوصيات يف هذا القسم مباشرة على التوصيات الواردة يف قرارات جملس األمن اليت مت تبنيها حتت 	
أجندة املرأة والسالم واألمن، والتوصية العامة 30 بشأن املرأة ومنع نشوب النزاعات وحاالت ما بعد النزاع، 
تشكل  وال  أخرى.  توصيات  أية  إضافة  يتم  مل   )8(.2015 يف  الصادرة  العاملية  الدراسة  من  منتقاة  وتوصيات 
القائمة اإلرشادية أدناه اقرتاحات شاملة أو حصرية تغطي مجيع النواحي. ومن هنا، جيب على الدول اخلروج 

مبقرتحات تتالئم مع واقعها الوطين، باإلستلهام من املقرتحات أدناه. 

اختاذ هذه  أنه ميكن  املتكررة يف أكثر من حمور حيث  التوصيات  من  أن هناك عدداً  اإلشارة  جتدر 
اإلجراءات يف فرتات خمتلفة )أي قبل وخالل وبعد النزاع( كما أن  هلذه اخلطوات واإلجراءات تأثري 
يف احملاور املختلفة. على سبيل املثال، هناك جوانب عديدة من املشاركة اليت ميكن أن يتم تطبيقها 
ومنع  اجراءات احملاسبة  الحقا.  تفصيلها  كما سيتم  املختلفة  باحملاور  وترتبط  املختلفة  املراحل  يف 

اإلفالت من العقاب هلا ارتباط مباشر باحلماية وتساهم بشكل كبري يف ضمان الوقاية. 

• يتم يف العرض أدناه اقرتاح خمرجات أو نتائج حتت كل واحد من حماور أجندة املرأة والسالم واألمن، ومن ثم 	
عرض عدد من التوصيات للتدخالت حتت كل من هذه املخرجات، واليت مت اقتباسها من املصادر أعاله.

عند صياغة اخلطط الوطنية، ميكن ايضًا اإلستفادة من التوصيات الواردة يف التقارير السنوية الصادرة من األمني العام لألمم املتحدة منذ العام 2013 حبسب القرار . 8
2106 )2013(، حول تنفيذ القرار 1325 )2000(، واليت يبني فيها التقدم احملرز وحيدد مواطن اإلخفاق واسبابها ويقوم فيها بتقديم التوصيات.ايضا تقوم املمثلة 

اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع بتقديم تقارير سنوية حول رصد احلاالت وحتليل األمناط وتقوم بتقديم التوصيات. 
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املخرجــــات/ النتائــج: اجملاالت اليت ميكن أن تركز عليها املخرجات أو النتائج املقرتحة حملور الوقاية 
تشمل ما يلي: 

ضمـــــان املســـــاواة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• تبين الضمانات الدستورية حول املساواة بني اجلنسني 	
• تبين ضمانات املساواة بني اجلنسني يف مجيع القوانني وأنظمة العدالة، مبا يتسق مع القانون الدولي	
• وضع املوازنات املراعية للنوع اإلجتماعي والتتبع املالي لالستثمارات يف جمال املساواة بني اجلنسني	
• متويل برامج متكني النساء والفتيات سياسيًا واجتماعيا واقتصاديًا وحتقيق املساواة بني اجلنسني 	
• تبين تدابري خاصة مؤقتة لتسريع حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض حبقوق النساء والفتيات 	
• اختاذ تدابري أمنية لصاحل النساء والفتيات بوجه خاص لتحقيق املساواة ومنع تصاعد العنف 	

القائم على النوع اإلجتماعي وغريه من االنتهاكات حلقوق النساء، مبا فيها فيما يتعلق بانتشار 
قوات الشرطة واألمن لضمان أمن النساء والفتيات يف أماكن حتركاتهن وجتمعاتهن.

 التوثيـــــق ومجـــــع املعلومـــــات

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• مجع املعلومات الدقيقة واملوثوق بها والآلنية بشكل دوري ومنتظم وحتليلها ودراستها؛	
• اعطاء أهمية جلمع املعلومات وحتليلها قبل النزاع ويف فرتات إحالل السالم وما بعد النزاع؛	
• مجع البيانات، وتوحيد أساليب مجع البيانات املعنية مبعدالت حدوث وانتشار العنف القائم على 	

النوع اإلجتماعي، وال سيما العنف اجلنسي، املرتَكب يف خمتلف السياقات وفيما يتعلق بفئات 
خمتلفة من النساء؛

• إعطاء األولوية إلنتاج إحصاءات وطنية مصنفة حسب اجلنس وحسب النوع االجتماعي بشأن 	
مواضيع متعلقة باملرأة والسالم واألمن )مثاًل فيما يتعلق بالعنف اجلسدي واجلنسي والعنف 
القائم على النوع اإلجتماعي، ومتثيل املرأة السياسي، واملشاركة يف صنع القرار ويف الوظائف 

العامة، واإلجتار وانتشار األسلحة، واملشاركة االقتصادية والتعليم(؛
• دمج انتاج احصاءات وطنية متعلقة بأجندة املرأة والسالم واألمن يف جهود اإلحصاء القائمة 	

وضمان استخدامها لصياغة السياسات؛
• ختصيص املوارد املالية والفنية والبشرية الكافية جلمع املعلومات وحتليلها؛	

حمــور الوقــــايـة
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• املتغريات 	 ناحية  من  ذلك  يف  مبا  النساء  لوضع  حقيقية  صورة  إلعطاء  اإلحصاءات  تصنيف 
املختلفة مثاًل اجلنس، العمر، درجة التعليم، اإلقامة، العمل، الدخل، احلالة اإلجتماعية، اخل، 
املناطق اجلغرافية وغريها من األوجه،  املعلومات ملقارنة بني اجلنسني وبني  حتى تسهل هذه 

وتسهل كذلك رصد التغريات عرب الزمن؛
• مجع إحصاءات اجلرائم بطريقة مصنفة من منظور النوع االجتماعي؛	
• توحيد أساليب مجع البيانات املعنية مبعدالت حدوث وانتشار العنف القائم على النوع اإلجتماعي، وال 	

سيما العنف اجلنسي، املرتَكب يف خمتلف السياقات وفيما يتعلق بفئات خمتلفة من النساء والفتيات؛
• إجراء وجتميع البحوث والبيانات اليت تراعي اعتبارات النوع اإلجتماعي وتتعلق بالعوامل اليت 	

تدفع النساء والفتيات إىل التطرف؛ 
• اإلرهاب فيما 	 اسرتاتيجيات مكافحة  املرتتبة على  اآلثار  البحوث حول  املعلومات واجراء  مجع 

يتعلق حبقوق املرأة اإلنسانية؛
• منظمات 	 عمل  على  اإلرهاب  مكافحة  واسرتاتيجيات  ولوائح  قوانني  أثر  حول  املعلومات  مجع 

اجملتمع املدني مبا يف ذلك املنظمات النسائية وقدرتها على الوصول إىل املوارد للقيام باألنشطة 
املتعلقة مبكافحة التطرف العنيف؛

• إشراك النساء يف تصميم عمليات إنتاج البيانات ووضع اسرتاتيجيات واضحة لنشر واستخدام 	
هذه اإلحصاءات يف صنع السياسات؛

• ضمان التمويل والدعم الفين املناسبني ملكاتب اإلحصاءات الوطنية.	

منــع النزاعـــات وانظمـــة اإلنـــذار املبكـــر وجهـــود اإلستجـــابة املبكـــرة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• إنشاء نظم لإلنذار املبكر؛ 	
• ضمان أن تكون آليات ومؤشرات اإلنذار املبكر مراعية للنوع االجتماعي؛	
• ضمان املشاركة املتساوية للرجال والنساء يف تصميم وتنفيذ تدابري اإلنذار املبكر؛	
• إدراج مؤشرات يف إطار نظم لإلنذار املبكر تتعلق باملرأة والسالم واألمن مبا فيها النواحي التالية 	

اجلنسي،  العنف  انتشار  يف  الزيادات  اجلنائية،  املعلومات  الوطين(:  الواقع  يف  اإلقتضاء  )حسب 
حترك السكان حسب اجلنس، زيادة يف أعداد األسر اليت تعوهلا نساء أو اليت يعوهلا رجال، زيادة 
االعتقال واإلستجواب، زيادة التحرش اجلنسي، التغري يف منط األدوار حبسب النوع اإلجتماعي 
مثل انشغال الرجال باألنشطة السياسية وتولي النساء ادواراً أكثر انتاجية، ختزين السلع وقلة 
د جوانب الذكورة العسكرية،  السلع يف األسواق احمللية، الدعاية واإلعالم والربامج اليت مُتجِّ

احلركة غري املعتادة جلماعات مجيعها من الرجال وزيادة اهلجرة؛ 
• تطوير نظام اإلنذار املبكر مع النساء احملليات لتحديد ما يعنيه األمن بالنسبة هلن، واملؤشرات 	

اليت ينبغي استخدامها لقياسه؛
• تعزيــز ودعـم اجلهود النسائيـــة الرمسيــة وغيــر الرمسيـــة الراميــة إىل منع نشوب النـزاعات؛	
• دعم الدبلوماسية الوقائية، مبا يف ذلك تسوية النزاعات اليت تقودها النساء؛ 	
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• يف حالة وجود معلومات من خالل أنظمة اإلنذار املبكر خلطر وشيك، التحرك الفوري إلجالء 	
النساء واألطفال الذين يواجهون تهديدات وشيكة للتعرض للعنف اجلنسي إىل مناطق آمنة.

ضمـــانـــات املساءلـــة ومكـــافحة اإلفـــالت من العقـــاب

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• اصالح النظامني القضائيني املدني والعسكري ذات الصلة من أجل التصدي لإلفالت من العقاب؛	
• حبسب 	 واجلسيمة  اخلطرية  اجلرائم  وكافة  اجلنسي  العنف  جلرائم  الكامل  النطاق  إدراج 

عقوبات  وفرض  الدولي  القانون  مع  متسق  بشكل  احمللي  القانون  يف  وتعريفها  الدولي  القانون 
متناسبة مع خطورة اجلرائم؛

• منع االنتهاكات القائمة على أساس النوع اإلجتماعي، مثل الزواج القسري أو احلمل القسري 	
االنتهاكات  تلك  يف  والتحقيق  والفتيات،  للنساء  القسري  التعقيم  أو  القسري  اإلجهاض  أو 

ومعاقبة مرتكبيها؛
• تبين التشريعات والسياسات والربوتوكوالت حلظر مجيع أشكال التمييز ضد النساء والعنف 	

القائم على النوع اإلجتماعي جبميع أشكاله؛
• السياسية 	 واإلرادة  اإللتزام  القيادة،  مسؤولية  ملبدأ  وفقا  والعسكريني،  املدنيني  القادة  إعالن 

الالزمني لاللتزام باحرتام القانون الدولي ومنع اإلنتهاكات مبا فيها العنف اجلنسي ومكافحة 
اإلفالت من العقاب وإنفاذ مبدأ املساءلة؛

• إصدار أوامر واضحة عرب تسلسل القيادة حتظر انتهاكات القانون الدولي مبا فيه العنف اجلنسي؛	
• حظر 	 على  والنص  اإلجتماعي  للنوع  مراعية  وبروتوكوالت  السلوك  لقواعد  مدونات  وضع 

العنف اجلنسي يف مدونات قواعد السلوك وأدلة العمليات العسكرية امليدانية أو ما شابهها؛
• العدالة، 	 إىل  اجلناة  وتقديم  األعمال  تلك  وتوثيق  املزعومة،  االعتداءات  يف  الفوري  التحقيق 

واحملاسبة على خرق هذه األوامر بعقوبات تتناسب مع خطورة اجلرائم؛
• وضع وإنفاذ القوانني واآلليات ملنع التحرش والتهديد وخطاب الكراهية املنشور على اإلنرتنت 	

واملنصات احملمولة، والتحقيق فيه، واملعاقبة عليه؛
• تدريب القوات على احلظر القاطع جلميع أشكال العنف اجلنسي ضد املدنيني.	

تسهيـــل الوصـــول إلـــى العدالـــة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• العقبات 	 إزالة  أجل  من  اآلليات  من  ذلك  وغري  واألمن  العدالة  قطاعات  إلصالح  آليات  إنشاء 

املقيدة  التقادم  العدالة لفائدة الضحايا، مبا يف ذلك فرتات  اإلجرائية اليت حتول دون إحقاق 
لتقديم الشكاوى، وشروط اإلثبات اليت تنطوي على متييز ضد الضحايا كشهود ومشتكني، 
إطار  القانون ويف  إنفاذ  قبل موظفي  الطعن يف مصداقيتها من  أو  الضحايا  واستبعاد شهادات 

الدعاوى القضائية وغريها من اإلجراءات؛ 
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• ضمانات 	 مع  يتفق  مبا  مرتكبيها  وحماكمة  اجلنسي  العنف  أعمال  يف  التحقيق  حتسني 
احملاكمة العادلة مبوجب القانون الدولي؛

• إنشاء وحدات شرطة وحماكم متخصصة؛	
• يف 	 الشرطة(  بضابطات  االستعانة  )مثل  اجلنسني  بني  الفوارق  تراعي  ممارسات  استخدام 

اليت  االنتهاكات  انتهائه لضمان حتديد ومعاجلة  النزاع وبعد  أثناء  االنتهاكات  التحقيق يف 
تقوم بها األطراف الفاعلة من الدول واجلهات من غري الدول؛

• تأمني املرافق املناسبة لعقد جلسات استماع مغلقة؛	
• سن قوانني حلماية الناجني/ات والشهود؛	
• تقديم املعونة القضائية للناجني/ات؛ 	
• تقديم التدريب من أجل ضمان وجود طاقم من النساء قادرات على اجراء املقابالت مع الضحايا وأخذ 	

اقواهلم؛
• تقديم الدورات التدريبية للعاملني يف سلك القضاء واألمن حول النوع اإلجتماعي وعالقة ذلك بعملهم.	

التدريـــب واعـــادة التأهيــــــل

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• تصميم وتنفيذ برامج التدريب وإعادة تأهيل العاملني يف جمال األمن ونظام العدالة لضمان 	

ادماج متطلبات النوع االجتماعي يف عملهم؛
• توفري الدعم املادي واللوجسيت لدعم التدريب.	

مكـــافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف العنيــــــف

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• ضمان أال تؤدي جهود واسرتاتيجيات مكافحة التطرف العنيف إىل وضع النساء والفتيات يف 	

قوالب منطية )مثاًل انه جيب محايتهن ألنهن ضعيفات، أو اإلفرتاض يف اإلسرتاتيجيات أن دور 
النساء ينحصر يف تربية األطفال والعمل يف املنزل، اخل(؛

• وإتاحة 	 املستويات،  مجيع  على  النساء  إلشراك  احمللية  واملؤسسات  احملليات  النساء  مع  العمل 
االستقاللية والقيادة للنساء احملليات عند حتديد أولوياتهن واسرتاتيجياتهن جملابهة التطرف؛

• بناء قدرات النساء والفتيات، مبا يف ذلك األمهات وزعيمات اجملتمع احمللي والزعيمات الدينيات، 	
بأسلوب  العنيف  التطرف  جمابهة  جهود  يف  للمشاركة  النسائية،  املدني  اجملتمع  ومجاعات 
تدريب  وتيسري  املتخصص  التدريب  توفري  هذا  يشمل  أن  ميكن  احمللية.  للسياقات  خمصص 
التعليم  إتاحة  وزيادة  احمللية،  جمتمعاتهن  يف  كمرشدات  العمل  على  الدينيات  الزعيمات 
العلماني والديين للنساء لتضخيم أصواتهن ضد اخلطاب املتطرف ودعم مدارس حمو األمية؛
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• الفصل الكامل بني الربامج اخلاصة حبقوق النساء وبرامج مكافحة اإلرهاب والتطرف؛	
• اإلرهاب 	 انتشار  إىل  املؤدية  للظروف  للتصدي  والثقافيني  الدينيني  والزعماء  الشباب  متكني 

والتطرف العنيف الذي ميكن أن يؤدي إىل اإلرهاب.

مكافحـــة اإلجتـــار واإلستغـــالل اجلنســـي

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• تبين قوانني منع ومكافحة اإلجتار بالبشر واإلستغالل اجلنسي متوافقة مع املعايري الدولية؛	
• اإلنسان 	 حلقوق  الدولية  املعايري  حبسب  املطلقة  التسامح  عدم  سياسة  وتنفيذ  اعتماد 

النوع االجتماعي جبميع أشكاله مبا  القائم على  خبصوص اإلجتار واالستغالل واالنتهاك 
يف ذلك العنف اجلنسي؛

• التصدي جلميع املتورطني يف هذه اجلرائم مبا يف ذلك اجلماعات اإلجرامية واملسلحة وأضا 	
من يساهم فيها من القوات الوطنية وقوات حفظ السالم، واجلهات الفاعلة اإلنسانية وشرطة 

احلدود ومسؤولي اهلجرة؛ 
• احلدود 	 وشرطة  اإلنسانية  الفاعلة  واجلهات  السالم  حفظ  وقوات  الوطنية  القوات  تزويد 

الضحايا  أو  املهددات  والفتيات  النساء  حتديد  كيفية  على  بالتدريب  اهلجرة  ومسؤولو 
ومحايتهن، وكيفية التعامل مع هذه احلاالت؛

• النساء 	 حقوق  محاية  أجل  من  التعاون  أشكال  من  وغريها  إقليمية  أو  ثنائية  اتفاقات  اعتماد 
والفتيات ضحايا االجتار، وتيسري املالحقة القضائية ملرتكيب عمليات االجتار؛

تغييـــر أمنـــاط التفكيــــــر

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• فضح األفكار اخلاطئة اليت تغذي عدم املساواة والتمييز ضد النساء والفتيات وتلك اليت تربر 	

العنف املبين على النوع اإلجتماعي مبا يف ذلك العنف اجلنسي والعمل على تغيريها؛
• النساء على املشاركة على قدم املساواة مع 	 التصدي للمواقف اجملتمعية السلبية حول قدرة 

الرجال؛
• االنساء 	 ضد  العنف  أشكال  مجيع  مكافحة  أنشطة  يف  كشركاء  والفتيان  الرجال  اشراك 

والفتيات ويف تغيري أمناط التفكري؛
• احرتام أهمية الدور الذي ميكن أن تقوم به النساء واجملتمع املدني، مبا يف ذلك املنظمات النسائية، 	

وزعماء اجملتمع الرمسيني وغري الرمسيني يف العمل على تغيري امناط التفكري واشراكهم يف 
هذا العمل.
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دور اجملتمـــع املدنــــــي

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• واملساءلة 	 العدالة  إتاحة  تضمن  والعملية،  القانونية  الناحية  من  ومتكينية،  آمنة  بيئة  إنشاء 

وإنهاء اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مناصري اجملتمع املدني واملدافعات 
األمن،  وانعدام  العوائق  من  اخلوف  دون  العمل  من  يتمكّنوا  حتى  للنساء،  اإلنسانية  احلقوق  عن 
وممارسة حقوقهم يف حرية الرأي والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، بصورة كاملة؛

• للتهديد، عن 	 اإلنسان وحياتهم، حال تعرضهم  واملدافعني عن حقوق  املدافعات  محاية مسعة 
طريق تقوية األطر القانونية وتوفري األمن وجمابهة إفالت مرتكيب اجلرائم من العقاب؛

• هلم 	 املتاحة  املوارد  لزيادة  احمللية  املدني  اجملتمع  وشبكات  الوطنية  للمؤسسات  الدعم  تقديم 
وتعزيز قدراتهم على تقديم اخلدمات؛

• اضفاء الطابع املؤسسي على املشاركة والتشاور مع اجملتمع املدني، مبا يف ذلك على املستوى 	
العمل  والوطنية، مبا يف ذلك تطوير وتنفيذ خطط  القرار احمللية  الشعيب، يف عمليات صنع 

الوطنية ورصدها.

دور اإلعــــــالم

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• تشجيع اإلعالم ورفع قدرات اإلعالميني واإلعالميات للدعوة للقضايا املتعلقة باملساواة وأجندة 	

املرأة والسالم واألمن وإبرازها؛
• إنشاء مدونة سلوك للعاملني يف جمال اإلعالم يضعون مسودتها بأنفسهم لكي تكون مبثابة 	

للنساء  النمطية  والصور  اجلنسي  والعنف  االجتماعي  النوع  بقضايا  يتعلق  فيما  توجيهات 
وخطاب الكراهية؛ 

• أجل 	 من  العقاب  من  اجلرائم  مرتكيب  إفالت  وجمابهة  األمن  وتوفري  القانونية  األطر  تقوية 
محاية مسعة الصحفيات والصحفيني وحياتهم؛

• تعيني املزيد من النساء يف اهلياكل اإلعالمية اململوكة من الدولة، وختصيص التمويل لزيادة 	
مشاركة النساء وقيادتهن يف املبادرات اإلعالمية، واليت تشمل إذاعات اجملتمع احمللي.

جتـــارة األسلحـــة والنقـــل غيـــر املشـــروع هلـــا

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• التصديق على معاهدة جتارة األسلحة وتنفيذها؛	
• تبين اجراءات وقوانني لضمان التنظيم القوي والفعال لتجارة األسلحة؛	
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• وضع الربامج ملكافحة النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واخلفيفة وإساءة استخدامها؛ 	
• املراقبة املالئمة لتداول األسلحة التقليدية، مبا يف ذلك تلك املوجودة مسبقًا واليت كثرياً ما 	

تكون غري مشروعة، مبا يف ذلك األسلحة الصغرية، وذلك ملنع استخدامها يف ارتكاب أو تسهيل 
أعمال العنف اخلطرية القائمة على النوع اإلجتماعي؛

• متكني النساء والفتيات، من خالل جهود بناء القدرات، واملشاركة يف تصميم وتنفيذ األنشطة املتعلقة 	
مبنع النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتراكمها وإساءة استعماهلا؛

• وضع الدول املصدرة لألسلحة يف اعتبارها، املادة 7 )4( من معاهدة جتارة األسلحة واليت تنص 	
على وجوب أن تراعي الدول األطراف املصدرة خطر استخدام األسلحة التقليدية أو األصناف 
أعمال  أو  اخلطرية  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  أعمال  ارتكاب  يف  باملعاهدة  املشمولة 

العنف اخلطرية ضد النساء واألطفال أو تسهيل ارتكابها.

قـــوات حفـــظ الســــــالم

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• توفري تدريب قوي قائم على السيناريوهات سابق لنشر القوات يف البلدان املساهمة بأفراد شرطة 	

االستغالل  فيها  باملساواة بني اجلنسني مبا  املتعلقة  القضايا  بشأن  السالم  أمن حفظ  وبقوات 
واالعتداء اجلنسيني؛ 

• أية 	 خبصوص  هلا  التابعني  النظاميني  األفراد  بشأن  ومستفيضة  سريعة  حتقيقات  إجراء 
انتهاكات ضد النساء والفتيات مبا يف ذلك جرائم العنف اجلنسي، وحماكمتهم، عند االقتضاء، 

وإبالغ األمم املتحدة يف الوقت املناسب بوضع تلك التحقيقات وبالنتائج اليت أسفرت عنها.

معاييـــر وآليـــات حقـــوق اإلنســـان الدوليــــــة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لألمم املتحدة والربوتوكول 	

اإلختياري هلا وإزالة التحفظات عنها وتنفيذها بالكامل وتقديم املعلومات املطلوبة عن التزامات 
التنفيذ املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف التقارير املنتظمة املقدمة إىل جلنة القضاء على مجيع 

أشكال التمييز ضد املرأة وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان الدولية؛
• تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي عند ممارسة الدول لواليتها 	

داخل حدودها اإلقليمية أو خارجها، سواء بشكل فردي أو بوصفها أعضاء يف منظمات دولية أو 
منظمات أو ائتالفات حكومية دولية؛

• وضع ضوابط لتنظيم أنشطة مجيع اجلهات احمللية الفاعلة من غري الدولة، اخلاضعة لسيطرتها 	
الفعلية، اليت تعمل خارج حدودها اإلقليمية، وأن تكفل احرتامها الكامل للقانون الدولي؛
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• احرتام احلقوق اليت يضمنها القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي واليت 	
تطبق خارج حدود الدول اإلقليمية، وحتميها، وأيضا يف حالة أن تكون الدولة السلطة القائمة 

باإلحتالل، يف حاالت اإلحتالل األجنيب؛
• تقديم املعلومات عن تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف االستعراض الدوري 	

الشامل، واملشاركة يف استعراض الدول األخرى اخلاضعة لالستعراض من خالل سؤاهلا عن 
تنفيذها هلذه االلتزامات؛

• االستعراض 	 عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  ومتابعة  التقارير  لتحضري  وطنية  آليات  إنشاء   
الدوري الشامل وآليات املعاهدات واآلليات غري التعاقدية ذات العالقة.
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املخرجــــات/ النتائــج: اجملاالت اليت ميكن أن تركز عليها املخرجات أو النتائج املقرتحة حملور الوقاية 
تشمل ما يلي: 

احلمـــايـــة مـــن العنـــف اجلنســـي واملســـائلة 

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• النوع 	 على  والقائم  اجلنسي  العنف  أعمال  يف  والتحقيق  العقاب  من  لإلفالت  نهاية  وضع 

اإلجتماعي ومالحقة مرتكبيها من القوات املدنية والعسكرية ومعاقبتهم على وجه السرعة؛
• وضع نهاية لإلفالت من العقاب والتحقيق بصورة وافية مع مجيع املسؤولني عن ارتكاب جرائم 	

حرب أو أعمال إبادة مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو غري ذلك من االنتهاكات اخلطرية 
للقانون اإلنساني الدولي بغض النظر إن كانوا من الدولة أو من غري الدولة؛

• رفض مجيع أشكال الرتاجع عن أوجه محاية حقوق النساء من أجل اسرتضاء اجلهات من غري 	
الدول، مثل اإلرهابيني أو األفراد أو اجلماعات املسلحة ووضع ضمانات مناسبة لذلك؛

• محاية الضحايا من الرجال والفتيان عن طريق تعزيز السياسات اليت تتيح استجابة مناسبة 	
حلاالت الناجني من الذكور، وحتدي االفرتاضات الثقافية بشأن عدم تعرض الذكور للعنف 

اجلنسي؛
• الناجيات 	 والفتيات  للنساء  التقنية لالحتياجات احملددة  التدريب لتوفري اخلربة  االستثمار يف 

من العنف، مبا يف ذلك تأثري العنف اجلنسي على صحتهن اإلجنابية؛
• ختصيص املوارد وتكثيف الدعم للربامج الوطنية والدولية لتلبية االحتياجات احملددة للفتيات 	

املعرضات للعنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي؛ 
• االستفادة من خربة فريق خرباء األمم املتحدة حتت قيادة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية 	

بالعنف اجلنسي يف حالة النزاع، من أجل تعزيز سيادة القانون وقدرة نظامي العدالة املدنية 
والعسكرية على التصدي للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاع؛

• أعمال 	 ارتكابهم  يثبت  األمن الستثناء من  وقوات  املسلحة  القوات  دقيق ألفراد  القيام بفحص 
االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي؛

• العمل مع القادة اجملتمعيون والدينيون والتقليديون من اجل االضطالع بدور أكثر نشاطا يف 	
الدعوة داخل اجملتمعات احمللية إىل مكافحة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع من أجل تفادي 
تهميش ووصم الناجني منه وأسرهم، واإلسهام يف إعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي هم 

وأطفاهلم.

حمــور احلمايــــة
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الوصـــول الـــى اخلدمـــات

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• اجلنسي 	 العنف  من  الناجيات  حصول  لضمان  فعالة  تدابري  واختاذ  الكافية  املوارد  ختصيص 

وتقديم  واالجتماعي،  النفسي  والدعم  العقلية  بالصحة  والعناية  الشامل  الطيب  العالج  على 
الصحة  جمال  يف  الدعم  ذلك  يف  مبا  متييزي،  غري  حنو  على  الشاملة  الصحية  اخلدمات 

اجلنسية واإلجنابية؛
• لربط 	 اإلجراءات  هذه  على  والتدريب  لإلحالة  وطرق  موحدة  تشغيل  إجراءات  ونشر  وضع 

النوع االجتماعي، مبا يف ذلك  اجلهات األمنية مبقدمي اخلدمات املعنيني بالعنف القائم على 
للناجيات  واالجتماعية  والنفسية  والقانونية  الطبية  اخلدمات  تقدم  اليت  الشاملة  املراكز 
تربط  اليت  األغراض  املتعددة  اجملتمعية  اخلدمات  ومراكز  اجلنسي،  العنف  من  والناجني 

املساعدة الفورية بالتمكني االقتصادي واالجتماعي وإعادة اإلدماج؛ 
• توفري مراكز اخلدمات والعيادات املتنقلة؛	
• تقديم املساعدة يف الوقت املناسب إىل الناجيات والناجني من العنف اجلنسي؛ 	
• املساعدة 	 تقديم  أجل  من  املدني  اجملتمع  وشبكات  الوطنية  الصحية  النظم  قدرات  تعزيز 

املستدامة للنساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز أو املتضررات منه؛
• إزالة العراقيل وضمان حق النساء والفتيات املتضررات من النزاع يف احلصول، على قدم املساواة 	

مع الرجال، على الوثائق الالزمة ملمارسة حقوقهن القانونية والوصول إىل اخلدمات، وضمان 
حقهن يف إصدار هذه الوثائق بأمسائهن أو استبداهلا؛

• إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف مجيع برامج اإلغاثة اإلنسانية؛	
• هلم 	 املتاحة  املوارد  لزيادة  احمللية  املدني  اجملتمع  وشبكات  الوطنية  للمؤسسات  الدعم  تقديم 

وتعزيز قدراتهم على تقديم اخلدمات؛
• مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تصميم وتقديم اخلدمات؛	
• ضمان احلصول على اخلدمات االجتماعية واخلدمات املتعلقة بتوفري سبل كسب الرزق، دون متييز.	

النســـاء والفتيـــات الالجئـــات والنازحـــات

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• العنف 	 ذلك  يف  مبا  اجلنس،  أساس  على  العنف  من  واحلماية  للوقاية  عملية  تدابري  اعتماد 

اجلنسي، يف مجيع مواقع إقامة النازحني )سواًء يف املخيمات أو التجمعات أو خارج املخيمات( أو 
الالجئني مبشاركة فعالة من جانب النساء؛

• ضمان آليات للمساءلة حول حاالت العنف ضد النساء والفتيات الالجئات والنازحات؛	
• كفالة تلقي السلطات العسكرية واملدنية املوجودة يف أماكن النزوح واللجوء للتدريب املالئم بشأن 	

حتديات احلماية، وتكريس مبادئ حقوق اإلنسان، وحتديد احتياجات النساء النازحات والالجئات؛
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• تأمني سالمة النساء النازحات والالجئات من العنف القائم على النوع االجتماعي، مبا يف ذلك 	
الزواج القسري وتزويج األطفال؛ وكفالة حصوهلن على اخلدمات على قدم املساواة، والرعاية 

الصحية والصحة اإلجنابية؛
• ضمان مشاركة النساء النازحات والالجئات الكاملة يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة اليت تأخذ 	

يف االعتبار احتياجاتهن اخلاصة ويف توزيع اإلمدادات؛
• توفري احلماية ضد نزوح النساء الريفيات ونساء األقليات؛	
• النساء 	 مجيع  خبصوص  اجلنسية  انعدام  حاالت  منع  إىل  الرامية  التدابري  وتطبيق  وضع 

والفتيات واألطفال، وأن تكون تلك التدابري موجهة حنو السكاِن الذين حُيتمل بشكل خاص أن 
يصبحوا عدميي اجلنسية من جراء النزاعات، مثل اإلناث النازحات داخليًا والالجئات وطاليب 

اللجوء وضحايا االجتار باألشخاص؛
• منح وثائق فردية، مبا يف ذلك أثناء تدفق املهاجرين، للنساء النازحات داخليًا والالجئات وطالبات 	

اآلني، على قدم  التسجيل  واملنفصالت عن ذويهن؛ وضمان  املصحوبات  والفتيات غري  اللجوء، 
املساواة، جلميع الوالدات وحاالت الزواج والطالق؛

• معاجلة املخاطر احملددة وتلبية االحتياجات اخلاصة ملختلف فئات النساء النازحات والالجئات، 	
النساء ذوات اإلعاقة، واملسنات،  التمييز، مثل  الالتي يتعرضن ألشكال متعددة ومتشابكة من 
نقص  بفريوس  املصابات  والنساء  واحلوامل،  ألسرهن،  املعيالت  والنساء  واألرامل،  والفتيات، 
املناعة البشرية/اإليدز، والنساء الريفيات، ونساء األقليات العرقية أو الوطنية أو اجلنسية أو 

الدينية، واملدافعات عن احلقوق اإلنسانية للمرأة؛
• مبا 	 االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  ضحايا  والالجئات  النازحات  والفتيات  النساء  تزويد 

يف ذلك العنف اجلنسي، بإمكانية احلصول اجملاني والفوري على اخلدمات الطبية واملساعدة 
الصحية  الرعاية  تقدم  اليت  اجلهات  إىل  الوصول  إمكانية  وتوفري  اآلمنة؛  والبيئة  القانونية 

واخلدمات الصحية املخصصة للنساء، مثل الرعاية الصحية اإلجنابية، واملشورة املالئمة.

مجـــع املعلومـــات ورصـــد العنـــف اجلنســـي

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• وضع ترتيبات للرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف اجلنسي يف النزاعات املسّلحة، مبا يف ذلك 	

االغتصاب؛
• اتباع نهج منتظم يف مجع املعلومات عن العنف اجلنسي على حنو دقيق وحسن التوقيت وموثوق 	

ومصنف حسب نوع اجلنس، حبيث ال يعرض الناجون للخطر؛
• الدولية ومنظمات اجملتمع 	 املؤسسات  املتحدة، ومع  التابعة لألمم  الفاعلة  العمل مع اجلهات 

البيانات  مجع  حتسني  على  النسائية،  واجلماعات  الصّحية  الرعاية  خدمات  ومقّدمي  املدني 
وحتليلها فيما يتصل حباالت واجتاهات وأمناط االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي؛

• مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.	
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املخرجــــات/ النتائــج: اجملاالت اليت ميكن أن تركز عليها املخرجات أو النتائج املقرتحة حملور الوقاية 

تشمل ما يلي: 

املشـــاركة علـــى مستـــوى صنـــع القـــرار

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• الوطنية 	 املؤسسات  القرار يف  العليا ويف مجيع مستويات صنع  املناصب  النساء يف  زيادة متثيل 

واإلقليمية والدولية؛ 
• واهليئات 	 وحلها  النزاعات  نشوب  منع  آليات  مجيع  ويف  العليا  املناصب  يف  النساء  متثيل  زيادة 

الرمسية ذات الصلة بصون السالم واألمن الدوليني؛
• دعم قدرات النساء على املشاركة يف صنع القرارات العامة واالنتعاش االقتصادي؛	
• ضمان زيادة مشاركة االنساء يف الربملانات والتمثيل السياسي، مبا يف ذلك من خالل تبين تدابري 	

خاصة مؤقتة مثل انظمة الكوتا؛
• دعم قدرات النساء على املشاركة يف الربملان كمرشحات من خالل توفري التدريب املتخصص؛	
• العمليات االنتخابية مع 	 النساء بصورة كاملة ومتكافئة يف مجيع مراحل  ضمان مشاركة 

مالحظة ضرورة إيالء عناية خاصة لسالمة النساء قبل االنتخابات وخالهلا؛
• زيادة مشاركة النساء يف الوظيفة العمومية، مبا يف ذلك يف املراتب العليا.	

املشاركـــة اإلقتصـــادية

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• مجع املعلومات واإلحصاءات والتحليالت حول املشاركة اإلقتصادية للنساء، مبا يف ذلك تأثري 	

النزاع وبيئات ما بعد النزاع على ذلك واستخدام ذلك يف تطوير اإلسرتاتيجيات والربامج؛ 
• تطوير اإلسرتاتيجيات لدعم عمل النساء يف قطاعي العمل الرمسي وغري الرمسي وصياغة برامج 	

حمددة موجهة للنساء والفتيات؛ادماج حتليالت واعتبارات النوع االجتماعي يف اإلسرتاتيجيات 
والربامج اإلقتصادية من أجل دعم مشاركة ومتكني النساء اإلقتصادي يف اجملاالت املختلفة؛

• اإلقتصادية 	 النساء  مشاركة  لتعزيز  املتاحة  الفرص  لتعزيز  حمددة  تدخالت  تصميم 
كعامالت ورائدات أعمال؛

• إتاحة برامج التعليم والتدريب وبناء القدرات واعادة التأهيل من أجل دعم املشاركة اإلقتصادية 	
للنساء؛

• بناء شراكات مع القطاع اخلاص لدعم املشاركة االقتصادية للنساء؛ 	

حمــور املشــــاركـــة
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• ضمان احرتام املساواة يف حقوق النساء يف العمل مبا يف ذلك احلق يف العمل و يف املساواة يف األجور 	
والرتقية واحلقوق املتصلة باحلمل والرضاعة مبا يتوافق مع اإلتفاقيات الدولية ذات العالقة؛

• على 	 الرقابة  ويف  العمل  وظروف  العمل  سياسات  يف  اإلجتماعي  للنوع  مراعية  سياسات  تبين 
القطاع اإلقتصادي والتشغيل؛ 

• للنساء 	 اإلقتصادية  املشاركة  دعم  وبرامج  اسرتاتيجيات  تصميم  يف  النساء  إشراك  ضمان   
ورصد تنفيذها؛

• رصد العوائق اليت حتول دون مشاركة النساء اإلقتصادية؛ 	
• تبين اسرتاتيجيات وخطط للتصدي بفاعلية للعوائق اليت حتول دون املشاركة اإلقتصادية 	

املتكافئة للنساء؛
• والفتيات 	 للنساء  املهارات  الكتساب  تدريبية  وأنشطة  الدخل  لتوليد  حمددة  برامج  تبين 

الالجئات والنازحات وللنساء املعيالت ألسرهن؛
• تصميم تدخالت حمددة بالنسبة للنساء والفتيات يف املناطق الريفية وغريها من فئات النساء 	

احملرومات؛
• الناجيات 	 النساء  لدعم  حمددة  تدخالت  وتصميم  واالجتماعي  االقتصادي  التهميش  معاجلة 

من العنف اجلنسي مبا يف ذلك النساء اليت ختتار ان تكن أمهات؛
• ضمان التمويل لربامج دعم املشاركة اإلقتصادية للنساء؛	
• إيالء االعتبار للتأثري الذي ختلفه بيئات النزاع وما بعد النزاع على أمن النساء والفتيات حتديدا 	

أمامهن، وتبين  املتاحة  التنقل وتعليمهن ونشاطهن االقتصادي والفرص  وعلى قدرتهن على 
خمططات حمددة للتصدي هلذه املخاطر؛

• تعزيز مشاركة النساء يف صنع القرار االقتصادي يف املراحل املبكرة من عمليات االنتعاش؛	

املشاركـــة يف اإلصالحات الدستورية واإلنتخابية واصالح قطاع العدالة واإلصالحات التشريعية

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• ضمان مشاركة النساء بصورة كاملة ومتكافئة، على قدم املساواة مع الرجال، خالل عملية 	

صياغة الدستور كأمر أساسي إلدراج الضمانات الدستورية حلقوق النساء؛
• ضمان مشاركة النساء بصورة كاملة ومتكافئة يف عمليات اإلصالح التشريعي واملؤسسي ويف 	

وضع النظام االنتخابي وإصالح الشرطة والقضاء؛
• لدعم 	 النساء  محاية  شؤون  يف  مستشارات  و/أو  اإلجتماعي  النوع  لشؤون  مستشارات  تعيني 

اإلصالحات الدستورية واإلنتخابية واصالح قطاع العدالة واإلصالحات التشريعية.
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املشاركـــة يف جهـــود احـــالل الســـالم وجهـــود اإلنعـــاش

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• مجيع 	 يف  النساء  قضايا  على  تركز  اليت  املدني  اجملتمع  ومنظمات  النساء  إشراك  كفالة 

مفاوضات السالم والوساطة لتسوية النزاعات كأعضاء يف الوفود، مبا يف ذلك يف الرتب العليا؛
• بذل كافة اجلهود من قبل الوسطاء والزعماء الدوليني على املستوى امليداني لضمان مشاركة 	

النساء يف كل عملية ويف كل قطاع؛
• اجراء مشاورات موسعة مع اجلماعات النسائية املشاركة يف أنشطة »املسار الثاني« باإلضافة 	

إىل اجملتمع املدني ككل؛
• وضع ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان محاية مشاركة النساء الكاملة يف عملية السالم، وال 	

سيما يف املراحل األوىل من بناء السالم بعد انتهاء النزاع؛
• زيادة معرفة الوفود املتفاوضة يف حمادثات السالم وأعضاء فرق دعم الوساطة بأبعاد عملية 	

بناء السالم املتصلة بالنساء والنوع اإلجتماعي وذلك بتوفري اخلبريات و/أو اخلرباء يف قضايا 
النوع اإلجتماعي

• اختاذ التدابري من قبل الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز وضمان مشاركة النساء يف 	
صنع القرار السياسي يف املراحل املبكرة من عمليات االنتعاش والتخطيط إلعادة البناء وإعادة 

اإلعمار ملا بعد انتهاء النزاع؛
• اختاذ التدابري من قبل الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز وضمان مشاركة النساء 	

يف تصميم االسرتاتيجيات والربامج اإلقتصادية ورصد تنفيذها؛
• ضمان املشاركة الفعالة ملنظمات اجملتمع املدني من خمتلف القطاعات يف االجتماعات الدولية 	

واإلقليمية املتعلقة بالسالم واألمن، مبا يف ذلك مؤمترات املاحنني، للمساعدة يف إدماج اعتبارات 
النوع اإلجتماعي يف عمليات وضع السياسات والربامج وحتديد أولوياتها وتنسيقها وتنفيذها.

املشاركـــة فـــي تصميـــم آليـــات العدالـــة اإلنتقـــاليـــة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• )القضائية 	 االنتقالية  العدالة  آليات  ورصد  وتنفيذ  وصياغة  تصميم  يف  النساء  مشاركة 

وغري القضائية( على مجيع املستويات لكفالة إدراج خربتها خالل النزاع، والوفاء باحتياجاتها 
وأولوياتها اخلاصة ومعاجلة مجيع االنتهاكات اليت عانت منها خالل النزاعات؛

• مشاركة النساء يف تصميم وتشغيل ورصد مجيع برامج التعويضات.	
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املشــــاركة فــــي مكــــافحة اإلرهــــاب

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• مشاركة النساء واملنظمات النسائية وتوليها دورا قياديا يف وضع اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب 	

والتطرف العنيف؛
• والتطرف 	 اإلرهاب  مكافحة  برامج  وبني  النساء  حبقوق  اخلاصة  الربامج  بني  الكامل  الفصل 

العنيف.
• املشاركة يف مكافحة النقل غري املشروع لألسلحة	
• التدخالت املقرتحة: ميكن ان تشمل ما يلي: 	
• مشاركة النساءعلى حنو كامل وهادف يف وضع اإلسرتاتيجيات وجهود تنظيم جتارة األسلحة، 	

ومراقبة ومكافحة النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واخلفيفة وإساءة استخدامها. 

املشــــاركة فــــي قــــوات حفــــظ الســــالم الدوليــــة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• زيادة النسبة املئوية من النساء بني القوات ووحدات الشرطة واألمن يف عمليات السالم من قبل 	

البلدان املساهمة بقوات عسكرية ووحدات الشرطة.
• املشاركة يف إدارة املعونات	
• التدخالت املقرتحة: ميكن أن تشمل ما يلي: 	
• مشاركة النساء واجلماعات النسائية بصورة جمدية يف العمل اإلنساني؛	
• املعونات 	 إدارة  وتنفيذ  التخطيط  يف  املشاركة  على  وقدرتهن  للنساء  القيادي  الدور  تعزيز 

اإلنسانية؛
• تقديم الدعم والتدريب لكي تتوىل النساء أدوارا قيادية يف هذا الصدد.	

مشــــاركة النســــاء الالجئــــات والنازحــــات

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• املتعلقة 	 القرار  صنع  عمليات  مجيع  يف  والالجئات،  النازحات  للنساء  فاعلة  مشاركة  ضمان 

بهن، ويشمل ذلك مجيع اجلوانب املتعلقة بتخطيط وتنفيذ برامج املساعدة وإدارة املخيمات، 
والقرارات املتعلقة باختيار حلول دائمة تتعلق بأوضاعهن.
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دعــــم ومتويــــل مشــــاركة املــــرأة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• النسائية 	 القيادات  تطوير  عملية  تساند  اليت  املنظمات  عمل  لدعم  تكرس  متويل  آليات  إنشاء 

وتسعى إىل كفالة مشاركتها بصورة كاملة على مجيع مستويات عملية صنع القرارات؛
• تعزيز قدرات تلك املنظمات بطرق منها زيادة الدعم لرفع قدرات اجملتمع املدني احمللي وجهود 	

تبادل اخلربات؛
• توفري الدعم والتدريب للوسطاء والفرق الفنية فيما يتعلق باألثر املرتتب على مشاركة النساء 	

بشكل فعال؛
• وفود 	 يف  فعال  حنو  على  املرأة  إلدماج  السالم  لعمليات  والداعمة  املاحنة  اجلهات  دعم  زيادة 

األطراف املتفاوضة يف حمادثات السالم؛
• زيادة املساعدة املالية والتقنية إىل امُلشاِركات يف عمليات السالم، مبا يف ذلك التدريب يف جمال 	

الوساطة والدعوة واجملاالت الفنية للتفاوض؛
• العمليات 	 يف  الفاعلة  مشاركتهن  ضمان  أجل  من  القيادة  أمور  يف  للنساء  التدريب  توفري 

السياسية يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.
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املخرجــــات/ النتائــج: اجملاالت اليت ميكن أن تركز عليها املخرجات أو النتائج املقرتحة حملور الوقاية 
تشمل ما يلي: 

معــــاجلة العنــــف اجلنســــي وضمــــانــــات الوصــــول للعدالــــة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• معاجلة مسألة العنف اجلنسي يف إطار جهود الوساطة واتفاقات وقف إطالق النار، من خالل 	

إدراج العنف اجلنسي يف تعريف األعمال احملظورة مبوجب عمليات وقف إطالق النار وأيضًا يف 
األحكام املتعلقة برصد وقف إطالق النار؛

• إدراج قضايا العنف اجلنسي يف أحكام حمددة من اتفاقات السالم النهائية، مبا يف ذلك األحكام 	
ذات الصلة بالرتتيبات األمنية وآليات العدالة االنتقالية؛

• كفالة قيام الوسطاء واملبعوثني مبعاجلة قضايا العنف اجلنسي، مبشاركة أطراف من بينها 	
النساء واجملتمع املدني، مبا يف ذلك املنظمات النسائية والناجيات من العنف اجلنسي؛

• النزاعات، 	 حل  عمليات  سياق  يف  واحلصانة  العفو  أحكام  من  اجلنسي  العنف  جرائم  استثناء 
وضمان أال يفضي دعم عمليات املصاحلة إىل عفو او حصانة ألي انتهاكات حلقوق اإلنسان، 

وخاصة العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات؛
• تقديم الدعم مبشاركة فعالة من جانب النساء يف ما يتعلق بالناجيات من العنف اجلنسي من 	

أجل تفادي تهميش ووصم الناجيات وأسرهن، وإعادة إدماجهن االجتماعي واالقتصادي وأيضًا 
ادماج أطفاهلن؛

• للعنف 	 الالتي يصرن حوامل نتيجة  للنساء والفتيات  املختلفة واخلاصة  مراعاة االحتياجات 
واملخاطر  أمهات،  يصرن  أن  منهن  ختتار  من  ذلك  يف  مبا  املسلح،  النزاع  حاالت  يف  اجلنسي 
واألضرار الدائمة املرتابطة واملتمايزة املهددة للحياة أحيانا اليت تواجهها تلك النساء والفتيات 
وأطفاهلن مثرة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع، مبا يف ذلك التهميش االقتصادي واالجتماعي، 

واألذى اجلسدي والنفسي، وانعدام اجلنسية، والتمييز، وعدم احلصول على التعويضات؛
• اإلعرتاف يف التشريعات الوطنية باملساواة يف حقوق مجيع األشخاص املتأثرين بالعنف اجلنسي 	

النساء والفتيات واألطفال مثرة العنف اجلنسي يف حاالت  النزاع املسلح، مبن فيهم  يف حاالت 
النزاع؛

• الطب 	 أدلة  وحفظ  مجع  على  والقضاء  الطب  جمال  يف  والعاملني  األمن  أفراد  قدرات  تعزيز 
الشرعي املتعلقة بالعنف اجلنسي يف سياق النزاع وما بعد النزاع؛

• القانون 	 أحكام  حبسب  والفتيات  النساء  حقوق  انتهاكات  عن  النامجة  األضرار  جرب  ضمان 
الدولي، والناجيات من العنف اجلنسي، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على تعويضات كافية 

وفّعالة عن انتهاكات حقوقهن؛

حمــور اإلغاثـــة واعـــادة اإلعمـــار
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• ضمانات 	 مع  يتفق  مبا  مرتكبيها  وحماكمة  اجلنسي  العنف  أعمال  يف  التحقيق  حتسني 
احملاكمة العادلة مبوجب القانون الدولي؛ 

• سن قوانني حلماية الضحايا والشهود، وتقديم املعونة القضائية للناجني، والقيام بإنشاء وحدات 	
شرطة وحماكم متخصصة للتصدي هلذه اجلرائم؛

• التقادم 	 العدالة لفائدة الضحايا، مثل فرتات  العقبات اإلجرائية اليت حتول دون إحقاق  إزالة 
كشهود  الضحايا  ضد  متييز  على  تنطوي  اليت  اإلثبات  وشروط  الشكاوى،  لتقديم  املقيدة 

ومشتكني، واستبعاد شهادات الضحايا أو الطعن يف مصداقيتها؛
• توفري مرافق لعقد جلسات استماع مغلقة؛	
• العمل مع القادة اجملتمعيون والدينيون من أجل االضطالع بدور أكثر نشاطا يف الدعوة داخل 	

اجملتمعات احمللية إىل مكافحة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع من أجل تفادي تهميش ووصم 
والناجيات منه وأسرهن، واإلسهام يف إعادة إدماجهن االجتماعي واالقتصادي هن وأطفاهلن.

دعــــم مبــــادرات الســــالم احملليــــة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• دعم مبادرات السالم احمللية للنساء والعمليات اليت يقوم بها السكان حلل الصراعات؛	
• دعم ومتويل صانعات السالم والوسيطات على املستوى احمللي والوطين، نظًرا لفهمهن للواقع 	

احمللي والتوقعات احمللية؛ 
• دعم النساء من القاعدة الشعبية لقيادة آليات العدالة التقليدية واملشاركة فيها.	

اصالحــــات دستوريــــة وانظمــــة اإلنتخــــابــــات
 

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• واحرتام 	 محاية  كفالة  أجل  من  النزاع  انتهاء  بعد  ما  مرحلة  يف  دستورية  إصالحات  اجراء 

احلقوق اإلنسانية للنساء والفتيات؛
• ضمان أن ينص الدستور اجلديد على مبدأ املساواة بني النساء والرجال وعلى عدم التمييز؛	
• اعتماد الدستور لتدابري خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية من أجل متتع النساء 	

بداية  وإعطاؤهن  الرجال  مع  املساواة  قدم  على  األساسية  واحلريات  اإلنسانية  حبقوقهن 
متساوية 

• وإزالة 	 الربيدي  باالقرتاع  السماح  خالل  من  ذلك  يف  مبا  وتصويتهن  الناخبات  تسجيل  ضمان 
يسهل  اليت  االقرتاع  مراكز  من  كاف  عدد  وجود  ضمان  تشمل  عدة  بسبل  العوائق  مجيع 

الوصول إليها؛
• تبين قوانني ومعايري انتخابات تضمن رفع مشاركة النساء السياسية، مبا يف ذلك من خالل 	

تدابري خاصة مؤقتة مثل انظمة الكوتا؛



61

دليل مرجعي إلعداد اخلطط الوطنية إلنفاذ القرار 1325

»املــــــــرأة والســـــالم واألمـــــن«

• تكريس عناية خاصة لسالمة النساء قبل االنتخابات وخالهلا؛	
• اعتماد سياسة تقضي بعدم التسامح مطلقا إزاء مجيع أشكال العنف اليت تنتقص من مشاركة 	

الالتي  النساء  الدول ضد  الدول واجلماعات من غري  الذي متارسه  العنف  النساء، مبا يف ذلك 
خيضن محالت لتقلد مناصب عامة أو النساء الالتي ميارسن حقهن يف التصويت.

اصــــالح قطــــاع العدالــــة واألمــــن

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• وضع وتنفيذ خطة أمنية يف أعقاب النزاع مباشرة حلماية النساء والفتيات؛	
• التشريعات 	 والعسكري، من خالل اإلصالحات يف جمال  املدني  واألمن  العدل  إصالح قطاعي 

والسياسات العامة اليت تتصدى للعنف اجلنسي وادماج اعتبارات النوع االجتماعي فيها؛
• بناء قدرات جهازي العدل واألمن املدني والعسكري، مبا يف ذلك يف سياق آليات العدالة االنتقالية 	

ويف جمال النوع االجتماعي؛
• تضمني نهج مراعي للنوع اإلجتماعي يف نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛	
• وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات لزيادة مشاركة وقيادة النساء يف القوات املسلحة وخدمات الشرطة 	

ومؤسسات الدفاع ونظام العدل والسلطة القضائية؛
• ضحايا 	 ومحاية  املتميزة  االحتياجات  تراعي  اليت  القضائية  واإلجراءات  التشريعات  اصالح 

العنف اجلنسي والشهود وأفراد أسرهم؛
• أساس 	 على  القائمة  االنتهاكات  يف  للتحقيق  متخصصة  ووحدات  بروتوكوالت  استحداث 

النوع اإلجتماعي وخاصة العنف اجلنسي؛
• إجراء حتريات فعالة بهدف استبعاد األشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف جنسي وغريها من 	

انتهاكات القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي أو كانوا مسؤولني عنها، 
مع إيالء عناية خاصة للسرية ومحاية ضحايا العنف اجلنسي؛

• إنشاء مؤسسات لقطاع األمن متثل اجلميع وتعاجل خربات النساء وأولوياتهن األمنية املختلفة، 	
وتكون ذات صلة بالنساء واملنظمات النسائية؛

• إنشاء وحدات خاصة للحماية ومكاتب للنوع اإلجتماعي يف مراكز الشرطة؛	
• ضمان إيالء أهمية لشهادة املرأة، أثناء التحقيقات واحملاكمات، مساوية لشهادة الرجل؛	
• الرقابة واملساءلة وفرض 	 القطاع األمين آلليات شاملة يف جمالي  كفالة خضوع إصالحات 

اجلزاءات؛
• تعزيز اخلربات يف النوع االجتماعي؛ 	
• تعزيز دور النساء يف الرقابة على قطاع األمن؛	
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• وإنشاء 	 القانونية،  املساعدة  توفري  منها  طرق  بعدة  القضاء،  إىل  النساء  جلوء  إمكانية  تعزيز 
حماكم متخصصة، مبا يف ذلك حماكم العنف املنزلي وحماكم األسرة، وتوفري حماكم 

متنقلة للمخيمات وجتمعات الالجئني والنازحني واملناطق النائية؛ 
• الكافية للضحايا والشهود، مبا يف ذلك عدم اإلفصاح عن اهلوية 	 ضمان توفر تدابري احلماية 

وتوفري املأوى؛
• االستفادة من خربة فريق خرباء األمم املتحدة حتت قيادة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية 	

بالعنف اجلنسي يف حالة النزاع، من أجل تعزيز سيادة القانون وقدرة نظامي العدالة املدنية 
والعسكرية على التصدي للعنف اجلنسي.

مجــــع املعلومــــات والتحليــــل

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• بناء 	 يف  النساء  ودور  والفتيات  النساء  على  املسلح  النزاع  أثر  حول  والتحليالت  املعلومات  مجع 

السالم ومسألة تسوية النزاع، وإدماج نتائج هذه التحليالت يف التخطيط؛
• النزاع املسلح على الالجئات والنازحات داخليا، وإدماج 	 مجع املعلومات والتحليالت حول تأثري 

الحتياجاتهن  والكافية  السريعة  االستجابة  وضمان  التخطيط  يف  التحليالت  هذه  نتائج 
اخلاصة؛

• النساء 	 أمن  على  النزاع  بعد  ما  بيئات  ختلفه  الذي  التأثري  حول  والتحليالت  املعلومات  مجع 
والفتيات حتديداً وعلى قدرتهن على التنقل وتعليمهن ونشاطهن االقتصادي والفرص املتاحة 

أمامهن، وإدماج نتائج هذه التحليالت يف التخطيط؛
• دراسة االحتياجات اخلاصة بالنساء والفتيات املرتبطات بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة 	

وأطفاهلن، وإدماج نتائج هذه التحليالت يف التخطيط من أجل كفالة فرص وصوهلن بصورة 
كاملة إىل برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.

دور اجملتمــــع املدنــــي

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• اضفاء الطابع املؤسسي على املشاركة والتشاور مع اجملتمع املدني ومع النساء املتضررات من 	

النزاع، مبا يف ذلك على املستوى الشعيب، يف عمليات صنع القرار؛
• التشاور مع اجملتمع املدني، مبا يف ذلك املنظمات النسائية، لتحديد تفاصيل احتياجات النساء 	

والفتيات وأولوياتهن، وتصميم اسرتاتيجيات حمددة، لتلبية تلك االحتياجات واألولويات؛
• مستدامة 	 مساعدات  توفري  بهدف  وتعزيزها  احمللي  املدني  اجملتمع  شبكات  قدرات  ورفع  دعم 

للنساء والفتيات املتضررات.
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آليــــات العــــدالة االنتقــــاليــة

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• وضع اسرتاتيجية للعدالة االنتقالية تشمل النطاق الكامل للتدابري القضائية وغري القضائية، 	

لتعزيز املسؤولية الفردية عن اجلرائم ، تقر بأهمية جرب الضرر، ولتعزيز السالم واحلقيقة 
واملصاحلة وحقوق الضحايا وختليد الذكرى؛

• اعتماد اآلليات املناسبة لتسهيل وتشجيع تعاون النساء مع آليات العدالة االنتقالية ومشاركتها 	
فيها متاما مبا يف ذلك عن طريق محاية هوية النساء والفتيات أثناء جلسات االستماع العلنية، 

وقيام املهنيات بأخذ شهاداتهن؛ 
• كفالة سبل اإلنصاف الفّعالة واليت تتصدى لشتى أنواع االنتهاكات اليت تتعرض هلا النساء 	

والفتيات وضمان توفري تعويضات مناسبة وشاملة، ومعاجلة مجيع االنتهاكات املبنية على 
العائلي  واالسرتقاق  واإلجنابية،  اجلنسية  احلقوق  انتهاكات  ذلك  يف  مبا  اإلجتماعي،  النوع 
واجلنسي والزواج القسري والتشريد القسري والعنف اجلنسي وانتهاكات احلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية للنساء؛
• كفالة سبل االنتصاف للمتضررات إزاء أفعال األفراد أو الكيانات من القطاع اخلاص، وذلك 	

كجزء من التزام الدول ببذل العناية الواجبة؛
• اختاذ إجراءات مراعية للفوارق بني اجلنسني من أجل جتنب إعادة اإليذاء والوصم؛	
• إنشاء وحدات خاصة للحماية ومكاتب للشؤون اجلنسانية يف مراكز الشرطة؛ 	
• إجراء التحقيقات بصورة سرية وحساسة؛	
• ضمان إيالء أهمية لشهادة املرأة، أثناء التحقيقات واحملاكمات، مساوية لشهادة الرجل؛	
• االمتثال للتوصيات و/أو القرارات الصادرة عن آليات العدالة االنتقالية.	

الدعــــم اإلجتمــــاعي واإلقتصــــادي

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية، من خالل التعليم، واألنشطة املدرة للدخل، وفرص 	

الوصول إىل اخلدمات األساسية، وخباصة يف جمال اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك الصحة 
اجلنسية واإلجنابية والصحة العقلية والنفسية؛

• تعزيز حصول النساء والفتيات على فرص التعليم، ووضع برامج خمصصة للفتيات املتضررات 	
من النزاع الالتي يرتكن الدراسة قبل األوان، حبيث يتم إعادة إدماجهن يف املدارس أو اجلامعات 

يف أقرب وقت ممكن؛
• اإلصالح السريع وإعادة بناء البنية التحتية للمدارس؛	
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• إنشاء آليات لتوفري احلماية للنساء واألطفال يف مواقع اإليواء املؤقت ويف جمتمعات العائدين، 	
مع ضمان مشاركة فعالة للنساء؛

• مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تصميم وتقديم اخلدمات؛	
• تعزيز قدرات النظم الصحية الوطنية وشبكات اجملتمع املدني من أجل تقديم املساعدة املستدامة 	

للنساء والفتيات املصابات باألمراض املنقولة جنسيا وبفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛ 
• شرطًا 	 باعتبارها  اجلنسني  بني  للمساواة  االقتصادي  االنتعاش  اسرتاتيجيات  تعزيز  ضمان 

اإلسرتاتيجيات  هذه  واستهداف  النزاع،  بعد  ما  مرحلة  يف  مستدام  القتصاد  ضروريًا  مسبقًا 
النساء العامالت يف قطاعي العمل الرمسي وغري الرمسي؛

• تصميم تدخالت خاصة لتعزيز الفرص املتاحة لتمكني النساء اقتصاديًا يف املناطق الريفية؛	
• غري 	 اجملاالت  يف  النساء  مساهمات  ودعم  بتقييم  النزاع  انتهاء  بعد  اإلعمار  إعادة  برامج  قيام 

الرمسية واإلنتاجية لالقتصاد؛
• اعتماد تشريعات وسياسات تراعي الفوارق بني اجلنسني تعرتف بأوجه احلرمان اخلاصة اليت 	

تواجهها النساء عند املطالبة حبقهن يف اإلرث وكذلك حبقهن يف أراضيهن يف ظروف ما بعد 
النزاع، مبا يف ذلك فقدان أو تلف سندات ملكية األراضي وغريها من الوثائق بسبب النزاع؛

• وضع  مسألة متكني النساء يف االعتبار أثناء تقييم االحتياجات والتخطيط؛	
• استكمال االحتياجات للمساعدة اإلنسانية الفورية باسرتاتيجيات طويلة األجل دعمًا للحقوق 	

زة  النازحات والالجئات، وبآليات ُمعزَّ االجتماعية -االقتصادية وفرص كسب العيش للنساء 
للقيادة واملشاركة، وباسرتاتيجيات شاملة للحلول الدائمة مُتكِّن النساء وتساعدهن يف اختيار 

احلل الدائم الذي يناسب احتياجاتهن ووضعها بطريقة أفضل.

آليــــات نــــزع الســــالح

التدخــالت املقرتحــة: ميكــن أن تشمــــــل ما يلــــــــــي: 
• وضع وتنفيذ برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بالتنسيق مع عملية إصالح قطاع 	

األمن وضمن إطارها؛
• ضمان أن تليب عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج على وجه التحديد االحتياجات 	

اخلاصة للنساء من أجل تقديم دعم لعمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ُتراعى فيه 
السن والنوع اإلجتماعي، مبا يف ذلك عن طريق معاجلة الشواغل اخلصوصية لألمهات الشابات 

وأطفاهلن دون استهدافهن وتعريضهن ملزيد من الوصم بالعار.
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8.	 مجــــع البيــــانــــات ووضــــع املؤشــــرات

يؤكد جملس األمن على األهمية الكربى لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ أجندة املرأة والسالم واألمن 
والتصدي للتحديات املرتبطة باالفتقار إىل معلومات وحتليالت تتناول أثر النزاع املسلح على النساء 
والفتيات ودور املرأة يف بناء السالم وأبعاد عمليات السالم املتصلة باملرأة ومسألة تسوية النزاع. لذلك 
وحتليلها  والفتيات  النساء  أوضاع  عن  البيانات  مجع  توحيد  ضرورة  إىل  تكراراً  األمن  جملس  يدعو 
التابعة  الفاعلة  التعاون بني اجلهات  وتقييمها بصورة منتظمة. ويؤكد يف هذا اجملال على ضرورة 
لألمم املتحدة، ومع املؤسسات الدولية ومنظمات اجملتمع املدني ومقّدمي خدمات الرعاية واجملموعات 
البيانات وحتليلها. كما يؤكد جملس األمن على أن ترتيبات  النسائية، وعلى أهمية حتسني مجع 
سالمة  االحرتام  كل  حترتم  أن  ينبغي  اجلنسي  العنف  حباالت  املتعلقة  واإلبالغ  والتحليل  الرصد 
إىل  إحالة  بقنوات  مرتبطة  والتحقيق  الرصد  اسرتاتيجيات  تكون  أن  وأيضا  الناجني،  وخصوصية 

أخصائيني من قطاعات متعددة لتوفري اخلدمات للناجني.  

للخطط  هامة  أساسات  املعلومات  هلذه  والتحليالت  مجعها  ميكن  اليت  واملعلومات  البيانات  وتشكل 
الوطنية حيث تشري إىل بعض اجلوانب اليت جيب أن تقوم اخلطط بالرتكيز عليها. من ناحية أخرى، 
التقدم احملرز يف  البيانات واملعلومات وحتليلها من أجل قياس  هناك أهمية لالستمرار يف مجع هذه 

تطبيق اخلطة الوطنية. 

حالة  بقياس  تسمح  أنها  حيث  اخلطط  يف  واضحة  مؤشرات  وجود  أهمية  تتضح  املنطلق،  هذا  ومن 
التقدم أو التأخر يف األداء أو يف حتقيق األهداف، األمر الذي يسمح بتقييم إن كانت عملية تطبيق 

اخلطة تسري باإلجتاه السليم الذي مت التصميم له. 

عند وضع املؤشرات يف اخلطط، جيب اإلنتباه أىل أن هناك أنواع خمتلفة من املؤشرات لقياس التقدم 
يف تنفيذ اخلطط الوطنية: 

مؤشــــرات متعلقـــة باهليـــاكـــل

جتيب هذه على األسئلة املتعلقة بوجود أو اجياد هياكل هلا دور يف تنفيذ نواحي اخلطة. مثاًل قد يكون 
من اإلجراءات املطلوبة يف اخلطة وجود نظم اإلحالة املوحدة، أو وجود أو اجياد دور اإليواء، أو وجود أو 
اجياد وحدات حقوق النساء يف الوزارات املختلفة. إذن، جيب أن تقوم املؤشرات بتسهيل تقدير/تقييم إذا 

ما مت انشاء هذه اهلياكل؟
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مؤشــــرات العمليــــات

املطلوبة يف  اإلجراءات  تكون من  قد  األهداف. مثاًل  لتحقيق  التقدم يف اجياد عمليات  اىل حالة  تشري هذه 
اخلطة هي عملية املصادقة على اتفاقيات دولية، أو اجياد بروتوكول للتشغيل وتفصيل عمل نظام اإلحالة 
تبين ميزانيات  اجراء عملية  أو  العنف اجلنسي،  األمن حول منع  لقوات  التدريب  اجراء عمليات  أو  املوحد، 
مراعية للنوع اإلجتماعي. إذن، جيب أن تقوم املؤشرات بتسهيل تقدير/تقييم إذا ما مت القيام بهذه العمليات؟ 

مؤشــــرات النتـــائج

تشري مؤشرات النتائج إىل حالة التأثري على اجلهة املستهدفة نتيجة للتدخل أو النشاط، أي أنها مؤشرات 
لتقييم نتائج اجلهود اليت مت بذهلا. وكثرياً ما ترتبط هذه املؤشرات بنتائج العمليات. اذن، جيب أن تقوم 

املؤشرات املرتبطة بهذا اجملال بتقدير/تقييم إذا ما مت حتقيق النتائج املرجوة من النشاط أو التدخل.

املؤشــــرات الكميـــة والنوعيـــة

املؤشرات الكمية والنوعية هي األدوات اليت يتم استخدامها للقياس. 

املؤشـــــرات الكميــــــة

ميكن أن يتم التعبري عنها باألرقام أو النسب. على سبيل املثال ميكن أن يشتمل هذا على عدد الشكاوى 
املقدمة للشرطة حول العنف اجلنسي، أو عدد أفراد الشرطة أو العاملني يف جهاز القضاء الذين مت 
تدريبهم أو عدد النساء املستفيدات من خدمات اإلحالة املوحدة أو عدد النساء املرتشحات لإلنتخابات أو 
عدد النساء اللواتي متكَن من احلصول على وثائق ثبوتية. وميكن أن يتم التعبري عن هذه املؤشرات عن 
طريق نسبة مؤية، على سبيل املثال نسبة اإلناث يف التعليم يف املراحل املختلفة، أو نسبة القاضيات من 
اجملموع الكلي للقضاة، أو نسبة النساء العامالت، أو نسبة الفتيات يف التعليم يف الريف من بني اجملموع 
الكلي للفتيات يف التعليم أو من بني اجملموع الكلي للمنتسبني للتعليم يف الريف أو من بني اجملموع 
الكلي للمنتسبني للتعليم، أو نسبة الفتيات يف التعليم بني النازحني أو الالجئني، أو نسبة النساء اللواتي 
يشعرن باألمان يف الفضاءات العامة، أو  نسبة الوعي بالنوعي اإلجتماعي بني أفراد الشرطة، أو النسبة 
فيها،  والتحقيق  عنها  واإلبالغ  إحالتها،  تتم  اليت  اإلجتماعي  النوع  على  املبين  العنف  حلاالت  املئوية 

وإصدار أحكام بشأنها أو نسبة قضايا العنف اجلنسي اليت يتم اإلبالغ عنها وتصل اىل القضاء. 

وقد يكون املؤشر الكمي مبين على وقائع )مثاًل عدد النساء يف الربملان أو نسبة تعليم اإلناث مقابل الذكور(، 
أو مبين على التقييم أو األحكام، وهو مؤشر يعرب عنه بشكل كمي ولكن يستند اىل معلومات تعترب تصوراً 

أو رأيا أو تقييمًا )مثاًل النسبة املؤية لألفراد الذين يشعرون باألمان عند السري وحدهم لياًل(.
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املؤشـــــرات النوعيـــــة

تشري هذه اىل قياس أمناط أو نوعية اخلدمة أو نوعية اإلستفادة من نشاط أو إجراء أو نوعية املعلومات 
املثال: أمناط حدوث  والفتيات. على سبيل  النساء  احتياجات  اإلجراءات عن  أو  اآلليات  تعبري  أشكال  أو 
أشكال  من  وغريه  االغتصاب  وأمناط  اجتاهات  حول  ذلك  يف  مبا  النزاع،  انتهاء  بعد  ما  اجلنسي  العنف 
ادماج االحتياجات اخلاصة للنساء يف اخلطة اإلقتصادية يف حاالت ما بعد  العنف اجلنسي، أو أشكال 
انتهاء النزاع، أو أشكال التدابري الالزمة حلماية النساء والفتيات يف اخلطة األمنية بعد النزاع،  أو أشكال 
إدراج التدابري الالزمة حلماية احلقوق اإلنسانية للنساء والفتيات يف التعليمات الصادرة عن املسؤولني 
السالم  مفاوضات  يف  التقنيني  واخلرباء  واملفاِوضني  الوسطاء  بني  النساء  متثيل  مستوى  أو  األمنيني، 
املشروعة،  الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري  للرقابة على األسلحة  آليات وطنية  أو وجود  الرمسية، 
أو ادراج تعريفات اجلرائم حتت القانون اجلنائي الدولي يف القانون الوطين، أو تبين تعديالت دستورية 
مراعية للنوع اإلجتماعي، أو مدى اإلستفادة من التدريب املوجه للشرطة حول العنف اجلنسي أو العنف 
املنزلي أو العنف الزوجي، أو اسباب عدم وصول قضايا العنف اجلنسي اليت يتم اإلبالغ عنها اىل القضاء. 

مثل املؤشرات الكمية، املؤشرات النوعية ممكن أن تكون مبنية على وقائع )مثاًل حالة املصادقة على 
قانون  يف  أو  الدستور  يف  كوتا  نظام  وجود  أو  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقية 
اإلنتخاب(، أو قد تكون مبنية على التقييم واألحكام واالنطباعات )مثاًل تقييم مدى جناح دورة تدريب 

أفراد الشرطة، أو مدى انطباق تعريف العنف اجلنسي يف التشريعات الوطنية مع القانون الدولي(. 

طـــــــرق القيـــــاس

 يتضح من املعلومات واألمثلة أعاله أن هناك طرق خمتلفة لقياس املعلومات املرتبطة باملؤشرات. 

االحصـــــاءات وقواعـــــد البيـــــانـــــات 

ترتبط بعض املؤشرات الكمية بوجود احصائيات وقواعد بيانات من أجل قياس التقدم احملرز. يتطلب 
هذا اذن مجع املعلومات حول هذه اجلوانب من خالل احصائيات يتم مجعها يف فرتات حمددة لتسهيل 
املقارنة، مثاًل حول تعليم اإلناث أو وصول النساء اىل سوق العمل. ويف حاالت أخرى، يتطلب هذا بناء 
قواعد بيانات جلمع وتدوين املعلومات بشكل دوري، مثاًل حول عدد قضايا العنف ضد النساء اليت يتم 
اإلبالغ عنها، وتلك اليت يتم التحقيق فيها وتلك اليت تصل اىل القضاء. ومن أجل معرفة نسبة القضايا 
حول  املعلومات  تتبع  فيها  يتم  بيانات  قاعدة  تصميم  جيب  القضاء،  اىل  وتصل  عنها  اإلبالغ  يتم  اليت 

القضايا من بدايتها وحتى وصوهلا للقضاء.  
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الدراســــات واألحبــــــاث

للمعلومات يتم فيه قياس مدى حتقيق هدف معني. وقد تكون بعض هذه األحباث  آخر  هي مصدر 
جوانب  تطابق  مدى  معرفة  أجل  من  الدراسات  عمل  ميكن  املثال  سبيل  على  تقيمية.  طبيعة  ذات 
معينة من القانون الوطين مع القانون الدولي، أو ملعرفة إذا ما كانت آليات محاية النساء يف خميمات 
الالجئني كافية، أو  إذا ما كانت اخلطة اإلقتصادية مستجيبة للنوع اإلجتماعي. ولضمان أن تكون 
التقارير  الوطنية للمرأة والسالم واألمن، جيب أن حتتوي  التقارير مرتبطة بشكل مباشر باخلطة 
على املعلومات حول األمور اليت تهدف اخلطة اىل حتقيقها. على سبيل املثال، من أجل تقييم التقدم 
العنف اجلنسي، قد يكون من الضرورة اجراء األحباث ملعرفة  فيما يتعلق بتبين اسرتاتيجيات إلنهاء 
أمناط حدوث العنف اجلنسي، وذلك يف حالة إن كانت املعلومات غري متوفرة مسبقًا من أجل تصميم 
اإلسرتاتيجيات املناسبة. هلذا، جيب أن تشتمل هذه التقارير على معلومات حول أنواع االنتهاكات، أنواع 
املتغريات  السن(، أمناط  املوقع اجلغرايف،  العرقي،  مرتكيب االنتهاكات، فئات حمددة متأثرة )األصل 

الدالة على النية من وراء االعتداءات، وبيانات موجزة عن مرتكبيها، واألثر املرتتب عليها.

بيـــــــانــــــات الــــــرأي
يف بعض األحيان يتم مجع املعلومات حول التوجهات يف الرأي، ألسباب خمتلفة منها توجيه التدخالت 
لنواحي تتعلق بهذه التوجهات، أو لقياس األثر. ويتطلب هذا مجع املعلومات مبقتضى أسئلة واضحة. 
حول  أو  واألمن  والسالم  املرأة  بأجندة  معرفتهم  حول  الصحفيني  من  املعلومات  مجع  ميكن  مثاًل 
توجهاتهم املرتبطة بتغطية قضايا العنف اجلنسي، حيث ستفيد املعلومات هذه اىل تطوير اسرتاتيجيات 
للعمل مع اإلعالم. أو من أجل تقييم تدريب العاملني يف األمن والقضاء حول النوع اإلجتماعي، ال يكفي 
أن تشري املؤشرات فقط اىل عدد املستفيدين من هذا التدريب، بل ايضًا اىل نسبة اإلستفادة احلقيقية 
بالنوع  املرتبطة  األسئلة  من  عدد  واملشاركات  املشاركني  سؤال  ميكن  ذلك،  ولقياس  التدريب.  من 
خالل  من  النتائج.  ومقارنة  التدريب  بعد  األسئلة  نفس  سؤاهلم  ثم  ومن  التدريب،  قبل  اإلجتماعي 
التفكري حول أمور مرتبطة  التدريب يف تغيري املعرفة وأمناط  املقارنة هذه ميكن تقدير مدى جناح 
وعيهم  ازداد  الذين  األشخاص  نسبة  حتديد  خالل  من  النجاح  نسبة  ومعرفة  اإلجتماعي  بالنوع 

وادراكهم باملوضوع.   

خطــــــــوط األســــــاس

املختلفة  اجلوانب  تصف  اليت  املتوفرة  والنوعية  الكمية  املعلومات  أو  البيانات  هي  األساس  خطوط 
للخطة عند البدء بالتنفيذ. ومن الضروري حتديد وجتميع خطوط األساس هذه واملعلومات املتوفرة 
الفرتات  التقدم احملرز خالل  أجل ضمان قياس  العالقة من  ذات  واملؤشرات  بتنفيذ اخلطة  املرتبطة 

املختلفة بعد البدء بتنفيذ اخلطة.
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9.	 اجلهــــــات املنفـــــذة

املنفذة لألنشطة املقرتحة يف اخلطة.  جيب أن حتتوي اخلطة على معلومات واضحة حول اجلهات 
وجيب حتديد اجلهات املنفذة ذات املسؤولية املباشرة، واجلهات ذات املسؤولية غري املباشرة إضافة اىل 

اجلهات األخرى املساهمة أو الشريكة. 

اجلهات  هلذه  ويرتك  فقط،  املباشرة  املسؤولية  ذات  اجلهات  حتديد  يتم  الوطنية،  اخلطط  بعض  يف 
حني التخطيط للعمل والتنفيذ دعوة جهات أخرى غري مباشرة وجهات شريكة. ويف أحيان أخرى، يتم 
توضيح اجلهات املسؤولة عن تنفيذ املخرج بشكل عام، وليس كل نشاط على حده. إال أنه يفضل أن يتم 
حتديد اجلهات ذات املسؤولية املباشرة واجلهات املنفذة ذات املسؤوليات غري املباشرة واجلهات الشريكة 
للتنفيذ يتم  أنه لتحديد مسؤوليات حمددة  املاضي  أثبتت جتربة  التفصيل. ولقد  بقدر اإلمكان من 
اإلتفاق عليها عند تبين اخلطة العامة واخلطة التنفيذية أهمية كربى حيث أنه بدون هذا، باإلضافة 

إىل ضعف التمويل، عانت عدد من اخلطط الوطنية من الضعف يف التنفيذ.  

اليت تساهم بشكل  املختلفة  النشاطات  لتنفيذ  املسؤولة  أسباب عديدة ألهمية حتديد اجلهات  هناك 
مباشر يف اجناح اخلطة الوطنية: 

• ال يكفي أن يتم حتديد اجلهات املسؤولة بشكل عام لإلشراف على تنفيذ اخلطة، ولكن جيب حتديد جهة 	
رئيسية أو أكثر يكون لديها املسؤولية الرئيسة يف تنفيذ كل نشاط من أجل ضمان تنفيذ هذا النشاط. 

• يسمح حتديد اجلهات ذات املسؤولية املباشرة وغري املباشرة )جهات الصف األول وجهات الصف الثاني( بتتبع 	
التنفيذ. حيث أنه حني القيام بهذا التحديد بوضوح، تقوم اجلهات املسؤولة هذه بإدخال جوانب اخلطة اليت 

هي مسؤولة عنها يف خطة العمل اخلاصة بها. وهذا يسهل متابعة التنفيذ يف مراحل خمتلفة. 
• حتديد املسؤوليات يسمح للجهات املسؤولة مجع التمويل أو تكريس بعض التمويل من ميزانيتها. 	
• جيب أن تعمل اجلهات املسؤولة عن التنفيذ بالتنسيق مع بعض بشكل مستمر من أجل ضمان اتساق النواحي 	

املختلفة للخطة. 

اجلهــــات املنفــــذة ذات املسؤوليــــة املبــــاشــــرة

يف  اجراء  نشاط/  كل  مقابل  ثم  ومن  املخرجات  من  واحد  مقابل  بوضوح  اجلهات  هذه  إدراج  جيب 
اخلطة. واجلهات املسؤولة مباشرة هي تلك اجلهات املكلفة باملسؤولية حول املوضوع حبسب الدستور 
أو القانون أو تشريع آخر أو حبسب صالحياتها الرمسية، ولديها مسؤولية صنع القرار حول املوضوع، 
كما ولديها املصادر املالية والبشرية املخصصة يف عملها لتنفيذ أنشطة متعلقة يف هذا اجملال. ويف 
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بعض األحيان قد تكون هذه اهليئات مكلفة رمسيًا بتنسيق خطط أو آليات حكومية هلا عالقة مباشرة 
باختاذ القرارات املتعلقة بالنشاط. عند حتديد جهات معينة بانها مسؤولة بشكل مباشر، يصبح من 
املتوقع أن تقوم هذه اجلهات بإدخال هذه اجملاالت يف خمطط عملها، وتوفري املوارد املالية والبشرية 
لذلك. وقد ختتلف هذه اجلهات من بلد اىل آخر حبسب الواقع الوطين والرتتيبات احلكومية واملؤسسية 

يف البلد. 

اجلهــــات املنفــــذة ذات املسؤوليــــة غري املبــــاشــــرة

هلذه اجلهات أهمية كربى يف حتقيق اهلدف واملخرج واإلجراءات املخطط هلا. اال انه ال يوجد لدى 
هذه اجلهات املسؤولية األساسية املباشرة على العمل على هذه اجلوانب احملددة يف النطاق الرمسي 
لعملها. قد يكون هذه اجلهات دور يف حتقيق األهداف لكونها شريكة يف خطط أو مبادرات أو أنشطة 
أو لكونها جزء من آليات تنسيقية، أو لكون املوضوع يتعلق جبوانب لعملها وخمططاتها. لكنها  ليست 
املكلفة رمسيًا لإلشراف وتنفيذ النواحي املتعلقة باهلدف احملدد واألنشطة املرتبطة به. ويف بعض 
النواحي  مجيع  وليس  النشاط  من  فقط  حمددة  جبوانب  اجلهات  هذه  مسؤوليات  تتعلق  األحيان، 

املتعلقة به. 

علـى سبيــــل املثـــال

• الرئيسية 	 املرأة دور اجلهة  الريفيات، قد تأخذ وزارة  العمل على أنشطة تتعلق بالنساء  من أجل 
ذات  منفذة  كجهات  العمل  ووزارة  الزراعة  وزارة  مع  بالشراكة  املباشرة  املسؤولية  ذات  املنفذة 

مسؤوليات غري مباشرة. 
• للعمل على توفري دور ايواء للنساء الناجيات أو املعرضات للعنف، تقوم وزارة املرأة أو وزارة الشؤون 	

مثل  أخرى  ووزارات  والصحة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  املباشرة  املسؤولية  بأخذ  اإلجتماعية 
العمل والصحة اليت يكون هلا أدوار ومسؤوليات غري مباشرة ومسؤوليات حول جوانب حمددة.

• العامة 	 الداخلية اليت لديها املسؤولية  التعليم يف خميمات الالجئني، تقوم وزارة  لتأمني خدمات 
على أوضاع الالجئني يف البالد بأخذ املسؤولية املباشرة، بينما تأخذ وزارة التعليم املسؤولية غري 

املباشرة حيث أنها تشرف على هذا اجلانب احملدد من حياة الالجئني. 

اجلهـــات الداعمـــة او الشركـــاء

املنظمات اجملتمع املدني الوطنية واإلقليمية والدولية واملنظمات احلكومية اإلقليمية والدولية، مبا 
يف ذلك هيئات األمم املتحدة أهمية كربى يف حتقيق اخلطط الوطنية على سبيل املثال من ناحية 
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أو  املشرتكة  برامج احلماية  املشاركة يف  مثل  تنفيذ جوانب حمددة  واملشاركة يف  التنفيذ  متويل 
الشرطة  وأفراد  القضاة  تدريب  أو  للنساء  اإلقتصادية  املشاركة  برامج  يف  أو  احلماية  دور  إدارة  يف 
وغريهم من املتدخلني. كما أن هلذه اجلهات خربات كبرية يف جماالت التحليل وامليزانيات وتطوير 
الوصول اىل أماكن  املدني  للنوع اإلجتماعي. كما وميكن ملنظمات اجملتمع  املراعية  اإلسرتاتيجيات 
جغرافية نائية وتقديم اخلدمات يف أماكن اللجوء والنزوح، األمر الذي يساعد يف جناح الربامج اليت 

تتبناها اجلهات احلكومية. 

مثــــال حــــول اجلهــــات املسؤولــــة عــــن التنفيــــذ 

مثــال مــن اخلطــة الوطنيــة التونسيــة للمــرأة والسـالم واألمـــن

يف اخلطة الوطنية التونسية للمرأة والسالم واألمن مت حتديد عدد من اجلهات املسؤولة وعدد من 
اجلهات الشريكة لكل خمرج بشكل عام، أي أنه مل يتم حتديد هذه اجلهات لكل واحد من النشاطات 
بالتفصيل يف اخلطة العامة للمرأة والسالم واألمن. ولكن عند وضع اخلطة التنفيذية القطاعية، مت 
حتديد جهة رئيسية )واحدة او أكثر( لكل نشاط وحتديد عدد من اجلهات الشريكة. ويوضح املثال 

التالي من اخلطة الوطنية العامة حول املرأة واألمن والسلم:

حمـــور الوقـــاية: اهلـــدف - وقاية النساء والفتيات من مجيع أشكال العنف وذلك قبل وخالل وبعد 
النزاعات واألزمات والكوارث  الطبيعية ويف ظل خطر اإلرهاب

املخــــــرج )أحد خمرجات هذا اهلدف(: هياكل وآليات ضامنة حلماية النساء والفتيات من كافة 
أشكال العنف املسلط عليهن.

اإلجـــراءات )مثالني للتوضيح(
• تعميم مراكز االيواء واالنصات، توفر االمكانيات البشرية املؤهلة واملوارد الالزمة وخدمات ذات 	

جودة؛
• العنف 	 من  الناجيات  والفتيات  بالنساء  التعهد  كيفية  حول  مدونات  اتفاقيات،  أدلة،  إعداد 

والعنف اجلنسي.

الداخلية، وزارة  الوطين، وزارة  الدفاع  العدل، وزارة  رئاسة احلكومة، وزارة  املسؤولــــة:  اجلهـــــات 
املالية، وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة الصحة، وزارة الشؤون االجتماعية.

الشركــــــاء: منظمات اجملتمع املدني ذات العالقة، املنظمات األممية ذات العالقة، املنظمات الدولية 
واملنظمات املاحنة ذات العالقة.
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عند تطوير اخلطة العامة اىل خطة تنفيذية، متت إضافة عدد من األنشطة والتدخالت لكل واحد من 
هذه اإلجراءات. على سبيل املثال: 

بالنسبة لإلجراء »تعميم مراكز االيواء واالنصات، توفر االمكانيات البشرية املؤهلة واملوارد الالزمة وخدمات ذات 
جودة«، من التدخالت املقرتحة )أمثلة منتقاة(

• ختصيص 8 مراكز لاليواء واالنصات وتهيئتها وجتهيزها	
• تعزيز خطة االخصائي النفساني الرتبوي مبراكز الرعاية	
• تهيئة وجتهيز 4 مراكز لإليواء املؤقت لألطفال املهددين بالتشرد	

ولقد مت حتديد وزارة املرأة واالسرة والطفولة وكبار السن على أنها اجلهة املسؤولة الرئيسية لتحقيق كل 
واحد من هذه التدخالت.

بالنسبة لإلجراء »إعداد أدلة، اتفاقيات، مدونات حول كيفية التعهد بالنساء والفتيات الناجيات من العنف والعنف 
اجلنسي«، من التدخالت املقرتحة:

• اعداد املدونة اخلاصة بالعسكريني وذلك خالل القيام مبهامهم العسكرية داخل وخارج حدود 	
واألخالقيات  املبادئ  إدراج  مع  بالعسكريني  اخلاصة  السلوك  مدونة  مشروع  ضمن  الوطن 

السامية املناهضة لكل أشكال العنف مبا يف ذلك العنف املسلط على النساء والفتيات.

ولقد مت حتديد وزارة الدفاع الوطين على أنها اجلهة املسؤولة لتحقيق هذا التدخل.
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10.	 جنـــــاح التنفيـــــذ

تنفيذية  خطة  اىل  العامة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  حتويل  أواًل  جيب  التنفيذ،  جناح  ضمان  أجل  من 
واضحة وحمددة. 

اخلطــــة اإلسرتاتيجيــــة: تعاجل التوجهات العامة للطموحات اليت تأمل أو تريد الدولة حتقيقها 
خالل الفرتة الزمنية احملددة. اذن، تتحدث اخلطة اإلسرتاتيجية عن توقعات مستقبلية جيري العمل 

على حتقيقها من خالل اخلطة التنفيذية. 

حتقيق  أجل  من  تصميمها  يتم  اليت  واألنشطة  الربامج  على  حتتوي  التنفيـــذيـــة:  اخلطـــــة 
زمنية  فرتات  خالل  تنجز  أن  جيب  واقعية  أفعال  عن  التنفيذية  اخلطة  تتحدث  اذن،  الطموحات. 
من  ختتلف  وعناصرها  مكوناتها  تشغيلية  خمتلفة  أطراف  على  تنفيذها  مسؤولية  وتقع  واضحة 

منظمة إىل أخرى.
• من الضروري ان تكون اخلطة التنفيذية واضحة وحمددة يف النواحي املختلفة خاصة من ناحية األهداف والنتائج 	

واجلهات املسؤولة عن التنفيذ، حيث انه بدون هذا لن يكون من املمكن حتويل اخلطة اىل خطط وبرامج عملية 
خمتلفة تنفذها اجلهات املختلفة. 

من أجل ضمان جودة التنفيذ من قبل مجيع الفاعلني، من الضروري أن يكون هناك جهة مركزية 
تشرف على التنفيذ والتنسيق وترصد التقدم. وال يعين هذا أن تقوم هذه اجلهة بنفسها بالتنفيذ. 

لضمــان جنــاح تنفيــذ اخلطــة بشكــل متنــاسق، جيــب ضمــان مــا يلــــي:
• حتديــــد خــط األســاس من أجــل رصــد التقــــدم	
• حتديــــد اجلهــــات املنفــــــذة	
• اإلشــــراف وتنسيــــق التنفيــــــذ	
• توفيــــر التمويــــل بنــــاء على التكلفــــة احملسوبــــة 	
• وضع آليــــات الرصــــد واملتــابعــــــة	

ويعتمد التنفيذ اجليد للخطط الوطنية على عدد من النواحي اهلامة يذكر منها ما يلي:
• حتديد اجلهات ذات العالقة بالتنفيذ بشكل واضح يف اخلطة.	
• الوطين  	 بالواقع  وعالقتها  واألمن  والسالم  املرأة  بأجندة  بالتنفيذ  العالقة  ذات  اجلهات  وعي  ورفع  تدريب 

والنواحي اليت تتعلق بعملهم.
• رفع وعي اجملتمع بشكل عام بأجندة املرأة والسالم واألمن واألولويات على املستوى الوطين واخلطة الوطنية.	
• اجياد آليات للتنسيق بني اجلهات ذات العالقة بتنفيذ احملور الواحد واهلدف الواحد.	
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• اجياد آليات للتنسيق بني احملاور واألهداف.   	
• اجياد آليات للتنسيق مع خطط وطنية واسرتاتيجيات أخرى ذات عالقة )مثالً تلك املتعلقة مبناهضة العنف 	

ضد املرأة، والتنمية املستدامة، ومكافحة الفقر، واسرتاتيجيات التعليم والعدل والصحة، اخل(.

اآلليـــــات الوطنيـــــة للمـــــرأة 

اآلليات الوطنية للمرأة هي جهات مركزية يف احلكومة، تكون غالبًا إما وزارة مستقلة )مثل فلسطني: 
أو وزارة مستقلة للمرأة تضم أيضًا يف صالحياتها مواضيع أخرى )مثل تونس:  املرأة(،  وزارة شؤون 
وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن(، أو هيئات حكومية مستقلة )مثل األردن: اللجنة الوطنية 

األردنية لشؤون املرأة، لبنان: اهليئة الوطنية لشؤون املرأة(. 

أخذ انشاء اآلليات الوطنية للمرأة زمخًا بعد اعالن ومنهاج عمل بيجني )1995( حيث مت التشديد يف 
الفقرات 196 و 203 منه على ضرورة إنشاء اآلليات الوطنية للمرأة يف الدول املختلفة من أجل وضع 
السياسات اليت تشجع على النهوض باملرأة والرتويج لتنفيذها كما تقوم هذه اهليئات او اآلليات بتنفيذ 
وتعبئة  والدعوة  احلكومات  عمل  يف  اإلجتماعي  النوع  ادماج  وتقييم  التنفيذ  وتقييم  ورصد  الربامج 
الدعم الالزم هلا. وختتلف اآلليات الوطنية من حيث شكلها. ويدعو منهاج عمل بيجني أن تكون هذه 
اآلليات على أعلى مستوى حكومي ممكن من أجل النهوض باملرأة، وينبغي أن تكون هلا واليات وسلطة 
السياسات  على  للتأثري  الالزم  واالختصاص  والقدرة  املوارد  من  يكفي  ما  وإتاحة  بوضوح؛  حمددة 
وصياغة التشريعات واستعراضها. كما وينبغي أن تقوم هذه اآلليات بتحليل السياسات والدعوة إىل 

هذه السياسات وتقديم التقارير والتحليالت حوهلا وتنسيقها ورصد تنفيذها.

تطوير  يف  الوطين  املستوى  على  للمرأة  الوطنية  اآلليات  تلعبه  الذي  املركزي  الدور  هنا  من  يتضح 
اخلطط الوطنية واإلشراف على تنفيذها. 

• الوطنية من 	 املرأة بقيادة عملية تطوير اخلطة  األردنية لشؤون  الوطنية  اللجنة  األردن: قامت 
خالل عملية مشاورات واسعة النطاق مشلت الوزارات املختلفة ومؤسسات اجملتمع املدني. 

• الوطنية 	 اخلطة  صياغة  عملية  السن  وكبار  والطفولة  واألسرة  املرأة  وزارة  قادت  تونــــس: 
القطاعات  متعدد  واسع  فريق  اىل  الدعوة  خالل  من  القطاعية  التنفيذية  واخلطة  العامة 
والتخصصات ومنظمات اجملتمع املدني للعمل على تطوير اخلطة ولقد قامت الوزارة باألشراف 

على عملية تطوير اخلطة.
• متعدد 	 عريض  فريق  الوزراء  جملس  من  بتكليف  املرأة  شؤون  وزارة  رأست  فلسطيــــــن: 

اإلطار  بتطوير  قام  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  املعنية  املختلفة  الوزارات  من  مشكل  التخصصات 
اإلسرتاتيجي للخطة ومن ثم قام بتطوير اخلطة الوطنية التنفيذية.  
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التمويـــــــــل

ليتم تنفيذ اخلطة الوطنية، جيب أن يتم احتساب تكلفتها وضمان رصد التمويل هلا، حيث أنه بدون 
عليها  احتوت  اليت  املختلفة  واملبادرات  واألنشطة  الربامج  لتنفيذ  امكانية  هناك  يكون  لن  التمويل 
يلي  فيما  واألمن.  والسالم  للمرأة  الوطنية  اخلطط  متويل  لكيفية  عديدة  مناذج  وهناك  اخلطة. 

بعض النماذج من الدول العربية:

• املختلفة 	 اجلهات  بدأت  واألمن،  والسالم  للمرأة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  تبين  بعد  تونــــس: 
التابعة للدولة بالعمل معًا على تطوير اخلطة التنفيذية. ولقد جاءت اخلطة التنفيذية بشكل 
خطة قطاعية قامت اجلهات املختلفة باملشاركة يف تطويرها )الوزارات املختلفة واجهزة الدولة 
األخرى(. خالل ذلك، قامت اجلهات املختلفة باحتساب التكلفة لألنشطة املتعلقة بها واليت ميكن 
تغطيتها من ميزانياتها اخلاصة، ومن ثم بناء عليه مت احتساب التكلفة اليت مل يكن هناك متويل 
هلا من ميزانيات اجلهات احلكومية واليت جيب العمل على جلب التمويل هلا من خالل شراكات 
مثل الشراكات مع هيئات األمم املتحدة، او من خالل الدعم من جهات دولية أخرى حكومية أو 

غري حكومية.  
• املطلوبة 	 امليزانية  احتساب  وبالتالي  تكلفتها  احتساب  مت  الوطنية،  اخلطة  تبين  بعد  األردن: 

لتنفيذها. بعد ذلك، قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية األردنية 
لشؤون املرأة، بتأسيس صندوق حمدد ومنفصل لتمويل اخلطة. ومت وضع برنامج ألربع سنوات 
يقوم بتمويله الصندوق. مصادر متويل الصندوق هي مساهمة من احلكومة األردنية، باإلضافة 
من  مشكلة  منفصلة  إدارة  هيئة  الصندوق  لدى  ويوجد  أخرى.  داعمة  دول  من  مساهمات  اىل 
اجلهات الداعمة. ولقد حظي هذا النموذج باهتمام دولي كبري ومن اجلهات الداعمة خاصة من 

الدول الصديقة.

• جلان 	 خالل  من  العمل  مت   ،)2014-2018( العامة  الوطنية  اخلطة  تطوير  عند  العــــــراق: 
تغطية  تكاليف  لتقدير  مفصلة  ميزانية  املالية  اللجنة  وضعت  القطاعات.  متعددة  خمتلفة 
املالية  امليزانية بسبب األزمة  أنه مت تأجيل اعتماد  األنشطة حتت كل ركيزة يف اخلطة. إال 
تقرير  ويف  للتنفيذ.  الوزارية  ميزانياتها  استخدام  على  الوزارات  حث  مت  ذلك،  ومع  املتفاقمة، 
تقييم تنفيذ اخلطة الوطنية، كان  اإلستنتاج انه »كان إللغاء ميزانية خطة العمل الوطنية أثر 
سليب على تنفيذها. وحتى مع استخدام الوزارات ميزانياتهم اخلاصة لتنفيذ بعض اإلجراءات، 
فقد كانت حمدودة. وعالوة على ذلك، فإن عدم وجود ميزانية حمددة خلطة العمل الوطنية، 
أو مليزانيات وزارية حمددة يف خطة العمل الوطنية جيعل من الصعب تنسيق أنشطة اخلطة 

ومجع البيانات.«)9(   

واألمن . 9 والسالم  املرأة  بشأن   1325 رقم  األمن  جملس  لقرار  العراقية  الوطنية  العمل  خطة  تنفيـــــــذ  »تقريـــــر  القطاعـــــــات:  املتعــــــدد  الوطين  العمـــــل  فريــــــق 
 .11 – 2018«، صفحة   2014
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• فلسطني : بعد تبين اخلطة الوطنية، قامت رئاسة الوزراء بالطلب من الوزارات املختلفة رصد 	
امليزانيات املطلوبة لتنفيذ األنشطة املتعلقة بها يف اخلطة الوطنية من ميزانياتها، وذلك بناء على 
قرار سابق كانت قد اختذته احلكومة الفلسطينية ورئاسة الدولة بأن تكون ميزانيات الوزارات 
نقص  بسبب  حتديًا  النموذج  هذا  شكل  أنه  إال  اإلجتماعي.  للنوع  مستجيبة  الدولة  ومؤسسات 
متويل ميزانيات الوزارات املختلفة أساسًا األمر الذي أدى اىل قلة رصد األموال من امليزانيات اىل 

خطة املرأة والسالم واألمن.  

تنفيذها.  سيصعب  اخلطة  تكاليف  لتغطية  حمدد  متويل  رصد  بدون  أنه  النماذج  هذه  من  يتضح 
كما وانه عند الطلب من اجلهات املختلفة تغطية تكاليف اخلطة بدون إحتسابات واضحة للتكلفة 
املتعلقة بها، وحلجم مساهماتها املطلوبة يف ميزانية اخلطة، وعدم تبين قرارات واضحة على املستوى 
الوزاري لرصد التمويل املطلوب، ومن ثم ضمان توفر امليزانيات املطلوبة، يصبح من الصعب رصد 
التمويل واقعيًا من خالل الوزارات. وهناك خطورة ايضا لعدم توفر التمويل إذا مل يتم العمل أيضًا 
على تأمني امليزانيات املطلوبة، إن كانت غري متوفرة، من خالل شراكات مع جهات خمتلفة ومن 
خالل جلب التمويل بشكل منفصل للخطة الوطنية. أخرياً يتضح من هذا األهمية الكربى لضمان 
امللكية الوطنية للخطة يف أي حال من األحول من خالل رصد التمويل من ميزانية الدولة بغض 
النظر إن كان هذا من امليزانية املركزية أو من الوزارات املختلفة، حيث أن رصد التمويل يعكس 

اإللتزام واإلميان باخلطة.
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خـــــامتــــة

حتى نهاية عام 2019، قامت مخسة دول عربية فقط بتبين خطط وطنية للمرأة والسالم 
واألمن وهي العراق وفلسطني واألردن وتونس ولبنان. إال انه، وكما يوضح هذا الدليل، أن 
هناك حاجة ملحة ألن تقوم مجيع الدول بتبين اخلطط الوطنية للمرأة والسالم واألمن، 
حيث أن خطط العمل الوطنية ال تتعلق فقط بالدول اليت متر بالنزاعات أو اخلارجة منها، 
الوقاية وحلماية واملشاركة واإلغاثة واعادة اإلعمار يف  وإمنا هناك حاجة لتبين اجراءات 
مجيع الدول بغض النظر عن الوضع السياسي الداخلي أو يف الدول احمليطة، بأسرع وقت 
ممكن ملا هلذا من تأثري كبري على وضع النساء والفتيات قبل وخالل النزاعات ويف مراحل 

إحالل السالم واإلبقاء عليه.

على  وليس  الوطنية  اخلطط  تشملها  أن  ميكن  اليت  احملتويات  على  أساسُا  الدليل  يركز 
جملس  قرارات  حملتويات  ملخص  على  الدليل  احتوى  ولقد  اخلطط.  هذه  تطوير  عملية 
األمن حول املرأة والسالم واألمن بدءاً من القرار األول 1325 )2000( ومن ثم القرارات التسعة 
اليت حلقته )وحيتوي امللحق األول هلذا الدليل على معلومات أكثر تفصياًل حملتويات هذه 
القرارات(، حيث يتم اعطاء اقرتاحات حملتويات اخلطط انطالقا من التوصيات املباشرة اليت 
مجيع  على  القضاء  جلنة  توصيات  اىل  اضافة  العالقة  ذات  األمن  جملس  قرارات  مشلتها 
اشكال التمييز ضد املرأة. هناك عدد من الركائز األساسية اليت استند اليها جملس األمن 
يف توصياته مت التأكيد عليها مبا فيها عالقة اجندة املرأة والسالم واألمن مع قانون حقوق 

اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي واجندة التنمية املستدامة. 

أوالنتائج اليت ميكن الرتكيز عليها والتدخالت  الدليل مقرتحات حمددة للمخرجات  ويعطي 
املقرتحة اليت ميكن تكييفها حبسب الواقع الوطين. وتكمن أهمية هذه املقرتحات يف أنها استندت 
اىل توصيات مباشرة من جملس األمن، فهي بذلك نتاج للخربة الدولية. وال يعين هذا أن هذه 
التوصيات املقرتحة هي قائمة كاملة جيب أخذها مجيعا. بل ان هذه التوصيات تساهم يف البدء 
وتكون  الوطنية  األولويات  تالئم  وانشطة  وتدخالت  مبخرجات  للخروج  وطنية  نقاشات  يف 
مناسبة لقدرات وواقع ودور اجلهات املختلفة ذات العالقة.  باإلضافة اىل حمتويات اخلطط 
الوطنية يؤكد الدليل على أهمية اخلروج خبطة واقعية قابلة للتنفيذ، األمر الذي يتطلب 
التزام اجلهات املعنية وتوفري التمويل الالزم. لذلك بعد تبين اخلطة الوطنية العامة، واليت 
عادة ما تكون توجهات اسرتاتيجية، جيب وضع خطة تنفيذية حمددة واضحة للقطاعات 

املختلفة. ولقد مت تزويد منوذج للخطة التنفيذية يف امللحق الثاني.
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املستويات لوضع  أعلى  السياسية من  اإلرادة  توفري  التأكيد هنا على ضرورة  الضروري  وأخريا، من 
خطط وطنية واقعية تعرب عن األولويات ورصد املصادر املالية واملادية والبشرية من أجل ضمان تنفيذ 

هذه اخلطط. 

فبدون هذا، وكما تشري التجربة، يبقى التزام الدول بأجندة املرأة والسالم واألمن حرباً على ورق!



المالحــــــــق
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ملخــص قــرارات جملــس األمن حــول املرأة والسالم واألمــن
يستخـدم امللخــص أدنــاه عامــة النصــوص كمــا وردت يف القــرارات)10(  

• تؤكد القرارات على التزامات الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 	
املرأة والربوتوكول االختياري امللحق بها، والتوصية العامة رقم 30 للجنة املعنية بالقضاء على 
التمييز ضد املرأة املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت النزاع وما بعد انتهاء 
النزاع، وحتث الدول اليت مل تصّدق على اإلتفاقية والربوتوكول أو تنضم إليهما بعد على أن تنظر 
امللحقني  االختياريني  والربوتوكولني  الطفل  حقوق  اتفاقية  اىل  القرارات  تشري  وايضًا  ذلك،  يف 
املتضمنة  االلتزامات  وكذلك  بيجني،  عمل  وخطة  إعالن  يف  الواردة  االلتزامات  إىل  وأيضا  بها، 
يف الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة االستثنائية الثالثة والعشرين ”املرأة 
A/S-23/10/( والعشرين“  القرن احلادي  والسلم يف  والتنمية  املساواة بني اجلنسني   :2000 عام 

Rev.1(، وال سيما منها االلتزامات املتعلقة باملرأة والنزاع املسلح.
• كما وتشري إىل االلتزامات السارية على كافة األطراف يف النزاعات املسلحة مبوجب اتفاقيات 	

جنيف لعام 1949 والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني بها لعام 1977.
• املتأثرين 	 العظمى من  النساء واألطفال، يشكلون األغلبية  املدنيني، وال سيما  القرارات أن  تذكر 

متزايدة  بصورة  وميثلون  داخليا،  ومشردين  الجئني  بوصفهم  ذلك  يف  مبا  املسلح،  بالصراع  سلبا 
هدفا للمقاتلني والعناصر املسلحة. 

• وتؤكد القرارات ان األثر غري املتناسب للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاع 	
على النساء والفتيات يزداد تفاقما بسبب التمييز ضد النساء والفتيات ونقص متثيل املرأة يف أدوار 
صنع القرار والقيادة، وأثر القوانني التمييزية، وإنفاذ وتطبيق القوانني السارية على حنو متحيز 
من الناحية اجلنسانية، واألعراف واملمارسات االجتماعية الضارة، وأوجه عدم املساواة اهليكلية، 

واآلراء التمييزية عن املرأة أو أدوار اجلنسني يف اجملتمع، وعدم إتاحة اخلدمات للناجني.
• الكامل 	 التنفيذ  يف  املتمثل  األعضاء  بالدول  املنوط  الرئيسي  الدور  على  القرارات  وتؤكد  كما 

لألحكام ذات الصلة من القرارات الصادرة عن جملس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن، والدور 
التكميلي اهلام املنوط بكيانات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية.

• وايضًا تؤكد القرارات على أهمية دور ومساهمة اجملتمع املدني، مبا يف ذلك املنظمات النسائية، يف 	
التنفيذ الكامل لقرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.

يركز هذا امللخص أساساً على توصيات جملس األمن للدول األعضاء وأطراف النزاع، أي أنه ال يشتمل هذا امللخص على 
التوصيات املوجهة لألمني العام لألمم املتحدة وهيئات وكيانات األمم املتحدة وغريها من الكيانات اإلقليمية والدولية إال 

ملا لذلك من عالقة مباشرة بتوصيات متعلقة بالدول وأطراف النزاع. 

من الضروري اإلشارة اىل ان كل قرار يعيد التأكيد على اإللتزام بالتنفيذ املتواصل والتام للقرارات السابقة ويضيف 
نواحي جديدة. 

 ملحـــــق 1

مالحظات: 1. تستخدم القرارات مصطلح »العنف اجلنساني«، او »املسائل اجلنسانية«. يف سياقات اخرى مألوفة يف املنطقة العربية يتم استخدام مصطلح »النوع . 10
اإلجتماعي« او »اجلندر« بداًل من مصطلح »اجلنساني«. يف هذا امللخص مت اإلبقاء على مصطلح »العنف اجلنساني« و »اجلنسانية« اينما وردت حيث ان هذا امللخص 

يستخدم لغة قرارات جملس األمن. 2. تستخدم القرارات مصطلح »املشردين داخليًا« بداًل من مصطلح »النازحني«. 
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فيما يلي ملخص للجوانب اجلديدة يف كل قرار:

القـــــــــرار 1325 )2000(

يشري إىل أن املدنيني، وال سيما النساء واألطفال، يشكلون األغلبية العظمى من املتأثرين سلبا بالصراع 
للمقاتلني  هدفا  متزايدة  بصورة  وميثلون  داخليا،  ومشردين  الجئني  بوصفهم  ذلك  يف  مبا  املسلح، 
الدور اهلام للمرأة يف منع الصراعات وحلها ويف بناء السالم  القرار على  د  والعناصر املسلحة. ويؤكِّ
حفظ  إىل  الرامية  اجلهود  مجيع  يف  الكاملة  ومشاركتها  املتكافئة  مساهمتها  أهمية  على  ويشدد 
السالم واألمن وتعزيزهما، وعلى ضرورة زيادة دورها يف صنع القرار املتعلق مبنع الصراعات وحلها. 
ويسلم باحلاجة امللحة إىل تعميم منظور النوع االجتماعي يف مجيع عمليات حفظ السالم، وأيضًا بأنه 
من املمكن أن يؤدي فهم آثار الصراع املسلح على املرأة والفتاة، وتوفري ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان 
محايتهما ومشاركتهما الكاملة يف عملية إحالل السالم، إىل اإلسهام بدرجة كبرية يف حفظ السالم 
املرأة  على  املسلح  الصراع  آثار  عن  البيانات  توحيد  إىل  باحلاجة  وينوه  وتعزيزهما.  الدوليني  واألمن 
والفتاة. حيث القرار الدول األعضاء على زيادة تربعاتها املالية ودعمها التقين جلهود التدريب املراعية 
للنوع االجتماعي. ويدعو القرار مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة إىل اختاذ تدابري خاصة حتمي 
لإليذاء  األخرى  واألشكال  االغتصاب  السيما  اجلنس  أساس  على  القائم  العنف  من  والنساء  الفتيات 
القرار يف  املرأة على مجيع مستويات صنع  الدول األعضاء على ضمان زيادة متثيل  اجلنسي. وحيث 
اجلهود  مجيع  ويف  وحلها  وإدارتها  الصراعات  ملنع  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  واآلليات  املؤسسات 
الرامية إىل حفظ السالم واألمن. كما ويشدد على مسؤولية مجيع الدول عن وضع نهاية لإلفالت 
من العقاب ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، مبا يف 
ذلك، تلك املتعلقة بالنساء والفتيات من عنف جنسي وغريه من أشكال العنف، ويؤكد على ضرورة 
يف  اإلجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  أهمية  عن  القرار  يعرب  العفو.  أحكام  من  اجلرائم  تلك  استثناء 
عمليات حفظ السالم، ويطلب إىل مجيع األطراف الفاعلة املعنية، عند التفاوض على اتفاقات السالم 
الوطن  إىل  اإلعادة  اثناء  ذلك  يف  مبا  والفتاة  للمرأة  اخلاصة  االحتياجات  باإلعتبار  األخذ  وتنفيذها، 
انتهاء  بعد  والتعمري  اإلدماج  وإعادة  التأهيل  بإعادة  االحتياجات  هذه  من  يتعلق  وما  التوطني  وإعادة 
الصراع. وحيث اختاذ تدابري تدعم مبادرات السالم احمللية للمرأة. ويؤكد على أهمية اختاذ تدابري 
الدستور  بإصالح  منها  يتعلق  فيما  خاصة  والفتاة  للمرأة  اإلنسانية  احلقوق  واحرتام  محاية  تضمن 
النزاع  تأثري  بشأن  البيانات  مجع  إىل  احلاجة  اىل  ويالحظ  والقضاء.  والشرطة  االنتخابي  والنظام 
املسلح على النساء والفتيات، ويؤكد على حاجة مجيع أطراف الصراع املسلح أن حترتم احرتاما كامال 

القانون الدولي املنطبق. 
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القـــــــــرار 1820 )2008(

املرتكب ألغراض  بالعنف اجلنسي  النساء والفتيات تستهدف بصفة خاصة  أن  1820 إىل  القرار  يشري 
و/ ما  عرقية  جمموعة  أو  جمتمع  يف  املدنيني  األفراد  إلذالل  احلرب  وسائل  من  وسيلة  اختاذه  منها 
أو السيطرة عليهم و/أو بث اخلوف يف نفوسهم و/أو تشتيت مشلهم و/أو تهجريهم قسرا؛ وأن العنف 
اجلنسي املقرتف على هذا النحو قد يستمر يف بعض احلاالت بعد توقف أعمال القتال. ويعرب القرار عن 
بالغ القلق الستمرار العقبات والتحديات اليت تقف يف طريق مشاركة املرأة وإسهامها الكامل يف منع 
النزاعات وحلها نتيجة للعنف، والتخويف والتمييز، مما يضعف قدرة املرأة ومشروعيتها يف املشاركة 
يف احلياة العامة بعد انتهاء النزاع. ويسلم بأن على الدول مسؤولية رئيسية عن احرتام وكفالة حقوق 
اإلنسان ملواطنيها، وكذلك جلميع األفراد داخل أراضيها على النحو املنصوص عليه يف أحكام القانون 
األول عن  املقام  املسؤولة يف  املسلحة هي  النزاعات  أطراف  أن  الصلة، كما ويؤكد على  ذات  الدولي 
حني  اجلنسي،  العنف  أن  ويؤكد  املتضررين.  املدنيني  محاية  لكفالة  املمكنة  اإلجراءات  مجيع  اختاذ 
يستخدم أو ُيَكلَُّف باستخدامه كوسيلة من وسائل احلرب الستهداف املدنيني عمدا، أو يف إطار هجوم 
واسع النطاق أو منظم ضد السكان املدنيني، قد يؤدي إىل استفحال حاالت النزاع املسّلح، وقد يعوق إعادة 
والكامل  الفوري  بالوقف  املسّلحة  النزاعات  أطراف  مجيع  من  القرار  يطلب  الدوليني.  واألمن  السالم 
جلميع أعمال العنف اجلنسي املرتكبة ضد املدنيني وذلك بأثر فوري؛ ويطالب مجيع أطراف النزاعات 
املسّلحة بأن تتخذ على الفور التدابري املناسبة حلماية املدنيني، ومنهم النساء والفتيات، من مجيع أشكال 
العنف اجلنسي، مبا يف ذلك من خالل إنفاذ اإلجراءات التأديبية العسكرية املناسبة والتشديد على مبدأ 
املدنيني،  ضد  اجلنسي  العنف  أشكال  جلميع  القاطع  احلظر  على  القوات  وتدريب  القيادة؛  مسؤولية 
وفضح األفكار اخلاطئة اليت تغذي العنف اجلنسي، والقيام بفحص دقيق ألفراد القوات املسلحة وقوات 
النساء  وإجالء  اجلنسي،  العنف  أشكال  من  وغريه  االغتصاب  أعمال  من  سوابق  ارتكاب  ملراعاة  األمن 
واألطفال الذين يواجهون تهديدا وشيكا للتعرض للعنف اجلنسي إىل مناطق آمنة. ويشري القرار اىل 
ان االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ميكن أن تشكِّل جرمية حرب، أو جرمية ضد اإلنسانية، 
أو فعال منشئا جلرمية تتعلق باإلبادة اجلماعية، ويؤكد على ضرورة استثناء جرائم العنف اجلنسي 
من أحكام العفو العام يف سياق عمليات حل النزاعات. ويطلب من الدول األعضاء أن متتثل ملا عليها من 
التزامات مبقاضاة األشخاص املسؤولني عن هذه األعمال، وضمان متتع كافة ضحايا العنف اجلنسي، 
وال سيما النساء واألطفال، باحلماية مبقتضى القانون واملساواة يف فرص اللجوء إىل العدالة، ويشّدد 
على أهمية احليلولة دون إفالت مرتكيب هذه األعمال من العقاب. ويطلب إىل األمني العام ووكاالت 
العنف، مبا  آليات فّعالة كفيلة بتوفري احلماية للنساء والفتيات من  األمم املتحدة ذات الصلة وضع 
فيه على وجه اخلصوص العنف اجلنسي يف خميمات الالجئني والنازحني داخلًيا وحول تلك املخيمات 
اليت تديرها األمم املتحدة. كما وحيث األمني العام ومبعوثيه اخلاصنيِّ على دعوة النساء إىل املشاركة 
يف املناقشات ذات الصلة مبنع وحل النزاع، وصون السالم واألمن، وبناء السالم يف مرحلة ما بعد النزاع. 
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ويشجع كافة األطراف على تسهيل املشاركة املتكافئة والكاملة للمرأة على مستويات صنع القرار. 
كما ويشجع البلدان املساهمة بالقوات وبأفراد الشرطة على أن تقوم بالنظر يف التدابري اليت ميكن أن 
تتخذها لتعزيز وعي واستجابة أفراد قواتها املشاركني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم من أجل 
محاية املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، ومنع ارتكاب العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات يف حاالت 
النـزاع وما بعد النزاع، مبا يف ذلك العمل، ما أمكن، على إيفاد نسبة أكرب من النساء العامالت يف جمال 
حفظ السالم أو يف صفوف الشرطة. وحيث القرار مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول وكيانات 
النظم  سيما  ال  الوطنية،  املؤسسات  قدرات  وتعزيز  تنمية  دعم  على  املالية،  واملؤسسات  املتحدة  األمم 
ضحايا  إىل  املستدامة  املساعدة  تقديم  أجل  من  احمللية  املدني  اجملتمع  وشبكات  والصحية،  القضائية 

العنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وحاالت ما بعد انتهاء النزاع.

القـــــــــرار 1888 )2009(

السكان  من  باعتبارهم  عامة  حبماية  واألطفال  النساء  يشمل  الدولي  اإلنساني  القانون  أن  إىل  يشري 
بشكل  للخطر  تعرضهم  إلمكانية  نظرا  خاصة  حبماية  ويشملهم  املسلحة  النزاعات  خالل  املدنيني 
عن  املسؤولني  وحماكمة  العقاب  من  لإلفالت  حد  وضع  عن  الدول  مسؤوليات  إىل  ويشري  خاص. 
ضد  املرتكبة  األخرى  الشنيعة  واجلرائم  احلرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة 
تشهد  اليت  للمجتمعات  أساسي  أمر  العقاب  من  لإلفالت  حد  وضع  أن  على  ويؤكد  كما  املدنيني. 
نزاعا أو اليت تتعافى منه لتجاوز االنتهاكات املرتكبة يف املاضي ضد املدنيني املتضررين من النزاعات 
املسلحة وملنع وقوع مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل. ويوجه االنتباه إىل أن مثة طائفة كاملة من 
آليات العدالة واملصاحلة اليت ميكن النظر يف االستعانة بها، مبا يف ذلك احملاكم اجلنائية الوطنية 
تعزز  أن  اآلليات  هذه  شأن  من  ليس  أنه  ويالحظ  واملصاحلة،  احلقيقة  وجلان  واملختلطة  والدولية 
واملصاحلة  واحلقيقة  السالم  أيضا  تعزز  أن  بل  فحسب،  اجلسيمة  اجلرائم  عن  الفردية  املسؤولية 
وحقوق الضحايا. ويشدد القرار على أهمية التصدي ملسائل العنف اجلنسي منذ بدء عمليات السالم 
ومساعي الوساطة، من أجل محاية السكان املعرضني للخطر وتعزيز إرساء االستقرار التام، وال سيما 
فيما يتعلق بوصول املساعدة اإلنسانية قبل وقف إطالق النار واتفاقات حقوق اإلنسان، وعمليات وقف 
إطالق النار ورصده، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وترتيبات إصالح قطاع األمن، والعدالة 
وجرب الضرر، واإلنعاش والتنمية بعد انتهاء النزاع. ويرحب بإدماج املرأة يف بعثات حفظ السالم لتتوىل 
وظائف مدنية وعسكرية ووظائف الشرطة، حيث أن النساء واألطفال املتضررين من النزاع املسلح قد 
يشعرون بأمان أكثر إذا عملوا مع نساء يف بعثات حفظ السالم وأبلغوهن باالنتهاكات، وبأن وجود 
األمن  وقوات  املسلحة  القوات  يف  املشاركة  على  احملليات  النساء  يشجع  قد  النساء  من  سالم  حفظة 
الوطنية، مبا يسهم يف بناء قطاع أمين يتاح الوصول إليه ويستجيب للجميع، وال سيما النساء. وحيث 
القرار الدول على القيام دون إبطاء بإصالحات قانونية وقضائية شاملة وفقا للقانون الدولي من أجل 
الناجني من خدمات  استفادة  العدالة وضمان  النزاعات إىل  العنف اجلنسي يف  تقديم مرتكيب أعمال 
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له  ملا تعرضوا  القضائية ومحايتهم وإنصافهم  اإلجراءات  القضاء ومعاملتهم معاملة كرمية خالل 
مع  وبالتربعات،  املتحدة  األمم  منظومة  يف  املتاحة  البشرية  باملوارد  باالستعانة  ويوصي  معاناة.  من 
االستفادة من اخلربة الالزمة، حسب االقتضاء، يف جماالت سيادة القانون، والنظامني القضائيني املدني 
والعسكري، والوساطة، والتحقيق اجلنائي، وإصالح قطاع األمن، ومحاية الشهود، ومعايري احملاكمة 
العادلة، وتوعية اجلمهور، من أجل القيام جبملة أمور منها العمل عن كثب مع املسؤولني الوطنيني 
القانونيني والقضائيني وغريهم من األفراد يف النظامني القضائيني املدني والعسكري ذوي الصلة يف 
احلكومات من أجل التصدي لإلفالت من العقاب، جبملة وسائل منها تعزيز القدرة الوطنية، وتوجيه 
االنتباه إىل كامل جمموعة اآلليات القضائية للنظر يف إمكانية االستعانة بها؛ حتديد الثغرات على 
النزاعات  يف  اجلنسي  للعنف  للتصدي  شامل  وطين  نهج  اتباع  وتشجيع  الوطنية  االستجابة  صعيد 
القضائية؛ وتنسيق  املسلحة، بوسائل منها تعزيز احملاسبة اجلنائية واالستجابة للضحايا والقدرات 
التصدي للعنف اجلنسي يف  اجلهود واملوارد احمللية والدولية من أجل تعزيز قدرات احلكومات على 
النزاعات املسلحة. ويشجع القرار الدول على زيادة سبل استفادة ضحايا العنف اجلنسي من الرعاية 
الصحية والدعم النفسي واملساعدة القانونية وخدمات إعادة اإلدماج االجتماعي االقتصادي، وال سيما 
يف املناطق الريفية، وذلك بدعم من اجملتمع الدولي. هذا وحيث على إدراج مسائل العنف اجلنسي يف 
مجيع جداول أعمال مفاوضات السالم اليت ترعاها األمم املتحدة، وحيث أيضا على إدراج مسائل العنف 
اجلنسي منذ بدء عمليات السالم يف هذه احلاالت، وال سيما فيما يتعلق مبراحل ما قبل وقف إطالق 
النار، ووصول املساعدة اإلنسانية، واتفاقات حقوق اإلنسان، وعمليات وقف إطالق النار ورصده، ونزع 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وترتيبات إصالح قطاع األمن، ومتحيص أفراد القوات املسلحة وقوات 
اجلهود  بذل  يواصل  أن  العام  األمني  إىل  ويطلب  واإلنعاش/التنمية.  الضرر،  وجرب  والعدالة،  األمن، 
إطار عمليات  واالنتهاك اجلنسيني يف  االستغالل  إزاء  التسامح مطلقا  لتنفيذ سياسة عدم  وتكثيفها 
األمم املتحدة حلفظ السالم؛ وحيث البلدان املساهمة بقوات وبأفراد شرطة على اختاذ إجراءات وقائية 
الدول  القرار  التامة. يشجع  املساءلة  امليدان وضمان  النشر ويف  التدريب قبل مرحلة  مناسبة، تشمل 
األعضاء على نشر عدد أكرب من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة اإلناث يف عمليات األمم املتحدة 
االعتداء  األمن عن احلوادث وأمناط  إبالغ جملس  يقوم  أن  العام  األمني  السالم. ويطلب إىل  حلفظ 
الناشئة، ومؤشرات اإلنذار املبكر، وأن يواصل اإليعاز إىل مجيع كيانات األمم املتحدة املعنية بأن تتخذ 

تدابري تكفل تعميم مراعاة النوع االجتماعي بشكل منهجي داخل املؤسسات التابعة هلا.

القـــــــــرار 1889 )2009(

يف  مبا  الوطين،  الصعيد  على   1325 القرار  لتنفيذ  األعضاء  الدول  تبذهلا  اليت  باجلهود  القرار  يرحب 
إزاء  القلق  عن  يعرب  ذلك.  مواصلة  على  الدول  ع  ويشجِّ وطنية،  عمل  خطط  إعداد  خالل  من  ذلك 
احلياة  يف  واملشاركة  وحلها،  النزاعات  منع  يف  بالكامل  املرأة  إشراك  تعرتض  اليت  العقبات  استمرار 
العامة يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، نتيجة ألعمال العنف والرتهيب، وانعدام األمن وانعدام سيادة 
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القانون، والتمييز الثقايف والوصم، مبا يف ذلك تزايد اآلراء املتطرفة أو املتعصبة بشأن املرأة، والعوامل 
بأن  الصدد  التعليم، ويسلم يف هذا  اليت تشمل نقص فرص احلصول على  االجتماعية واالقتصادية 
تهميش املرأة ميكن أن يؤخر أو حيول دون حتقيق السالم الدائم واألمن واملصاحلة. ويسلم باالحتياجات 
اخلاصة للنساء والفتيات يف حاالت ما بعد انتهاء النزاع، اليت تشمل، ضمن مجلة أمور، األمن الشخصي، 
واخلدمات الصحية مبا فيها الصحة اإلجنابية والعقلية، وسبل كفالة وسائل الرزق هلن، وكذلك 
بناء  األوىل من  املراحل  النزاع، وخباصة يف  انتهاء  بعد  والتخطيط فيما  القرار  مشاركتهن يف صنع 
املشاركة يف صنع  املرأة على  القلق من أن قدرة  النزاع. ويعرب عن  انتهاء  السالم يف مرحلة ما بعد 
بعد  ما  التمويل يف حاالت  أو  االعرتاف  يكفي من  ما  تلقى  االقتصادي ال  واالنتعاش  العامة  القرارات 
لزيادة  حيوي  أمر  للمرأة  املبكر  اإلنعاش  جمال  يف  االحتياجات  متويل  أن  على  ويشدد  النزاع،  انتهاء 
متكني املرأة، وهو ما ميكن أن يسهم يف فعالية بناء السالم فيما بعد انتهاء النزاع، ويشري إىل أن النساء 
يف حاالت النزاع املسلح وحاالت ما بعد انتهاء النزاع ال تزال تعترب يف كثري من األحيان كضحايا وليس 
كأطراف فاعلة يف معاجلة وحل حاالت النزاع املسلح، ويشدد على ضرورة أال يقتصر الرتكيز على 
تأثري  فهم  أن  على  ويؤكد  كما  السالم.  بناء  يف  املرأة  متكني  على  أيضا  وإمنا  فحسب،  املرأة  محاية 
حاالت النزاع املسلح على النساء والفتيات، مبا يف ذلك الالجئات واملشردات داخليا، واالستجابة السريعة 
ومشاركتهن  محايتهن  لضمان  فعالة  مؤسسية  ترتيبات  ووضع  اخلاصة،  الحتياجاتهن  والكافية 
الكاملة يف عملية السالم، وال سيما يف املراحل األوىل من بناء السالم بعد انتهاء النزاع، ميكن أن تسهم 
إسهاما كبريا يف صون وتعزيز السالم واألمن الدوليني. حيث القرار الدول األعضاء واملنظمات الدولية 
واإلقليمية على اختاذ مزيد من التدابري لتحسني مشاركة املرأة يف مجيع مراحل عمليات السالم، مبا 
يف ذلك من خالل تعزيز مشاركتها يف صنع القرار السياسي واالقتصادي يف املراحل املبكرة من عمليات 
االنتعاش، وتعزيز الدور القيادي للمرأة وقدرتها على املشاركة يف إدارة املعونات والتخطيط هلا، ودعم 
املنظمات النسائية، والتصدي للمواقف اجملتمعية السلبية حول قدرة املرأة على املشاركة على قدم 
املساواة. كما ويشجع الدول األعضاء يف حاالت ما بعد انتهاء النزاع، وذلك بالتشاور مع اجملتمع املدني، 
مبا يف ذلك املنظمات النسائية، على حتديد تفاصيل احتياجات النساء والفتيات وأولوياتهن، وتصميم 
يف  يشمل  مبا  واألولويات،  االحتياجات  تلك  لتلبية  القانونية،  ألنظمتها  وفقا  حمددة،  اسرتاتيجيات 
مجلة أمور تقديم الدعم من أجل توفري قدر أكرب من األمن الشخصي وحتسني األوضاع االجتماعية 
الوصول إىل اخلدمات األساسية،  املدرة للدخل، وفرص  التعليم، واألنشطة  واالقتصادية، من خالل 
وخباصة يف جمال اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية 
والصحة العقلية، وإنفاذ القانون وكفالة فرص الوصول إىل العدالة على النحو الذي يراعي الفوارق 
بني اجلنسني، وكذلك تعزيز القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات العامة على مجيع املستويات. 
وحيث الدول األعضاء على كفالة تعميم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي يف مجيع عمليات وقطاعات 
املتحدة واجلهات  األمم  األعضاء وهيئات  الدول  النزاع. كما حيث  انتهاء  بعد  واالنتعاش  السالم  بناء 
املاحنة واجملتمع املدني على كفالة وضع متكني املرأة يف االعتبار أثناء تقييم االحتياجات والتخطيط 
يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وإدماجه يف التمويل وأنشطة الربامج الالحقة، مبا يف ذلك من خالل 
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بعد  ما  مرحلة  يف  املرأة  احتياجات  لتلبية  املرصودة  األموال  وتتبع  بالشفافية  يتسم  حتليل  تطوير 
املدني واإلنساني ملخيمات  الطابع  املسلحة احرتام  النزاعات  النزاع. ويهيب جبميع األطراف يف  انتهاء 
سيما  وال  املخيمات،  هذه  يف  يسكنون  الذين  املدنيني  مجيع  محاية  وضمان  ومستوطناتهم،  الالجئني 
اجلنسي،  العنف  أشكال  من  وغريه  االغتصاب  ذلك  يف  مبا  العنف،  أشكال  مجيع  من  والفتيات،  النساء 
وضمان وصول املساعدات اإلنسانية هلم بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق. يدعو مجيع املشاركني 
يف التخطيط لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج إىل مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات 
املرتبطات بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة وأطفاهلن، وكفالة فرص وصوهلن بصورة كاملة 
بالتعاون مع  املختصة،  املتحدة  العام كفالة قيام هيئات األمم  الربامج. ويطلب إىل األمني  إىل هذه 
الدول األعضاء واجملتمع املدني، جبمع البيانات عن االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات يف حاالت ما 

بعد انتهاء النزاع وحتليلها وتقييمها بصورة منتظمة. 

القـــــــــرار 1960 )2010(

البالغ أن العنف املوجه ضد املرأة والطفل يف حاالت النزاع املسلح، مبا يف ذلك العنف  يعرب عن قلقه 
اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح ال تزال ترتكب، بل وأضحت يف بعض احلاالت ُترتكب بشكل منهجي 
وواسع النطاق، حتى بلغت درجات مفزعة من الوحشية. يهيب القرار بأطراف النزاعات املّسلحة قطع 
وتنفيذ التزامات حمّددة ملكافحة العنف اجلنسي تكون ذات أطر زمنية حمّددة وتشمل مجلة أمور منها 
إصدار أوامر واضحة عرب تسلسالت القيادة حتظر العنف اجلنسي والنّص على حظر العنف اجلنسي 
يف مدّونات قواعد السلوك وأدّلة العمليات العسكرية امليدانية أو ما يعادهلا، كما يهيب بتلك األطراف 
اجلناة.  ملساءلة  املناسب  الوقت  يف  املزعومة  االعتداءات  يف  للتحقيق  حمّددة  التزامات  وتنفيذ  قطع 
ويطلب من األمني العام أن ينشئ ترتيبات للرصد والتحليل واإلبالغ بشأن العنف اجلنسي يف النزاعات 
الفاعلة  اجلهات  مع  والعمل  النزاعات  بعد  وما  املّسلحة  النزاعات  يف  االغتصاب  ذلك  يف  مبا  املسّلحة، 
الرعاية  خدمات  ومقّدمي  املدني  اجملتمع  ومنظمات  الدولية  املؤسسات  ومع  املتحدة،  لألمم  التابعة 
واجتاهات  حباالت  يتصل  فيما  وحتليلها  البيانات  مجع  حتسني  على  النسائية،  واجلماعات  الصّحية 
الدول على نشر عدد أكرب من األفراد  العنف اجلنسي. يشجع  وأمناط االغتصاب وغريه من أشكال 
العسكريني وأفراد الشرطة اإلناث يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، وعلى إتاحة تدريب كاف 
جلميع األفراد العسكريني وأفراد الشرطة على العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، 
يف مجلة أمور أخرى، من أجل االضطالع مبسؤولياتهم؛ ويطلب من األمني العام أن يواصل بذل اجلهود 
وتكثيفها لتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من ِقبل أفراد األمم 
املتحدة العاملني يف جمال حفظ السالم واجملال اإلنساني ومواصلة توفري وتنفيذ التوجيه يف جمال 
التصّدي للعنف اجلنسي يف تدريب ما قبل النشر والتدريب التوجيهي املقّدم لألفراد العسكريني وأفراد 
الشرطة، ومساعدة البعثات على وضع إجراءات خاصة للتصّدي للعنف اجلنسي على املستوى امليداني 

وكفالة إمداد البلدان املساهمة بقوات وبأفراد شرطة بالدعم التقين الذي يلزمها.
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القـــــــــرار 2106 )2013(

الرجال  املساواة بني اجلنسني وإشراك  املرأة سياسيًا واجتماعيا واقتصاديًا وحتقيق  يؤكد أن متكني 
والفتيان يف اجلهود املبذولة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة أمور تتسم بأهمية أساسية يف إطار 
النزاعات.  انتهاء  املسلح وما بعد  النزاع  العنف اجلنسي يف حاالت  املبذولة ملنع  الطويلة األجل  اجلهود 
يالحظ مع القلق أن العنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاعات يؤثر بشكل غري 
متناسب على النساء والفتيات وعلى الفئات الشديدة الضعف أو اليت قد تسَتهدف بصفة خاصة، ويؤثر 
كذلك يف الوقت نفسه على الرجال والفتيان، وعلى من تصيبهم صدمات نفسية غري مباشرة بسبب 
إرغامهم على مشاهدة أفراد من األسرة يتعرضون للعنف اجلنسي؛ ويؤكد أن أعمال العنف اجلنسي يف 
هذه احلاالت ال تسد الطريق فقط أمام إسهام املرأة بصورة حامسة يف اجملتمع، وإمنا أيضًا أمام إرساء 
السالم واألمن الدائمني وحتقيق التنمية املستدامة. ويشري القرار اىل النص الوارد يف معاهدة جتارة 
األسلحة  استخدام  اعتبارها خطر  أن تضع يف  املصدرة لألسلحة  األطراف  الدول  بأن على  األسلحة 
التقليدية املشمولة باملعاهدة الرتكاب أعمال عنف جنساني خطرية أو أعمال  التقليدية أو األصناف 
عنف خطرية ضد النساء واألطفال، أو تيسري ارتكابها، ويشري كذلك إىل أن القانون اإلنساني الدولي 
حيرم االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي. ويؤكد القرار بأن العنف اجلنسي، حني ُيستخدم 
أو ُيوعز باستخدامه كوسيلة من وسائل النزاع أو تكتيك من تكتيكاته أو يف إطار هجوم واسع النطاق 
أو منظم ضد السكان املدنيني، قد يؤدي إىل استفحال حاالت النزاع املسلح وإطالة أمدها إىل حد كبري، 
وقد يشكل عائًقا أمام إعادة إرساء السلم واألمن الدوليني؛ ويؤكد يف هذا الصدد أن اختاذ اإلجراءات 
الفعالة ملنع وقوع مثل هذه األعمال والتصدي هلا يسهم إسهاًما كبرًيا يف صون السلم واألمن الدوليني؛ 
ويشدد على اهمية مشاركة املرأة ألي استجابة على صعيد املنع واحلماية. ويشجع القرار مجيع الدول 
إمكانية  إلتاحة  الوطنية  اجلزائية  تشريعاتها  يف  اجلنسي  العنف  جلرائم  الكامل  النطاق  إدراج  على 
حماكمة مرتكيب هذه األفعال. ويلفت االنتباه إىل أهمية وضع نهج شامل للعدالة االنتقالية، يشمل 
النطاق الشامل للتدابري القضائية وغري القضائية، حسب االقتضاء. كما وينوه باجلهود اليت تبذهلا 
النزاع  املتحدة يف حاالت  التابعة لألمم  املتحدة لكفالة حصول جلان تقصي احلقائق  كيانات األمم 
اجلنسية  اجلرائم  جمال  يف  الالزمة  اخلربات  على  االقتضاء،  حسب  النزاعات،  انتهاء  بعد  وما  املسلح 
واجلنسانية من أجل توثيق هذه اجلرائم بدقة، ويشجع مجيع الدول األعضاء على دعم هذه اجلهود؛ 
كما وحيث الدول األعضاء على كفالة املساءلة التامة، مبا يف ذلك املالحقة القضائية، يف احلاالت 
اليت يسلك فيها رعاياها افعال االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي من جانب موظفي األمم املتحدة. 
وحيث على إدراج العنف اجلنسي يف تعريف األعمال احملظورة مبوجب عمليات وقف إطالق النار ويف 
العنف اجلنسي  استثناء جرائم  النار، وايضا يشدد على ضرورة  املتعلقة برصد وقف إطالق  األحكام 
اجلنسي  العنف  عن  تدريب  إدراج  إىل  ويدعو  النزاعات.  حل  عمليات  سياق  يف  العام  العفو  أحكام  من 
والعنف القائم على النوع االجتماعي يراعي كذلك االحتياجات املتمايزة لألطفال يف مجيع الدورات 



88

دليل مرجعي إلعداد اخلطط الوطنية إلنفاذ القرار 1325

»املــــــــرأة والســـــالم واألمـــــن«

التدريبية السابقة للنشر وداخل البعثات لوحدات البلدان املساهمة بقوات عسكرية ووحدات شرطة. 
اإلدماج،  السالح والتسريح وإعادة  العنف اجلنسي صراحة يف عمليات نزع  التصدي لشواغل  ويطلب 
من خالل إنشاء آليات لتوفري احلماية للنساء واألطفال يف مواقع اإليواء املؤقت وللمدنيني بالقرب من 
مواقع اإليواء املؤقت ويف جمتمعات العائدين ومن خالل تقديم الدعم يف ما يتعلق بالصدمات وإعادة 
املقاتلني  وإىل  املسلحة  باجملموعات  سبق  فيما  مرتبطني  كانوا  ممن  واألطفال  النساء  إىل  اإلدماج 
قطاع  بإصالح  املتعلقة  املبادرات  لدعم  الوطنية  للسلطات  املساعدات  تقديم  على  وحيث  السابقني. 
العدل، مبا يف ذلك من خالل اإلصالحات يف جمال التشريعات والسياسات العامة اليت تتصدى للعنف 
اجلنسي؛ والتدريب يف جمال العنف اجلنسي العنف القائم على النوع االجتماعي واإلجراءات القضائية 
اليت تراعي االحتياجات املتميزة للشهود وضحايا العنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء 
النساء الالتي مت اختطافهن وإحلاقهن  النزاعات وأفراد أسرهم، ومسألة محايتهم. كما يعرتف بأن 
عنوة باجملموعات والقوات املسلحة، واألطفال كذلك، عرضة للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح 
وما بعد انتهاء النزاعات، ويطلب بالتالي إىل مجيع أطراف النزاع املسلح أن تقوم فورا بتحديد هؤالء 
املناسب إىل ضحايا  الوقت  املساعدة يف  بأهمية تقديم  األشخاص واإلفراج عنهم من صفوفها. يسّلم 
العنف اجلنسي، وحيث كيانات األمم املتحدة واجلهات املاحنة على تقديم اخلدمات الصحية الشاملة 
النفسي  والدعم  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  جمال  يف  الدعم  ذلك  يف  مبا  متييزي،  غري  حنو  على 
واالجتماعي والقانوني ودعم سبل كسب العيش وغري ذلك من اخلدمات املتعددة القطاعات لضحايا 
بالنزاعات، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ويدعو  املتصل  العنف اجلنسي 
القدرات  املوارد وتعزيز  إىل تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية وشبكات اجملتمع املدني احمللية لزيادة 
على تقديم هذه اخلدمات إىل ضحايا العنف اجلنسي. ويشجع الدول األعضاء واجلهات املاحنة على 
تقديم الدعم للربامج الوطنية والدولية اليت تقدم املساعدة إىل ضحايا العنف اجلنسي، مثل الصندوق 
العنف  بني  القائمة  الصلة  يالحظ  كما  األساسي.  روما  نظام  مبوجب  املنشأ  للضحايا  االستئماني 
البشرية،  املناعة  نقص  بفريوس  واإلصابة  النزاعات  انتهاء  بعد  وما  املسلح  النزاع  حاالت  يف  اجلنسي 
وحتمل النساء والفتيات أكثر من غريهن عبء فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز باعتبار ذلك 
من العقبات والتحديات املستمرة اليت ال تزال تعوق حتقيق املساواة بني اجلنسني؛ وحيث كيانات األمم 
الوطنية  الصحية  النظم  قدرات  وتعزيز  دعم تطوير  املاحنة على  األعضاء واجلهات  والدول  املتحدة 
وشبكات اجملتمع املدني من أجل تقديم املساعدة املستدامة للنساء والفتيات املصابات بفريوس نقص 
املناعة البشرية واإليدز أو املتضررات منه يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاعات. ويشدد القرار 
على األدوار اهلامة اليت ميكن أن تضطلع بها شبكات ومنظمات اجملتمع املدني، مبا يف ذلك املنظمات 
انتهاء  بعد  وما  املسلح  النزاع  حاالت  يف  اجلنسي  العنف  من  اجملتمعية  احلماية  تعزيز  يف  النسائية، 

النزاعات وتقديم الدعم إىل ضحاياه من أجل اللجوء إىل القضاء واحلصول على تعويضات. 
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القـــــــــرار 2122 )2013(

يعرب جملس األمن عن قلقه يف هذا القرار إزاء ازدياد هشاشة وضع املرأة يف حاالت النزاع املسلح وما 
املواطنة وتطبيق  املساواة يف حقوق  نتيجة عدم  بالنزوح قسرا  فيما يتصل  النزاع ال سيما  انتهاء  بعد 
قوانني اللجوء بشكل متحيز جنسيا وإقامة العراقيل اليت تعوقها يف حاالت كثرية عن تسجيل بياناتها 
واحلصول على وثائق اهلوية. ويسلم بضرورة بذل مزيد من اجلهد لكفالة أن تتصدى تدابري العدالة 
االنتقالية لالنتهاكات والتعديات اليت متس احلقوق اإلنسانية للمرأة وأن تعاجل اآلثار املتغايرة اليت 
وحاالت  االضطراري  النزوح  وملسألة  والتعديات  االنتهاكات  تلك  جراء  من  والفتيات  بالنساء  تلحق 
األعضاء  الدول  تسعى  أن  بأهمية  ويسلم  كما  املدنية.  التحتية  البنى  وتدمري  القسري  االختفاء 
وكيانات األمم املتحدة إىل كفالة مد النساء املتضررات من حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاع 
اخلدمات  كافة  لتوفري  اعتمادات  اإلنسانية  األنشطة  متويل  يشمل  أن  وضمان  اإلنسانية  باملعونة 
الطبية والقانونية واالجتماعية وخدمات العالج النفسي وسبل الرزق هلن، اضافة اىل ضرورة أن تتاح 
ما  ذلك  يف  مبا  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  كافة  على  احلصول  إمكانية  متييز  دون  هلن 
يتصل منها حباالت احلمل الناتج عن االغتصاب. ويؤكد القرار أن حتقيق السالم الدائم يستلزم اتباع 
نهج متكامل يقوم على الربط بني األنشطة السياسية واألمنية واألنشطة املتعلقة بالتنمية وحقوق 
اإلنسان، مبا يشمل املساواة بني اجلنسني، وبسيادة القانون والعدالة. ويشدد اجمللس يف هذا الصدد على 
النزاعات، وحفظ السالم، وتسوية  الرئيسية ملنع نشوب  العناصر  القانون بوصفها أحد  أهمية سيادة 
النزاعات، وبناء السالم. ويشري القرار اىل اإلسهامات البالغة األهمية من جانب اجملتمع املدني، مبا فيه 
املنظمات النسائية، يف منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السالم ويف هذا الصدد اىل أهمية التشاور 
والتحاور بشكل مستمر بني النساء وجهات صنع القرار على الصعيدين الوطين والدولي. كما ويؤكد 
على اهمية تقوية الروابط يف جمالي حقوق اإلنسان والتنمية باعتبار ذلك وسيلة من وسائل معاجلة 
أسباب النزاع من جذورها والتصدي لألخطار اليت تهدد أمن النساء والفتيات يف سياق السعي إىل حتقيق 
السالم واألمن الدوليني، ويسلم جملس األمن يف القرار بأن متكني املرأة اقتصاديا يسهم بقدر كبري يف 
حتقيق استقرار اجملتمعات اخلارجة من نزاع مسلح. ويرحب باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء تنفيذا 
للقرار 1325 )2000( والقرارات الالحقة على األصعدة اإلقليمي والوطين واحمللي، مبا يف ذلك وضع 
خطط عمل وأطر للتنفيذ، وينوه يف هذا الصدد جبهود املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، ويشجع 
الدول األعضاء على مواصلة التنفيذ على هذا النحو بطرق من بينها، تعزيز الرصد والتقييم والتنسيق، 
ويؤكد على ضرورة توفر املعلومات والتحليالت اليت تتناول أثر النزاع املسلح يف النساء والفتيات ودور 
املرأة يف بناء السالم وأبعاد عمليات السالم املتصلة باملرأة ومسألة تسوية النزاع، وبنوعية تلك املعلومات 
والتحليالت. ويؤكد على أهمية أن تواصل الدول اليت جتري عمليات انتخابية وإصالحات دستورية 
املتحدة من أجل كفالة مشاركة  النزاع جهودها بدعم من كيانات األمم  انتهاء  يف مرحلة ما بعد 
املرأة بصورة كاملة ومتكافئة يف مجيع مراحل العملية االنتخابية مع مالحظة ضرورة إيالء عناية 
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خاصة لسالمة املرأة قبل االنتخابات وخالهلا، ويف العمليات السياسية وبرامج نزع السالح والتسريح 
األوسع  اإلعمار  إعادة  القضائي وعمليات  القطاع األمين واجلهاز  اإلدماج ويف عمليات إصالح  وإعادة 
نطاقا يف فرتة ما بعد انتهاء النزاع. ويشري القرار إىل أحكام القانون الدولي السارية فيما يتعلق باحلق 
املتحدة  األمم  وكيانات  األعضاء  الدول  وحيث  األفراد.  حقوق  انتهاكات  عن  الناجم  الضرر  جرب  يف 
على كفالة مشاركة املرأة على حنو كامل وهادف يف جهود مكافحة النقل غري املشروع لألسلحة 

الصغرية واخلفيفة وإساءة استخدامها، والقضاء على هاتني املمارستني. 

القـــــــــرار 2242 )2015(

يشري القرار إىل الصلة اجلوهرية اليت تربط بني املشاركة اجملدية من جانب املرأة يف اجلهود الرامية 
يف  استدامتها  ومدى  اجلهود  تلك  وفعالية  أعقابها  يف  البناء  وإعادة  وحلها  النزاعات  نشوب  منع  إىل 
املواقف.  وتغيري  السياسية،  واإلرادة  واملساءلة،  املوارد،  زيادة  الطويل، وكذلك إىل احلاجة إىل  األجل 
خطة  سياق  يف  والفتاة  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  على  بالرتكيز  القرار  ويرحب 
التنمية املستدامة لعام 2030، ويؤكد جمددا أن متكني النساء والفتيات واملساواة بني اجلنسني أمران 
هلما أهمية بالغة يف منع نشوب النزاعات واجلهود األعم الرامية إىل صون السالم واألمن الدوليني. 
ويشري القرار إىل تغري السياق العاملي للسالم واألمن، وال سيما فيما يتعلق بتصاعد التطرف املصحوب 
بالعنف، الذي ميكن أن يؤدي إىل اإلرهاب وزيادة عدد الالجئني واملشردين داخليا، واآلثار املرتتبة على 
العاملي لألوبئة الصحية، ويقر بأن اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف خيلفان  املناخ والطابع  تغري 
والفتيات، مبا يف ذلك يف سياق صحتهن وتعليمهن  للنساء  الواجبة  اإلنسان  أثرا متباينا على حقوق 
ويعرب  اإلرهابية.  للجماعات  مباشرا  هدفا  يكن  ما  كثريا  وأنهن  العامة،  احلياة  يف  ومشاركتهن 
القرار عن بالغ القلق ألن أعمال العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعيي تشكل جزءا من 
األهداف االسرتاتيجية واأليديولوجيات اليت تؤمن بها بعض اجلماعات اإلرهابية، وتستخدم كوسيلة 
من وسائل اإلرهاب وأداة لزيادة قدرة تلك اجلماعات من خالل دعم أعمال التمويل والتجنيد وتدمري 
اجملتمعات احمللية. وحيث القرار الدول على تقييم االسرتاتيجيات اليت تأخذ بها واملوارد اليت توفرها 
يف جمال تنفيذ الربنامج املتعلق باملرأة والسالم واألمن. ويشجع اجلهات الداعمة لعمليات السالم على 
البلدان  ويدعو  السالم،  حمادثات  يف  املتفاوضة  األطراف  وفود  يف  جمد  حنو  على  املرأة  إدماج  تيسري 
اجل  السالم، مبا يف ذلك من  املشاركات يف عمليات  والتقنية إىل  املالية  املساعدة  تقديم  املاحنة إىل 
والتدريب  الدعم  توفري  للتفاوض، فضال عن  الفنية  والدعوة واجملاالت  الوساطة  التدريب يف جمال 
املرأة  املرأة واسرتاتيجيات إدماج  الفنية فيما يتعلق باألثر املرتتب على مشاركة  للوسطاء واألفرقة 
الدولية  االجتماعات  يف  املدني  اجملتمع  ملنظمات  اجملدية  املشاركة  كذلك  ويشجع  فعال.  بشكل 
والسالم  باملرأة  املتعلق  الربنامج  إدماج  زيادة  إىل  الدول  ويدعو  واألمن.  بالسالم  املتعلقة  واإلقليمية 
واألمن يف خططها االسرتاتيجية، مثل خطط العمل الوطنية وغريها من أطر التخطيط، مع توفري 
املوارد الكافية، ويدعو البلدان اليت لديها خطط عمل وطنية إىل أن تقدم، يف أثناء املناقشات السنوية 
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املفتوحة اليت يعقدها جملس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن، معلومات مستكملة عن التقدم الذي 
أحرزته فيما يتعلق بتنفيذ تلك اخلطط واستعراضها. ويعرب اجمللس عن عزمه على دعوة اجملتمع 
املدني، مبا يف ذلك املنظمات النسائية، إىل تقديم إحاطات إىل اجمللس بشأن االعتبارات املتعلقة ببلدان 
حمددة واجملاالت املواضيعية ذات الصلة. كما ويشجع الدول على زيادة التمويل الذي تقدمه الدول 
فيما يتصل مبسألة املرأة والسالم واألمن، مبا يف ذلك من خالل زيادة املعونة اليت تقدمها يف حاالت 
النزاع وما بعد النزاع للربامج اليت تعزز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وكذلك من خالل تقديم 
الدعم إىل اجملتمع املدني. وحيث على كفالة مشاركة النساء واملنظمات النسائية وتوليها دورا قياديا 
يف وضع اسرتاتيجيات ملكافحة اإلرهاب والتطرف املصحوب بالعنف وعلى مواصلة التصدي، بوسائل 
منها متكني املرأة والشباب والزعماء الدينيني والثقافيني، للظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب والتطرف 
العمل على متكني  اإلرهاب. ويشجع جملس األمن على  أن يؤدي إىل  الذي ميكن  بالعنف،  املصحوب 
املتعلقة  األنشطة  وتنفيذ  تصميم  يف  تشارك  كي  القدرات،  بناء  جهود  خالل  من  ذلك  يف  مبا  املرأة، 
مبنع النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتراكمها وإساءة استعماهلا. ويؤكد 
ودون  واإلقليمية  الدولية  احلكومية  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكيانات  الدول  اهتمام  ضرورة  على 
النساء والفتيات حتديداً وعلى  النزاع على أمن  النزاع وما بعد  بيئات  الذي ختلفه  بالتأثري  اإلقليمية 
قدرتهن على التنقل وتعليمهن ونشاطهن االقتصادي والفرص املتاحة أمامهن، من أجل التخفيف من 
خطر أن تصبح املرأة من اجلهات الفاعلة اليت تعمل بنشاط يف النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية 

واألسلحة اخلفيفة.

القـــــــــرار 2467 )2019(

املتدني للنساء الالتي يشغلن مناصب عليا يف  العدد  ازاء  القرار  يعرب جملس األمن عن قلقه يف هذا 
على  والدعم  االستجابة  أشكال  من  يكفي  ما  وانعدام  واألمن،  بالسالم  واملتعلقة  السياسية  اجملاالت 
الصعيد اإلنساني املراعية لالعتبارات اجلنسانية تأييدا ألدوار املرأة القيادية يف تلك السياقات، والتمويل 
غري الكايف يف جمال املرأة والسالم واألمن وما لذلك من آثار على صون السالم واألمن الدوليني. ويؤكد 
النزاع يرتكب يف ظل سلسلة مرتابطة ومتكررة من أشكال  العنف اجلنسي يف حاالت  ان  القرار على 
العنف ضد النساء والفتيات وأن النزاع يؤدي أيضا إىل تزايد تواتر األشكال األخرى للعنف القائم على 
النوع االجتماعي واشتداد وحشيتها. كما ويشري القرار اىل ان نظم العدالة الوطنية ميكن أن تصاب 
بضعف كبري يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع. ويسلم بضرورة اتباع نهج يركز على الناجني من 
العنف اجلنسي يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع يف منع ومواجهة هذا العنف، ويشري أن انتهاكات 
االلتزامات املتعلقة مبعاملة الضحايا ميكن أن ترقى إىل درجة االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي. 
وتكديسها  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  لألسلحة  املشروع  غري  النقل  أن  إىل  القلق  ببالغ  ويشري 
واسعة  سلبية  آثارا  وختلف  املسلحة  النـزاعات  تؤجج  أمور  هي  استعماهلا  وإساءة  لالستقرار  املزعزع 
النطاق على حقوق اإلنسان وعلى كل من الصعيد اإلنساني واإلمنائي واالجتماعي االقتصادي. كما 
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ويسّلم بالصلة بني العنف اجلنسي يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع واالجتار غري املشروع باملوارد 
العناصر  حرص  بضرورة  كذلك  ويسّلم  للنزاع“،  املؤججة  يسمى”املعادن  ما  ذلك  يف  مبا  الطبيعية، 
اليت توردها ألجل عملياتها اإلنتاجية يف  املواد  القطاع اخلاص على أال تستخدم عائدات  الفاعلة من 
متويل اجلماعات املسلحة اليت تعمل على استمرار دوامة النزاع والعنف اجلنسي يف حاالت النزاع وما 
بعد انتهاء النزاع. ويشجع جملس األمن السلطات الوطنية على ترسيخ التشريعات بغية تعزيز املساءلة 
عن العنف اجلنسي، ويدعو إىل اتباع نهج منتظم وموثوق وصارم بقدر أكرب يف مجع املعلومات عن 
العنف اجلنسي يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع على حنو دقيق وحسن التوقيت وموثوق ومصنف 
حسب نوع اجلنس، حبيث ال يعرض الناجون للخطر. ويهيب القرار بالدول األعضاء أن تقوم، يف سياق 
جهود إصالح قطاع العدالة، بتعزيز التشريعات وحتسني التحقيق يف أعمال العنف اجلنسي يف حاالت 
مبوجب  العادلة  احملاكمة  ضمانات  مع  يتفق  مبا  وحماكمة مرتكبيها  النزاع  انتهاء  بعد  وما  النزاع 
القانون الدولي، اليت ميكن أن تشمل سن قوانني حلماية الضحايا والشهود، إن مل تكن قد سنت بالفعل، 
وتقديم املعونة القضائية للناجني، والقيام بإنشاء وحدات شرطة وحماكم متخصصة للتصدي هلذه 
اجلرائم، وإزالة العقبات اإلجرائية اليت حتول دون إحقاق العدالة لفائدة الضحايا، مثل فرتات التقادم 
الشكاوى، وشروط اإلثبات اليت تنطوي على متييز ضد الضحايا كشهود ومشتكني،  املقيدة لتقديم 
واستبعاد شهادات الضحايا أو الطعن يف مصداقيتها من قبل موظفي إنفاذ القانون ويف إطار الدعاوى 
الدول  القضائية وغريها من اإلجراءات، واالفتقار إىل مرافق لعقد جلسات استماع مغلقة.  ويشجع 
األعضاء املعنية على االستفادة من خربة فريق خرباء األمم املتحدة حتت قيادة املمثلة اخلاصة لألمني 
العدالة  نظامي  وقدرة  القانون  سيادة  تعزيز  أجل  من  النزاع،  حالة  يف  اجلنسي  بالعنف  املعنية  العام 
املدنية والعسكرية على التصدي للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاع، يف إطار 
اجلهود املبذولة بشكل أعم لتعزيز الضمانات املؤسسية ضد اإلفالت من العقاب. ويشجع القادة على 
الصعيدين الوطين واحمللي، مبن فيهم القادة اجملتمعيون والدينيون والتقليديون على االضطالع بدور 
أكثر نشاطا يف الدعوة داخل اجملتمعات احمللية إىل مكافحة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع من أجل 
تفادي تهميش ووصم الناجني منه وأسرهم، واإلسهام يف إعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي هم 
املعنية  األعضاء  الدول  ويشجع  اجلرائم؛  هذه  عن  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  ومكافحة  وأطفاهلم، 
على ضمان فرص املشاركة التامة واجملدية للناجني من العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع 
االجتماعي يف مجيع مراحل إجراءات العدالة االنتقالية. ويسّلم بأن الدور القيادي للمرأة ومشاركتها 
النحو  على  فعالة  انتصاف  سبل  حتقق  نتائج  إىل  االنتقالية  العدالة  تفضي  أن  احتمال  من  يزيدان 
الذي حيدده الضحايا وأن تستجيب لعوامل سياقية هامة. كما و يسّلم بأن النساء والفتيات الالتي 
يصرن حوامل نتيجة للعنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح، مبن فيهن من ختتار منهن أن يصرن 
أمهات، ميكن أن تكون هلن احتياجات خمتلفة وخاصة، ويالحظ املخاطر واألضرار الدائمة املرتابطة 
النساء والفتيات وأطفاهلن مثرة  اليت تواجهها يف أحيان كثرية تلك  املهددة للحياة أحيانا  واملتمايزة 
اجلسدي  واألذى  واالجتماعي،  االقتصادي  التهميش  ذلك  يف  مبا  النزاع،  حاالت  يف  اجلنسي  العنف 
والنفسي، وانعدام اجلنسية، والتمييز، وعدم احلصول على التعويضات؛ وحيث الدول على أن تعرتف 
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املتأثرين بالعنف اجلنسي يف  الواجبة جلميع األشخاص  يف تشريعاتها الوطنية باملساواة يف احلقوق 
حاالت النزاع املسلح، مبن فيهم النساء والفتيات واألطفال مثرة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع. ويهيب 
القرار بالدول األعضاء واألمم املتحدة دعم البلدان املتضررة من أجل التصدي للعنف اجلنسي يف حاالت 
النزاع وما بعد انتهاء النزاع يف سياق عمليات إصالح قطاع األمن، ألغراض منها تعزيز قدرة اهلياكل 
العسكرية على التصدي للجرائم املتصلة بالعنف اجلنسي ومنعها، ووضع ضمانات عن طريق إجراءات 
التحري من أجل احليلولة دون جتنيد األفراد الذين توجد أسباب وجيهة لالشتباه يف ارتكابهم جرائم 
متصلة بالعنف اجلنسي أو االحتفاظ بهم أو ترقيتهم يف صفوف قوات األمن. كما ويؤكد أن ضحايا 
العنف اجلنسي املرتكب على يد بعض األطراف يف النزاعات املسلحة، مبا فيها اجلماعات املسلحة غري 
التابعة للدول املدرجة باعتبارها مجاعات إرهابية، ينبغي متكينهم من االستفادة من برامج اإلنصاف 
ودعم  اآلمن  واملأوى  االجتماعية  النفسية  والرعاية  الصحية  الرعاية  ومن  الوطنية،  والتعويض 
أسباب املعيشة واملعونة القضائية، وينبغي أن تشمل هذه اخلدمات النساء الالتي أجننب أطفاال نتيجة 
االغتصاب إبان النزاعات، والرجال والفتيان الذين رمبا تعرضوا للعنف اجلنسي إبان النزاعات، مبا يف 
ذلك أثناء االحتجاز؛ واملساهمة يف إزاحة الوصم االجتماعي الثقايف املرتبط بهذه الفئة من اجلرائم، 
وتيسري جهود التأهيل وإعادة اإلدماج. ويؤكد على ضرورة استثناء جرائم العنف اجلنسي من األحكام 
املتعلقة بالعفو واحلصانة يف سياق عمليات تسوية النزاعات. ويؤكد انه وفقا للقانون الدولي لالجئني 
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان، حسبما ينطبق، ميكن أن ميثل العنف اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح 
وما بعد النزاع شكال من أشكال االضطهاد املتصلة باملسائل اجلنسانية ألغراض حتديد أهلية احلصول 
على اللجوء أو على وضع الجئ؛ ويشجع الدول األعضاء على النظر يف إعادة توطني الناجني أو تقديم 
الدعم هلم من أجل االندماج حمليا، واختاذ تدابري من أجل التخفيف من خطر العنف اجلنسي، وتوفري 
اخلدمات للناجني، وإتاحة اخليار هلم لتوثيق قضاياهم ألغراض عمليات املساءلة يف املستقبل. ويذكر 
القرار ان الرجال والفتيان يستهدفون أيضا بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع، مبا 
يف ذلك يف سياقات االحتجاز واالرتباط باجلماعات املسلحة؛ وحيث بذلك الدول األعضاء على محاية 
الضحايا من الرجال والفتيان عن طريق تعزيز السياسات اليت تتيح استجابة مناسبة حلاالت الناجني 

من الذكور، وحتدي االفرتاضات الثقافية بشأن متتع الذكور باملناعة من هذا العنف. 

القـــــــــرار 2493 )2019(

يأتي هذا القرار متهيداً للذكرى العشرين لقرار جملس األمن 1325 )2000(. يعرب جملس األمن يف 
القرار عن قلقه إزاء العقبات اليت حتول دون تنفيذ القرار 1325 )2000( تنفيذا تاما، وإزاء متثيل املرأة 
متثيال ناقصا يف أحيان كثرية يف العديد من العمليات واهليئات الرمسية املتصلة بصون السالم واألمن 
الدوليني، وإزاء العدد املتدني نسبيا للنساء الالتي يشغلن مناصب عليا يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية 
اليت  اإلنسانية  االستجابات  كفاية  عدم  وإزاء  واألمن،  والسالم  السياسة  مبجاالت  املعنية  والدولية 
ونقص  السياقات،  هذه  يف  قيادية  أدوارا  املرأة  لتولي  املقدم  والدعم  االجتماعي  النوع  اعتبارات  تراعي 
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واألمن  السالم  صون  على  سلبية  آثار  من  لذلك  وما  واألمن  والسالم  املرأة  جمال  يف  املتاح  التمويل 
مؤسسية  ترتيبات  وتوافر  والفتيات،  النساء  على  املسلح  النزاع  تأثري  فهم  بأن  ويسّلم  كما  الدوليني. 
الكاملة يف عمليات إحالل السالم ميكن أن يؤديا إىل اإلسهام  فعالة لضمان محايتهن ومشاركتهن 
بدرجة كبرية يف صون السالم واألمن الدوليني وتعزيزهما. ويعيد جملس األمن التأكيد على الدور 
الرئيسي املنوط بالدول األعضاء فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل جلميع القرارات الصادرة عن جملس األمن 
بشأن املرأة والسالم واألمن، والدور التكميلي اهلام املنوط بكيانات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، 
ويسّلم ايضًا بأهمية دور ومساهمة اجملتمع املدني، مبا يف ذلك املنظمات النسائية، يف التنفيذ الكامل 
لقرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. كما ويرحب القرار باجلهود اليت تبذهلا الدول 
األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف سبيل تنفيذ القرار 1325 )2000( والقرارات الالحقة 
بشأن املرأة والسالم واألمن على كل من الصعيد اإلقليمي والوطين واحمللي، مبا يف ذلك وضع خطط 
عمل وخمططات إطارية تنفيذية تكميلية أخرى، مع توفري ما يكفي من املوارد الالزمة هلا، ويشجع 
الدول األعضاء على مواصلة التنفيذ على هذا النحو بطرق من بينها تعزيز الرصد والتقييم والتنسيق. 
ويشري اىل الفرصة اليت تتيحها االحتفاالت اهلامة العديدة بالذكرى السنوية يف عام 2020، وال سيما 
حلول الذكرى السنوية العشرين الختاذ القرار 1325، والذكرى السنوية اخلامسة والسبعني إلنشاء 
مجيع  ويدعو  بيجني،  عمل  ومنهاج  إلعالن  والعشرين  اخلامسة  السنوية  والذكرى  املتحدة،  األمم 
واألمن وتسخري هذه  السالم  والفتيات يف عمليات  النساء  بتعزيز متكني  االلتزام  إىل  األعضاء  الدول 
االحتفاالت لتكثيف جهودها الوطنية وتعاونها على الصعيد الدولي، وحيث الدول األعضاء على التنفيذ 
تعزيز  األعضاء  بالدول  ويهيب  كما  الصلة.  ذات  السابقة  األمن  جملس  قرارات  مجيع  ألحكام  التام 
مجيع حقوق املرأة، مبا يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية، وحيثها على زيادة متويلها 
للربامج املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، مبا يف ذلك عن طريق زيادة املعونة املقدمة يف حاالت النزاع 
وما بعد النزاع لربامج تعزز املساواة بني اجلنسني وأمن املرأة ومتكينها اقتصاديا، وكذلك عن طريق 
دعم اجملتمع املدني، كما حيثها على دعم البلدان يف حاالت النزاع املسلح وحاالت ما بعد النزاع، مبا يف 
ذلك من خالل إتاحة الوصول إىل التعليم والتدريب وبناء القدرات، يف سياق تنفيذها للقرارات املتعلقة 
باملرأة والسالم واألمن، ويدعو كذلك إىل مزيد من التعاون اإلمنائي الدولي فيما يتعلق بتمكني املرأة 
وحتقيق املساواة بني اجلنسني، ويدعو مقدمي املعونة إىل مواصلة تتّبع الرتكيز على منظور النوع 
التقدم احملرز يف هذا  املعلومات والتقييمات بشأن  املعونة وتقديم مزيد من  االجتماعي يف مساهمات 
الصدد. ويشجع القرار بقوة الدول األعضاء على إجياد بيئات متكينية آمنة تتيح للجهات الفاعلة يف 
اجملتمع املدني، مبا يف ذلك القيادات النسائية اجملتمعية، الرمسية منها وغري الرمسية، والعامالت يف 
جمال بناء السالم والعامالت يف جمال السياسة واملعنيات حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، االضطالع 
بعملها باستقالل ودون تدخل ال موجب له، مبا يف ذلك يف حاالت النزاع املسلح، والتصدي جلميع أشكال 

التهديد واملضايقة والعنف وخطاب الكراهية املوجهة ضدها.
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منوذج مقرتح لعرض اخلطة الوطنية
فيما يلي منوذج مقرتح لعرض اخلطة الوطنية بالرتكيز على حمور واحد كنموذج. 

حمور احلماية
اهلدف االسرتاتيجي:  )ما هو اهلدف العام املرجو الوصول له خالل فرتة اخلطة فيما يتعلق بهذا احملور؟(

املخرجات/ 
النتائج

األنشطةالتدخالت
اجلهات 
املنفذة

اإلطار 
الزمين

مؤشرات 
القياس

التكلفة

نتيجة 1: 
)ما هي النتيجة 
املرجوة؟ وهناك 
عادة اكثر من 

نتيجة مرتبطة 
يف نفس اهلدف 

اإلسرتاتيجي(	

التدخل 1
)ما هي التدخالت 
املختلفة للوصول 
اىل هذه النتيجة. 

والتدخالت هنا هي 
ليست على مستوى 

األنشطة، وامنا املقصود 
هنا اإلطار العام مثل 

تعديالت تشريعية، او 
تبين/تطوير سياسات يف 

جماالت حمددة، او 
مجع اإلحصاءات(

نشاط 1
)ما هي األنشطة 

اليت سيتم تطبيقها 
للوصول اىل هذه 

النتيجة. وهنا يتم 
توضيح التدخالت 

بتفصيالت 
حمددة(

اجلهات 
الرئيسية

 -
 -

اجلهات الشريكة
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -

اجلهات نشاط 2
الرئيسية

 -
 -

اجلهات الشريكة

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

- - نشاط 3
 -

 -
 -

 -
 -

- التدخل 2
 -

 - -
 -

 -
 -

 -
 -

التدخل 3

نتيجة 2: 

 ملحـــــق 2
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املراجـــع املستخدمــــة

قرارات جملس األمن حول املرأة والسالم واألمن

)2000( 1325
https://undocs.org/ar/S/RES/1325)2000(

)2008( 1820
https://undocs.org/ar/S/RES/1820)2008(

)2009( 1888
https://undocs.org/ar/S/RES/1888)2009(

)2009( 1889
https://undocs.org/ar/S/RES/1889)2009(

)2010( 1960
https://undocs.org/ar/S/RES/1960)2010(

)2013( 2106
https://undocs.org/ar/S/RES/2106)2013(

)2013( 2122
https://undocs.org/ar/S/RES/2122)2013(

)2015( 2242
https://undocs.org/ar/S/RES/2242)2015(

)2019( 2467
https://undocs.org/ar/S/RES/2467)2019(

)2019( 2493
https://undocs.org/ar/S/RES/2493)2019(
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تقارير األمني العام لألمم املتحدة حول املرأة والسالم واألمن

املرأة والسالم واألمن تقرير األمني العام )2010(

https://undocs.org/ar/S/2010/173

املرأة والسالم واألمن تقرير األمني العام )2010(

https://undocs.org/ar/S/2010/498

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2011(

https://undocs.org/ar/S/2011/598

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2012(

https://undocs.org/ar/S/2012/732

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2013(

https://undocs.org/ar/S/2013/525

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2014(

https://undocs.org/ar/S/2014/693

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2015(

https://undocs.org/S/2015/716

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2016(

https://undocs.org/ar/S/2016/822

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2017(

https://undocs.org/ar/S/2017/861

تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن )2018(

https://undocs.org/ar/S/2018/900
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تقارير األمني العام حول العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات

تقرير األمني العام حول العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات )2012(
https://undocs.org/ar/S/2012/33

تقرير األمني العام حول العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات )2013(
https://undocs.org/ar/S/2013/149

تقرير األمني العام حول العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات )2014(
https://undocs.org/ar/S/2014/181
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دليل مرجعي إلعداد اخلطط الوطنية إلنفاذ القرار 1325

»املــــــــرأة والســـــالم واألمـــــن«

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــــرأة

التوصية العامة رقم 30 املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت 	النزاع وما بعد 
انتهاء النزاع )2013(

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.

aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en

الدراســة العامليــة حــول تنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقــم 1325
 »منع النزاع وحتويل العدالة وضمان السالم«، 2015، هيئة األمم املتحدة للمرأة

 https://wps.unwomen.org/pdf/ar/GlobalStudy_AR_Web.pdf

دراســـات أخــــرى

Swaine, A, )2018(, Balancing Priorities: Lessons and Good Practices from 
Iraq, Jordan and Palestine for NAP-1325 Drafting Teams; UN Women, 
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2018/lessons%20lear-

ned%20for%20nap-1325%20drafters.pdf?la=en&vs=4930
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