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أعــد هــذا التقريــر بتكليــف مــن جامعــة الــدول العربيــة- قطــاع الشــئون االجتماعيــة -إدارة المــرأة 
واألســرة والطفولــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة- المكتــب اإلقليمــي للــدول  العربيــة وفــى إطــار 
تنفيــذ المشــروع المشــترك بيــن المنظومتيــن والمعنــون »المــرأة، واألمــن والســام فــي المنطقــة 

العربية«. 

إن اآلراء الــواردة فــي هــذا التقريــر ال تمثــل بالضــرورة وجهــة نظــر جامعــة الــدول العربيــة أو هيئــة 
األمــم المتحــدة للمــرأة أو أي مــن المنظمــات التابعــة لهــا.

كما تتقدم جامعة الدول العربية - ادارة المرأة واالســرة والطفولة بالشــكر والتقدير لحكومة فنلندا 
ووزارة ألمانيــا االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة لمــا قدمــاه مــن دعــم، وكذلــك الى الدكتــورة 
ميرفــت رشــماوي مستشــارة مســتقلة فــي مجــال حقــوق لمســاهمتها فــي إعــداد ومراجعــة  هــذا 

التقريــر.

 

جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة 2020، جميع الحقوق محفوظة
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تقديم

فــي عــام 2020، ســيحتفل العالــم بالذكــرى العشــرين لتبنــي قــرار مجلــس األمــن 1325 حــول المــرأة 
والســام واألمــن. خــال العشــرين الســنة الماضيــة، اصبحــت اجنــدة المــرأة والســام واألمــن مــن أولويــات دول 
العالــم والمنظمــات بيــن الحكوميــة الدوليــة واإلقليميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة. والــدول العربيــة ليســت 
باســتثناء حيــث ان المواضيــع المتعلقــة بســام وأمــن النســاء والفتيــات هــي ايضــًا اولويــات للــدول العربيــة، 
خاصــة فــي ظــل النزاعــات واإلحتــال وعــدم اإلســتقرار والتحــول السياســي الــذي شــهدته ومــا زالــت تشــهده عــدد 
مــن الــدول العربيــة، ومــا لذلــك مــن تأثيــر مباشــر علــى النســاء والفتيــات. وتؤكــد تجربــة الســنوات الماضيــة 
علــى اهميــة تبنــي تشــريعات واجــراءات وسياســات واســتراتيجيات واجــراءات فــي وقــت الســلم وفــي حــاالت 
النــزاع وعــدم اإلســتقرار ومــا بعدهــا. مــن هنــا تأتــي اهميــة تكثيــف الجهــود لتبنــي خطــط العمــل الوطنيــة حــول 
المــرأة والســام واألمــن فــي الــدول العربيــة لتكثيــف وترشــيد الجهــود فــي هــذا المجــال. ومــن هــذا المنطلــق 
يهــدف هــذا الدليــل لدعــم جهــود الــدول العربيــة فــي تطويــر خططتهــا الوطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن. 

يســتند هــذا الدليــل علــى اجنــدة المــرأة والســام واألمــن التــي قــام مجلــس األمــن بتطويرهــا مــن خــال 
مجموعــة قــرارات تحــت بنــد خــاص فــي اجنــدة اعمالــه حــول هــذا الموضــوع. فلقــد تــم تبنــي القــرار األول الغيــر 
مســبوق رقــم 1325 فــي عــام 2000 وتبعــه ثمانيــة قــرارات اخــرى وهــي القــرارات التاليــة: 1820 )2008(، 
 2242 ،)2013( 2122 ،)2013( 2106 ،)2010( 1960 ،)2009( 1889 ،)2009( 1888
القــرارات اســتجابة للتجربــة المغايــرة والغيــر متناســبة  )2015( والقــرار 2467 )2019(. وجــاءت هــذه 
واإلنتهــاكات والجرائــم المرتبطــة بالنــوع اإلجتماعــي، بمــا فيهــا جرائــم العنــف الجنســي، التــي تواجههــا النســاء 
العامــة والقــرارات  القــرارات والسياســات  فــي  المــرأة ومشــاركتها  والفتيــات، واســتجابة ألهميــة ادمــاج خبــرة 
المتعلقــة بالنســاء والفتيــات بشــكل خــاص، ولتبنــي اجــراءات للوقايــة والحمايــة وتبنــي منظــور مراعــي للنــوع 
اإلجتماعــي فــي وقــف النــزاع واحــال الســام وعــاج ارث الماضــي مــن الجرائــم واتخــاذ اجرائــات اغاثــة 
واعــادة اإلعمــار. تشــكل هــذه القــرارات، اضافــة إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
وبروتوكولهــا الملحــق واإعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن حزمــة متكاملــة تشــتمل علــى توجيهــات وتوصيــات 

واضحــة للــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة واطــراف النــزاع وجهــات اخــرى مثــل الجهــات المانحــة. 

ومــن منطلــق اهميــة العمــل علــى هــذا الموضــوع، قامــت عــدد مــن الــدول العربيــة بإعــداد خطتهــا 
الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن حيــث انــه حتــى نهايــة عــام 2018 قامــت اربــع دول عربيــة بتبنــي خطــط 
عمــل وطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن وهــي العــراق، وفلســطين، واألردن وتونــس، ولقــد كانــت العــراق اول 
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دوليــة عربيــة تتبنــى مثــل هــذه الخطــة وتقــوم بإعــداد الجيــل الثانــي مــن الخطــة. كمــا ويقــوم عــدد مــن الــدول 
األخــرى بتطويــر خططتهــا الوطنيــة، بمــا فيهــا دول فيهــا صراعــات مثــل اليمــن والســودان او دول متأثــرة 

مباشــرة بالصــراع مثــل لبنــان.     

تقــوم جامعــة الــدول العربيــة بتقديــم الدعــم الفنــي للــدول االعضــاء لتنفيــذ قــرار االمــم المتحــدة 1325 
والقــرارات الاحقــة لــه ذات العاقــة باجنــدة المــرأة والســام واألمــن. كمــا وقامــت جامعــة الــدول العربيــة بتبنــي 
اســتراتيجية وخطــة عمــل تنفيذيــة خاصــة بهــا حــول المــرأة والســام واألمــن إلرشــاد عمــل جامعــة الــدول العربيــة 

والــدول األعضــاء فــي هــذا المضمــار.

كمــا وتقــوم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بالعمــل مباشــرة مــع جامعــة الــدول العربيــة كشــريك رئيســي 
فــي تعزيــز جــدول أعمــال هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وعلــى تعزيــز جــدول أعمــال المــرأة والســام واألمــن فــي 
المنطقــة. كمــا وتقــوم بالعمــل مباشــرة مــع الحكومــات واآلليــات الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة وايضــًا مــع منظمــات 

المجتمــع المدنــي لدعــم الجهــود علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. 

وتسترشــد كل مــن جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي عملهــا علــى المســتوى 
اإلقليمــي بقــرارات األمــم المتحــدة ذات العاقــة بالمــرأة والســام واألمــن واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة اضافــة إلــى اعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن باإلضافــة إلــى خطــة العمــل التنفيذيــة لجامعــة 

الــدول العربيــة حــول المــرأة والســام واألمــن مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ هــذه األجنــدة. 

بنــاء عليــه، يأتــي هــذا الدليــل فــي اطــار هــذا التعــاون بيــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وجامعــة الــدول 
العربيــة. يهــدف الدليــل إلــى تقديــم معلومــات وارشــادات عمليــة لمســاعدة الــدول فــي تعزيــز جهودهــا الوطنيــة 
فــي هــذه األجنــدة مــن خــال تطويــر وتبنــي وتنفيــذ خطــط عمــل وطنيــة متعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن. ومــن 
هنــا يوفــر هــذا الدليــل معلومــات خلفيــة حــول اجنــدة المــرأة والســام واألمــن والخطــوات االزمــة لتطويــر وتبنــي 
خطــط العمــل الوطنيــة، حيــث يوضــح عاقــة مراحــل النــزاع المختلفــة بمحــاور أجنــدة المــرأة والســام واألمــن 
)الوقايــة، الحمايــة، المشــاركة، واإلغاثــة واإلعمــار( ويخــوض فــي التزامــات الــدول بحســب القوانيــن الدوليــة 
ذات العاقــة. يركــز الدليــل علــى عمليــة صياغــة الخطــط الوطنيــة والخطــوات التــي يجــب اتباعهــا ويقــدم 
توصيــات حــول محتويــات الخطــط كمــا ويؤكــد علــى اهميــة تأميــن المصــادر الماليــة والبشــرية واهميــة الرقابــة 

والرصــد والتقييــم مــن اجــل ضمــان تطبيــق الخطــط الوطنيــة. 
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تأمــل جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ان يوفــر هــذا الدليــل حزمــة مــن المعلومــات 
المطلوبــة لدعــم جهــود الــدول العربيــة مــن اجــل تطويــر وتبنــي وتطبيــق الخطــط الوطنيــة المطلوبــة حــول 

اجنــدة المــرأة والســام واألمــن. 
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1. مقدمة: النساء والفتيات والنزاعات المسلحة 

»فــي ظــل المتغيــرات والتحــوالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تســود عالمنــا العربــي، 
وال سيما ظروف عدم االستقرار والنزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة العربية خال السنوات 
األخيــرة، ممــا ألقــى بظالــه المأســاوية علــى واقــع النســاء والفتيــات الذيــن تحملــوا العــبء األكبــر 
للنزاعــات المســلحة وظــروف عــدم االســتقرار واالحتــال، حيــث بــرز حجــم المعانــاة والتحديــات التــي 
تواجههــا النســاء والفتيــات أثنــاء النزاعــات المســلحة والتــي تتمثــل فــي تعرضهــم لشــتى أشــكال العنــف 

الجســدي والنفســي والجنســي، ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة للتهميــش والفقــر والمعانــاة.

واتســاقًا مــع جســامة هــذه التحديــات، فقــد وجــب اتخــاذ تدابيــر خاصــة بشــأن حمايــة النســاء والفتيــات 
مــن العنــف، ال ســيما أثنــاء النزاعــات المســلحة ومــا بعدهــا، وكذلــك فــي فتــرات انعــدام األمــن 
لتفاقــم حجــم مخاطرهــا وانعكاســاتها الســلبية علــى النســاء. وعليــه فــإن مواجهــة العنــف ضــد المــرأة 
ترتكــز باألســاس علــى تطويــر التشــريعات والسياســات التــي تجــرِّم العنــف وتضمــن الحمايــة للنســاء 

والفتيــات فــي ظــل اســتراتيجيات شــاملة.«1

يشــهد العالــم اليــوم نزاعــات عنيفــة منتشــرة فــي أنحــاء عديــدة أصبحــت بشــكل عــام أكثــر طــواًل وتعقيــدًا 
مــن نزاعــات الماضــي. وفــي هــذا الســياق، يصبــح العنــف ضــد المدنييــن منتشــر بشــكل واســع، وتصبــح الدولــة 
ومؤسســاتها هشــة لفتــرات طويلــة مــن الزمــن. وتدّمــر هــذه النزاعــات المطولــة الحيــاة المدنيــة، وتنتشــر خالهــا 
الجرائــم مثــل االتجــار فــي األســلحة والمخــدرات والبشــر والتهريــب، ويبــدأ الفســاد فــي الهيمنــة علــى الحيــاة 
العامــة. وإلنعــدام مســتوى األمــن العــام هــذا إنعــكاس كبيــر علــى الحيــاة اليوميــة العاديــة التــي تصبــح مشــوبة 
بالمعانــاة، ويصبــح البقــاء هــو الشــغل الشــاغل بــدل مــن النمــو والرفــاه. والمنطقــة العربيــة التــي مــا زالــت تشــهد 

نزاعــات وتغيــرات جذريــة ابتــدأت فــي الســنوات الماضيــة ليســت غريبــة عــن هــذه األنمــاط العالميــة العامــة. 

وبصــرف النظــر عــن طابــع النــزاع المســلح أو مدتــه أو األطــراف الفاعلــة فيــه، يجــري بشــكل متزايــد 

خضاعهــن ألشــكال متنوعــة مــن العنــف واالعتــداء تتــراوح بيــن القتــل  اســتهداف النســاء والفتيــات عــن عمــد واإ

التعســفي والتعذيــب والتشــويه والعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك اإلغتصــاب، والــزواج باإلكــراه، واإلكــراه علــى 

ممارســة البغــاء، والتســبب فــي حــدوث الحمــل باإلكــراه، وايضــًا اإلنهــاء القســري للحمــل والتعقيــم. وفــي األعــوام 

1  اســراتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة حــول »حاميــة املــرأة العربيــة: األمــن والســام«، جامعــة الــدول العربيــة، تــم 

ــول 2015. ــبتمرب/ أيل ــة )144(، س ــدورة العادي ــوزاري، ال ــتوى ال ــى املس ــة ع ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــل مجل ــن قب ــا م تبنيه
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الماضيــة اخــذ العنــف الــذي يأخــذ الطابــع الجنســي باإلنتشــار، متأثــرُا بذلــك مــن تــآكُل نظــم الحكــم واألمــن 

والدعــم االجتماعــي، وتقليــص الميزانيــات فــي مجــال دعــم الحقــوق اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة التــي تمكــن 

النســاء والفتيــات، وعــدم كفايــة الدعــم لنظــم العدالــة واألمــن العــام، وهــي بعــض األمــور التــي تســهل حــدوث 

مثــل هــذا العنــف وانتشــاره. ويــزداد الخطــر بانتشــار األســلحة الصغيــرة والخفيفــة. ويتضــح مــن هــذا ان مثــل 

العنــف وتأثيــره علــى النســاء والفتيــات ال يبــدأ فقــط خــال النــزاع، وانمــا قبلــه، ولكــن يتفاقــم خــال النــزاع وايضــا 

يســتمر بعــد انتهــاء النــزاع، األمــر الــذي يؤكــد علــى ضــرورة منعــه والوقايــة منــه فــي جميــع األحــوال وبأســرع 

وقــت ممكــن.

المناطــق  تكــون  وقــد  والفتيــات،  بالنســاء  االتجــار  انتهائهــا ظاهــرة  وبعــد  النزاعــات  أثنــاء  وتتفاقــم 
المتضــررة مــن النزاعــات مناطــق منشــأ فيمــا يتعلــق بأنشــطة االتجــار بالنســاء والفتيــات أو نقــاط عبــور لتلــك 
التجــارة أو مقصــدا لهــا. والنســاء والفتيــات المقيمــات فــي مخيمــات النازحيــن داخليــا أو الاجئيــن، أو العائــدات 
منهــا أو الباحثــات عــن ســبل العيــش، معرضــات بصفــة خاصــة لخطــر االتجــار بهــن. وقــد تنتــج ظاهــرة 
االتجــار أيضــا حينمــا تســعى دول ثالثــة إلــى تقييــد تدفقــات المهاجريــن مــن المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات.

ولقــد دفعــت الحــروب وأعمــال العنــف واالضطهــاد بالنــزوح القســري إلــى مســتوى مرتفــع جديــد وغيــر 
مســبوق، ممــا يصحبــه كثيــرًا فقــدان أو إنعــدام الجنســية، التــي كثيــرًا مــا تؤثــر فــي المــرأة بصــورة مختلفــة عــن 
تأثيرهــا فــي الرجــل. وللنــزوح والهجــرة واللجــوء أبعــاد جنســانية محــددة تظهــر فــي جميــع المراحــل، حيــث 
تــزداد احتياجــات النســاء الاجئــات والنازحــات وتختلــف عــن احتياجــات الرجــال نظــرا لتجاربهــن كاجئــات، 
األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  والفتيــات عرضــة  النســاء  ان  منهــا  والحمايــة،  المســاعدة  مجــاالت  فــي  خاصــة 
النتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان، مثــل العنــف الجنســي، واالتجــار، حيــث تحــدث مثــل هــذه اإلنتهــاكات 
أثنــاء الهــروب، والتوطيــن، والعــودة إلــى المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات وكذلــك داخــل المخيمــات وفــي 
مناطــق تجمــع الاجئيــن والنازحيــن. وفــي هــذا الســياق الملــيء بالتحديــات، يــؤدي التمييــز وعــدم المســاواة إلــى 
إلحــاق األذى بالنســاء والفتيــات الاجئــات اللواتــي يتعرضــن لخطــر متزايــد مــن العنــف واالســتغال وصعوبــة 
وصولهــن للخدمــات والمعونــة اإلنســانية واختبارهــن العنــف وانعــدام األمــان وقلــة الفــرص اإلقتصاديــة بالرغــم 

مــن الرغبــة فــي العمــل وتغييــر األدوار فــي المحيطيــن العــام والخــاص. 

تشــهدها  التــي  بســبب األوضــاع  الهمــوم  مقدمــة  فــي  األمــن والســام  اجنــدة  هنــا اصبحــت  ومــن 
المنطقــة. وفــي هــذا اإلطــار، تصبــح االجنــدة السياســية واألزمــة اإلنســانية متداخلــة ومترابطــة، متأثــرة فــي 



- 11 -

بعــض األحيــان باعتبــارات تغيــر المنــاخ. وبينمــا انطلقــت مفاوضــات فــي ســوريا وليبيــا واليمــن وفلســطين فــي 
محــاوالت لحــل هــذه األزمــات، اال ان التحديــات الكبيــرة مســتمرة حيــث ان النــزوح والهجــرة واللجــوء باعــداد 
غيــر مســبوقة التــي شــهدتها هــذه البلــدان، باإلضافــة إلــى األوضــاع فــي بلــدان اخــرى متأثــرة بالنزاعــات او 
اإلرهــاب او تلــك التــي تمــر بالتحــول الديموقراطــي مــا زالــت تشــكل تحديــات حقيقيــة ولهــا اثــر كبيــر علــى 
األوضــاع الداخليــة، ليــس اقلهــا ضخامــة اجنــدة اعــادة اإلعمــار وافــراغ المنطقــة مــن العقــول والخبــرات. وفــي 
هــذا اإلطــار، نجــد ان جميــع دول النــزاع وفــي البلــدان األخــرى فــي المنطقــة، مــا زالــت النســاء والفتيــات 
تعانــي مــن تحديــات يوميــة حقيقيــة تتعلــق بامنهــن اليومــي وامكانــات وصولهــن للخدمــات ووصولهــن للعدالــة، 
باإلضافــة إلــى تحديــات وصولهــن لمصــادر الــرزق وتمتعهــن مــن فــرص التنميــة المســتدامة. ومــا زال هنــاك 
تحديــات حقيقيــة متعلقــة بمعالجــة ارث االنتهــاكات والجرائــم التــي طالــت النســاء والفتيــات خــال النزاعــات، 
بمــا فــي ذلــك جرائــم العنــف الجنســي. وتشــير التجربــة انــه َتحــُدث أعمــال العنــف المتصلــة بالنزاعــات فــي 
كل مــكان: فقــد تحــدث فــي البيــت أو فــي مرافــق االحتجــاز أو فــي مخيمــات النازحيــن داخليــا والاجئيــن؛ 
ويمكــن أن تحــدث فــي أي وقــت. وفــي ظــل هــذه األوضــاع، يتأخــر التركيــز علــى محــاوالت التطويــر بمقابــل 
التركيــز علــى آليــات النجــاة. اال ان هــذه األوضــاع ايضــا تقــدم فرصــا إلحــداث تغييــر حقيقــي جوهــري لمنــع 
تكــرار مثــل هــذه األوضــاع. ومــن هــذا المنطلــق، تصبــح الخطــط الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن ادوات هامــة 

لتحقيــق مثــل هــذا التغييــر. 

تظهــر اهميــة احــداث التغييــر هــذه فــي انــه فــي المنطقــة العربيــة، كمــا هــو الحــال فــي مناطــق اخــرى 
مــن العالــم، مــا زالــت النســاء والفتيــات الحلقــة األضعــف بســبب إرث اإلســتقصاء والتمييــز وعــدم المســاواة 
الناتجــة عــن اعــراف وتقاليــد وانمــاط تفكيــر واســباب هيكليــة التــي معــًا تنتــج عاقــات واوضــاع وادوار نمطيــة 
للنســاء والفتيــات ترتبــط بجنســهن. ويصبــح بذلــك للنزاعــات انعــكاس خــاص ومحــدد وكبيــر علــى النســاء 
والفتيــات يتعلــق بجنســهن. ويتفاقــم اثــر ذلــك بســبب إنتقــاص قــدرة النســاء والفتيــات للوصــول إلــى آليــات 
الحمايــة والعدالــة والتظلــم والتعويــض والوصــول إلــى الخدمــات األساســية والتعليــم وفــرص كســب الــرزق، 

األمــر الــذي يعرضهــن لخطــر متزايــد يؤثــر عليهــن مباشــرة كمــا ويؤثــر علــى المجتمــع بشــكل عــام. 

أحــد هــذه التحديــات الحقيقيــة انــه ال تحظــى جرائــم العنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك جرائــم العنــف 
الجنســي المرتبطــة بالنــزاع، باألولويــة فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام مــن ناحيــة معالجــة األســباب الجذريــة 
والوقايــة والحمايــة، حيــث يرتكــز العمــل اساســًا علــى تقديــم الخدمــات. وفــي هــذ اإلطــار، يشــكل انعــدام 
المســاواة واإلفــات مــن العقــاب الســائد بشــكل عــام مجــااًل خصبــًا لتكــرار جرائــم العنــف الجنســى هــذه، األمــر 
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الــذي يتفاقــم فــي فتــرات النــزاع.  ولقــد شــهدت بعــض الــدول العربيــة جرائــم العنــف الجنســي فــي الســنوات 
األخيــرة، خاصــة تلــك التــي حصلــت علــى يــد مــا يســمى بـــ »داعــش«، التــي هــزت ضميــر اإلنســانية. اضافــة 
إلــى هــذا ال يتــم المعاقبــة علــى التحــرش الجنســي ويســتمر اإلفــات مــن العقــاب لعــدد مــن الجرائــم وذلــك ألنــه 
مــا زالــت القوانيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة تخفــف العقوبــة او تلغيهــا فــي عــدد مــن الحــاالت، مثــل زواج 

المغتصــب مــن الناجيــة، باســتثناء القلــة القليلــة مــن الــدول التــي غيــرت قوانينهــا مؤخــرًا. 2

 اال انــه مــا زال إحــد العوائــق الرئيســية أمــام الماحقــة القانونيــة لجرائــم العنــف الجنســي فــي النــزاع 
وخارجــه فــي المنطقــة هــى التعريفــات الضيقــة و المحــددة للعنــف الجنســي فــى التشــريعات الوطنيــة ممــا يــؤدى 
لــى تقنينــن الوضــع القائــم مــن أوجــه الامســاواة بيــن الجنســين فــي المجتمــع.  إلــى اإلفــات مــن العقــاب واإ
ويضــاف إلــى ذلــك ان الجرائــم الدوليــة التــي تشــمل العنــف الجنســي او تتعلــق بــه، وهــي جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم اإلبــادة الجماعيــة، مــا زالــت غيــر مشــمولة فــي غالبيــة القوانيــن العربيــة، ممــا 
يصعــب ماحقتهــا وفــرض عقوبــات بشــأنها تتناســب مــع فداحــة هــذه الجرائــم، األمــر الــذي يتطلــب تغييــرات 
فــي القوانيــن الجزائيــة وضــرورة ادمــاج هــذه الجرائــم ضمــن آليــات العدالــة اإلنتقاليــة اضافــة إلــى ضمــان عــدم 

العفــو عــن هــذه الجرائــم فــي اي حــال مــن األحــوال.3

الــدول العربيــة، ُيســتخدم العنــف الجنســي لجملــة أمــور ”منهــا اتخــاذه  ومثلمــا حــدث فــي بعــض 
كأســلوب مــن أســاليب الحــرب إلذالل األفــراد المدنييــن المنتمييــن لمجتمــع أو جماعــة عرقيــة و/أو الســيطرة 
عليهــم وبــث الخــوف فــي نفوســهم وتشــتيت شــملهم وتهجيرهــم قســرا“. )انظــر/ي قــرار مجلــس األمــن 1820 
)2008((. وتشــير التجربــة أنــه يســتمر العنــف حتــى بعــد وقــف أعمــال القتــال، وبالنســبة إلــى غالبيــة النســاء 
والفتيــات فــي بيئــات ما بعــد انتهــاء النــزاع، فــإن العنــف ال يتوقــف عندمــا ُيعلــن عــن وقــف إطــاق النــار بصفــة 

رســمية أو ُيوّقــع اتفــاق الســام، بــل غالبــًا مــا يــزداد فــي أوضــاع مــا بعــد انتهــاء النــزاع.4

2  ملزيد من املعلومات، انظر/ي هيئة األمم املتحدة للمرأة، آليات املساءلة عن العنف الجنيس أثناء النزاع: تحديد 

الفجوات النظرية والعملية يف الوالية القانونية الوطنية قي املنطقة العربية، 2018، متوفر من خال

 http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2018/

 accountability-ar-web.pdf?la=en&vs=2038

3  ملزيد من املعلومات، انظر/ي هيئة األمم املتحدة للمرأة، آليات املساءلة عن العنف الجنيس أثناء النزاع: تحديد 

الفجوات النظرية والعملية يف الوالية القانونية الوطنية قي املنطقة العربية، 2018، متوفر من خال

 http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2018/

accountability-ar-web.pdf?la=en&vs=2038

4   اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة، التوصية العامة رقم 30 املتعلقة بوضع املرأة 

يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت  النزاع وما بعد انتهاء النزاع، CEDAW/C/GC/30، 1 نوفمرب 2013، الفقرات 34 و 

.35
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  اللجوء والنزوح في بعض الدول العربية

فيمــا يلــي بعــض احصائيــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون االجئيــن حــول اوضــاع 
الطــواريء فــي اليمــن وســوريا والعــراق:5 

اليمــن: يوجــد 190,352 نــازح فــي أرجــاء اليمــن، و280,692 شــخص فــروا إلــى البلــدان المجــاورة. 
ويواجــه  تشهد اليمن بداية كارثة إنســانية مع فرار المايين من منازلهم هربًا منالصراع المدمر. 
الكثيــرون ظروفــًا صعبــًة ويكافحــون للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بينمــا يبحثــون عــن األمــان والمــأوى 
والمســاعدات الطارئــة. 18.8 مليــون يمنــي يحتاجــون حاليــًا إلــى المســاعدة اإلنســانية. )المعلومــات 
محدثة لغاية 9 شــباط/ فبراير 2018( وبحســب منظمة الصحة العالمية هناك ما مجموعه 15.9 
مليــون شــخص، أي 53 % مــن الســكان يعانــون مــن االنعــدام الحــاد لألمــن الغذائــي، علــى الرغــم 
مــن المســاعدات الغذائيــة اإلنســانية. ويــزداد األمــر تعقيــدا حيــث تعيــش اليمــن اكبــر ازمــة انســانية فــي 

العالــم بســبب تفشــي مــرض الكوليــرا.  

ســوريا: اضطــر أكثــر مــن 5.6 ماييــن شــخص للفــرار مــن ســوريا منــذ عــام 2011 بحثــًا عــن 
األمــان فــي لبنــان واألردن والعــراق، وبلــدان أخــرى. هنــاك 13.1 مليــون شــخص محتــاج فــي ســوريا، 
و 6.6 مليــون نــازح داخليــًا: و 2.98 مليــون شــخص فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا 
والمحاصرة. يعيش حوالي %93 من الاجئين في األردن تحت خط الفقر، و %70 من الاجئين 

فــي لبنــان يعيشــون تحــت خــط الفقــر. )المعلومــات محدثــة لغايــة 19 نيســان/ إبريــل 2018(

العــراق: نــزح أكثــر مــن 3 ماييــن عراقــي فــي كافــة أنحــاء العــراق منــذ بدايــة عــام 2014، ولجــأ 
حوالــي 220,000 آخريــن فــي البلــدان المجــاورة. ولقــد لجــأ حوالــي 1.8 ماييــن عراقــي وســوري 
إلــى إقليــم كردســتان العــراق، حيــث يقــدر بــأن يكــون مــا يقــارب %20 مــن الســكان مــن النازحيــن. 
ويوجــد2.1 مليــون نــازح داخــل العــراق وأكثــر مــن 360,000 نــازح فــي مخيمــات عشــوائية بمــا فــي 

ذلــك مبان مهجــورة أو غيــر مكتملــة. )المعلومــات محدثــة لغايــة 14 ايــار/ مايــو 2018(

ويؤثــر اللجــؤ ايضــًا علــى المجتمعــات المضيفــة حيــث يزيــد مــن الضغــوط علــى البنيــة التحتيــة 

المحليــة، والخدمــات االجتماعيــة وتنشــأ ظــروف مواتيــة الســتغال الاجئيــن. وكمــا تظهــر الدراســات، مثــًا 

5   املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني، معلومات حول حاالت الطواريء، متوفر من خال

 https://www.unhcr.org/ar/58edd4f84.html
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المعاييــر والممارســات االجتماعيــة  فــإن  لبنــان واألردن والعــراق،  فــي  الســوريات  حــول وضــع الاجئــات 

والثقافيــة القائمــة داخــل المجتمعــات المحليــة والمجتمعــات المضيفــة تــؤدي إلــى تفاقــم انتهــاكات حقــوق النســاء 
والفتيــات وحرياتهــن.6

وفــي حيــن أن النســاء كثيــرًا مــا يضطلعــن بــدور قيــادي أثنــاء النزاعــات كرّبــات أســر ومــدرات للدخــل 
وزعيمــات سياســات وصانعــات للســام ومقاتــات، إال انــه يتــم تهميشــهن خــال جهــود انهــاء النــزاع وفتــرات 
مــا بعــد انتهــاء النــزاع والفتــرات االنتقاليــة وعمليــات االنتعــاش. فبعــد انتهــاء النــزاع، ال تحصــل النســاء والفتيــات 
علــى فــرص متكافئــة فــي التعليــم وادرار الدخــل والحصــول علــى أنشــطة التدريــب التــي تســاعد علــى اكتســاب 
المهــارات؛ فضــا عــن معاناتهــن مــن ضعــف رعايــة الصحــة اإلنجابيــة؛ واســتبعادهن مــن عمليــات صنــع 
القــرار، األمــر الــذي يتفاقــم بفعــل هيــاكل القيــادة التــي يســيطر عليهــا الذكــور. ويمثــل إيجــاد فــرص العمــل 
أولويــة قصــوى لبنــاء اقتصــاد مســتدام فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع؛ إال أن أنشــطة إعــادة هيكلــة الوظائــف 
فــي القطــاع الرســمي تميــل إلــى التركيــز علــى توفيــر الفــرص االقتصاديــة للرجــال، فــي حيــن ان مثــل هــذه 

اإلنشــطة تهمــل المــرأة حيــث أنهــا تنــزع للعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي خاصــة فــي فتــرة النــزاع.7

ومثلمــا أكــدت عليــه الدراســة العالميــة فــي ذكــرى مــرور خمســة عشــر عامــًا علــى تبنــي قــرار مجلــس 
األمــن 1325، أن مــن المواضيــع الهامــة المتعلقــة بطبيعــة النزاعــات اليــوم انــه »أدت زيــادة التطــرف العنيــف 
فــي أجــزاء عديــدة مــن العالــم إلــى تهديــد حقيقــي لحيــاة النســاء باإلضافــة إلــى دوره فــي العســكرة حيــث عــادة 
مــا تكــون النســاء فــي وضــع متناقــض؛ فهــّن يرفضــن القيــود المفروضــة علــى ســلوكهن مــن ِقبــل المتطرفيــن 

ولكنهــن يــردن حمايــة أســرهن ومجتمعاتهــن المحليــة مــن االســتقطاب والتهديــد.«8

 refugee women UN Women, Unpacking Gendered Realities in Displacement: The status of Syrian  6

  ,in Jordan, Lebanon and Iraq

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2018/

refugeecrisis-all-brief-final-links.pdf?la=en&vs=2008

7   انظر/ي عى سبيل املثال 

 refugee women in Jordan, UN Women, Unpacking Gendered Realities in Displacement: The status of Syrian

  ,Lebanon and Iraq

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2018/

refugeecrisis-all-brief-final-links.pdf?la=en&vs=2008

8  “منع النزاع وتحويل العدالة وضامن السام: دراسة عاملية حول تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 

1325”، هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2015، صفحة 14.
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وفــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع، تغلــق المــدارس بســبب انعــدام األمــن، أو تحتلهــا الجماعــات 
المســلحة التابعــة للدولــة وغيــر التابعــة للدولــة، أو ُتدّمــر، كمــا يتــم الهجــوم علــى المــدارس تحديــدًا. وتواجــه 
الطالبــات والمعلمــات التهديــدات التــي توجــه لهــن مــن قبــل الجهــات مــن غيــر الــدول. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
التــي يصبحــن  الفتيــات مســؤوليات إضافيــة متعلقــة بتقديــم الرعايــة والقيــام باألعبــاء المنزليــة  تقــع علــى 
ملزمــات بالقيــام بهــا وهــي كلهــا أمــور تعيــق وصــول الفتيــات إلــى التعليــم. كمــا وتــزداد صعوبــة الحصــول 
علــى الخدمــات الصحيــة الضروريــة، بمــا فيهــا خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي المناطــق المتضــررة 
مــن النزاعــات، بســبب عــدم كفايــة وتدميــر البنــى التحتيــة األساســية مثــل المستشــفيات والعيــادات وتدميــر 
الطــرق واالفتقــار إلــى العامليــن والعامــات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، وعــدم توفــر األدويــة األساســية 

واللــوازم الصحيــة. 

وكثيــرًا مــا تتأثــر المــرأة فــي المناطــق الريفيــة بطريقــة خاصــة مــن حيــث انتقــاص او انعــدام الخدمــات 
الصحيــة واالجتماعيــة، وبعــدم اإلنصــاف فــي الحصــول علــى األراضــي والمــوارد الطبيعيــة. وبالمثــل، يشــكل 
وضعهــن فــي حــاالت النــزاع تحديــًا خاصــًا فيمــا يتعلــق بحصولهــن علــى العمــل واإعــادة إدماجهــن ممــا يــؤدي 

إلــى افتقارهــن لألمــن الغذائــي، والمــأوى غيــر المناســب، والحرمــان مــن الممتلــكات. 

ومــن الضــروري اإلنتبــاه إلــى ان النســاء والفتيــات هــن لســن بمجموعــة واحــدة متجانســة، بــل ان 
خبراتهن وحاجاتهن تختلف باختاف وضعهن. فعلى ســبيل المثال، تعد األرامل وذوات اإلعاقة والمســنات 
وغيــر المتزوجــات الاتــي ال يحصلــن علــى دعــم لألســرة، واألســر التــي تعيلهــا اإلنــاث والنســاء فــي المناطــق 
الريفيــة عرضــة بوجــه خــاص إلــى تزايــد المصاعــب االقتصاديــة. وتشــهد المنطقــة العربيــة اعــدادًا كبيــرة مــن 
تلــك المجموعــات مــن النســاء ممــا يتطلــب العنايــة الخاصــة باحتياجاتهــن، خاصــة عنــد تطويــر وتنفيــذ الخطــط 

الوطنيــة لمــرأة والســام واألمــن.9

وتبــدأ التحديــات المرتبطــة بالوصــول إلــى العدالــة بالتفاقــم والحــدة فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء 
النــزاع نظــرا إلــى أن نظــم العدالــة الرســمية لــم تعــد موجــودة أو قــادرة علــى العمــل بــأي درجــة مــن الكفــاءة 
أو الفعاليــة. وعــادة يكــون مــن األرجــح أن تنتهــك نظــم العدالــة القائمــة حقــوق المــرأة ال أن تحميهــا، بمــا 

9  انظر/ي 

 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%20

learned%20for%20nap-1325%20drafters.pdf?la=en&vs=4930
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يــؤدي إلــى ردع الضحايــا عــن التمــاس العدالــة. وتتفاقــم أثنــاء النــزاع جميــع العوائــق التــي تواجههــا النســاء 
فــي تحقيــق إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء أمــام المحاكــم الوطنيــة قبــل النــزاع، بمــا فــي ذلــك العوائــق القانونيــة 
واإلجرائيــة والمؤسســية واالجتماعيــة والعمليــة. ويــؤدي ضعــف أو انهيــار هيــكل الشــرطة وهيــكل النظــام 
القضائــي هــذا علــى حرمــان المــرأة مــن االحتــكام إلــى القضــاء. ويــزداد األمــر تعقيــدا حيــث انــه كثيــرا مــا تتــردد 
النســاء والفتيــات فــي اإلبــاع عــن حــاالت العنــف الجنســي بســبب األفــكار والتوجهــات النمطيــة المجتمعيــة 
و«التابــوات« ووصمــة العــار المرتبطــة بمســائل العنــف الجنســي ممــا يجبــر النســاء والفتيــات الناجيــات مــن 
هــذا العنــف علــى العيــش مــع آثــاره الجســدية والنفســية طــوال حياتهــن، بســبب ضعــف الدعــم المجتمعــي لهــن. 

وفــي أعقــاب النــزاع، ُتنشــأ عــادة آليــات العدالــة االنتقاليــة بهــدف التصــدي لتركــة انتهــاكات حقــوق 
ضفــاء  اإلنســان، ومعالجــة األســباب الجذريــة للنــزاع، وتيســير االنتقــال مــن النــزاع إلــى الحوكمــة الديمقراطيــة، واإ
نفــاذ العدالــة وكفالــة  الطابــع المؤسســي علــى أجهــزة الدولــة المصممــة مــن أجــل حمايــة حقــوق اإلنســان، واإ
المســاءلة عــن جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان وضمــان عــدم تكرارهــا. وعمــا علــى تحقيــق هــذه األهــداف 
المتعــددة، يجــري عــادة إنشــاء آليــات قضائيــة و/أو غيــر قضائيــة مؤقتــة، مــن بينهــا لجــان تقصــي الحقائــق 
والمحاكــم  الخاصــة. وفــي حيــن أن أفظــع االنتهــاكات وأوســعها انتشــارا، خاصــة العنــف الجنســي، تحــدث 

أثنــاء النزاعــات، إال انهــا غالبــًا مــا تمــر دون عقــاب.

تأثير النزاعات على النساء والفتيات

تتأثر النساء والفتيات من الصراع بالنواحي التالية: 

- نفــس التأثيــرات علــى الســكان ككل، علــى ســبيل المثــال مــن ناحيــة قلــة توفــر الغــذاء والمــاء 
إلــى ذلــك؛ والحصــول علــى الخدمــات الصحيــة ومــا 

- بســبب نــوع جنســهن وتأثيــر ذلــك علــى وصولهــن إلــى الخدمــات، حيــث يصبحــن أكثــر حرماًنــا 
)علــى ســبيل المثــال بســبب عــدم الوصــول إلــى التعليــم للفتيــات بســبب تفضيــل تعليــم األوالد أو 
الحرمــان مــن العمــل وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى المــوارد ألنفســهن وأســرهن كونهــن نســاء أو 
تصبحــن أرامــل أو زوجــات المقاتليــن أو المختفيــن أو أولئــك الذيــن قتلــوا فــي النــزاع ، األمــر الــذي 

يزيــد مــن حرمانهــن وهشاشــة وضعهــن؛

- العنف القائم على النوع اإلجتماعي بالتحديد، بما في ذلك العنف الجنسي.
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ومــن الضــروري ان ال يتــم النظــر إلــى النســاء والفتيــات كضحايــا. فكمــا أكــدت جامعــة الــدول العربيــة 
فــي اســتراتيجيتها وخطــة العمــل التنفيذيــة )انظــر/ي الحقــًا(، »بالرغــم مــن كل هــذه التحديــات، ال يســتطيع 
أحــد أن يختلــف علــى أن النســاء قــد يلعبــن الــدور األكبــر خــال النزاعــات، إذ يقفــن وبأدوارهــن المتعــددة 
والمتنوعــة فــي الصفــوف األولــى ليدافعــوا عــن األوطــان، وليحمــوا األبنــاء، وأثبتــوا الجــرأة والشــجاعة والحكمــة 

فــي كل الظــروف الصعبــة والعاتيــة التــي تمــر بهــا المنطقــة.«10

إذن، يتضح من هذا ان هناك اهمية كبيرة لخطط العمل الوطنية حول المرأة والسام واألمن: 

 ال تقتصــر خطــط العمــل الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن علــى الــدول التــي تمــر بأزمــات او نــزاع او 	
خارجــة مــن النــزاع او التــي تمــر بتحــوالت بعــد النــزاع. تتعلــق الخطــط الوطنيــة بــكل بلــد حيــث انــه قــد 
تتأثــر البلــدان باإلرهــاب اوالهجــرة اواللجــوء، وقــد تكــون دول عبــور لتهريــب األســلحة واألشــخاص، 
وقــد تكــون دول مجــاورة او قريبــة مــن دول بهــا صراعــات، كمــا وللــدول التــي ال تمــر بالنزاعــات 
دور هــام لدعــم الــدول األخــرى ماليــا وايضــا بالخبــرات، وتشــارك الــدول ايضــا فــي قــوات حفــظ 
الســام. كمــا وعلــى الــدول الغيــر متأثــرة بالنزاعــات اتخــاذ اجــراءات وقائيــة. اذن علــى كل دولــة 

القيــام بصياغــة خطــة عمــل وطنيــة لهــا. 

 توفــر الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن فرصــة فريــدة للتصــدي لإلنتهــاكات مــن حيــث منــع 	
نصــاف المتضــررات ووضــع تشــريعات  حدوثهــا والتصــدي لهــا عنــد حدوثهــا ومعالجتهــا مســتقبًا واإ

وآليــات وسياســات وهيــاكل تعالــج اســبابها، بمــا فــي ذلــك تغييــر انمــاط التفكيــر.

 تســمح الخطــة الوطنيــة بتفصيــل اإلجــراءات المزمــع اتخاذهــا وتضــع المؤشــرات المتعلقــة بفئــات 	
النســاء والفتيــات المختلفــة، الــذي يســمح بتكييــف اإلجــراءات للفئــات المختلفــة مثــًا اعتمــادًا علــى 
العمــر، واإلعاقــة، والموقــع الجغرافــي والوضــع مــن ناحيــة اللجــوء او النــزوح ومــا إلــى ذلــك مــن 

المتغيــرات.

 وبوصفهــا وثائــق تخطيــط، فإنهــا تــؤدي إلــى اتخــاذ خطــوات واضحــة نحــو توفيــر مجموعــة مــن 	
ظهــار اإلرادة السياســية الواضحــة مــن جانــب اجهــزة  التدخــات للتقــدم وتخصيــص الميزانيــات واإ

الدولــة والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي المناســبة لــكل ســياق.

10  اسراتيجية وخطة العمل التنفيذية حول “حامية املرأة العربية: األمن والسام”، جامعة الدول العربية، تم تبنيها من 

قبل مجلس جامعة الدول العربية عى املستوى الوزاري، الدورة العادية )144(، سبتمرب/ أيلول 2015. 
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 خطــط العمــل الوطنيــة هــي وثائــق لنهــج عمــل متكامــل يتــم مــن خالهــا تحديــد الخطــوات التــي 	
يجــب اتخاذهــا لتعالــج الحاجــات العمليــة اآلنيــة والحاجــات اإلســتراتيجية طويلــة األمــد للنســاء 
والفتيــات فــي اطــار النــزاع، مــع التركيــز علــى انشــاء وتطويــر المؤسســات والهيــاكل التــي تدعــم 

تطبيــق الخطــة.

 ــل 	 ــات قب ــب النســاء والفتي ــذي يصي ــد األذى والخطــر ال ــى تحدي ــة عل ــى الخطــط الوطني اذن ُتبن
ــات  ــه النســاء والفتي ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــد عل ــول، مــع التأكي ــدم الحل ــزاع وتق وخــال وبعــد الن

ــول. ــى هــذه الحل انفســهن فــي الوصــول إل
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2. أجندة المرأة والسالم واألمن: اإلطار المفاهيمي

تجاوبــًا مــع هــذا الواقــع، وبإلحــاح مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، 
قــرر مجلــس األمــن، فــي عــام 2000 وضــع موضــوع المــرأة والســام واألمــن ضمــن أولويــات أجندتــه. علمــًا 
انــه هنــاك عــدد مــن المســائل المواضيعيــة والعامــة األخــرى التــي ينظــر فيهــا مجلــس األمــن دوريــًا والتــي لهــا 
عاقــة مباشــرة بموضــوع المــرأة والســام واألمــن، بمــا فيهــا األخطــار التــي تهــدد الســام واألمــن الدولييــن مــن 

جــراء األعمــال اإلرهابيــة، وحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة، واألطفــال والنــزاع المســلح.

ومــن الضــروري عــدم اقتصــار النظــر فــي موضــوع المــرأة والســام واألمــن علــى قــرارات مجلــس 
نمــا، وكمــا أكــد مجلــس األمــن مــرارًا فــي تلــك القــرارات، فــإن موضــوع المــرأة والســام واألمــن مرتبــط  األمــن. واإ
أساســًا بقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي، والقانــون الدولــي اإلنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي. حيــث ان 
القوانيــن هــذه تشــكل اإلطــار المعيــاري ذات العاقــة بحقــوق ووضــع المــرأة خــال فتــرات قبــل النــزاع وخالــه 

وبعــده. 

 تبنــى مجلــس األمــن قــراره األول المحــدد حــول المــرأة والســام واألمــن رقــم 1325 فــي عــام 2000، 
ولقــد تبــع هــذا القــرار ثمانيــة قــرارات أخــرى محــددة تحــت أجنــدة المــرأة والســام واألمــن لمجلــس األمــن.

 يقــوم مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة فــي تشــرين األول/أكتوبــر مــن كل عــام بإجــراء مناقشــه مفتوحــة 	
بشــأن المــرأة والســام واألمــن، حيــث يتــم اســتعراض التقــدم المحــرز منــذ اتخــاذ القــرار 1325 
الــدول  إلــى  ويســتمع  ومشــاركتها،  وحمايتهــا  المــرأة  لتمكيــن  المعياريــة  األطــر  بشــأن   )2000(

والمؤسســات اإلقليميــة ولمنظمــات المجتمــع المدنــي. 
 نمــا 	 لــم تأتــي قــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن بمعاييــر او حقــوق جديــدة، واإ

نظــرت فــي الحقــوق الــواردة فــي القانــون الدولــي ضمــن إطــار النــزاع، حيــث يقــوم مجلــس األمــن 
باإلســتناد علــى القانــون الدولــي القائــم مــن قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي والقانــون اإلنســاني الدولــي 
والقانــون الجنائــي الدولــي كاإلطــار المعيــاري. ويشــير مجلــس األمــن فــي قراراتــه حــول المــرأة 
والســام واألمــن إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة بشــكل محــدد، كمــا 

ويشــير ايضــًا إلــى إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن.  
 ويرتبــط موضــوع المــرأة والســام واألمــن أيضــًا بالتنميــة المســتدامة للنســاء والفتيــات، األمــر الــذي 	

ينعكــس بوضــوح فــي قــرارات مجلــس األمــن التــي تشــير مباشــرة إلــى أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 
 .2030
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1.2 قرارات مجلس األمن

قــام مجلــس األمــن بتبنــي تســعة قــرارات تحــت أجنــدة محــددة تحمــل عنــوان »المــرأة والســام واألمــن«. 
وبــدأت هــذه القــرارات بالقــرار 1325 )2000( الــذي يعتبــر اســاس عمــل مجلــس األمــن علــى هــذا الموضــوع. 
ولقــد تبــع القــرار 1325 ثمانيــة قــرارات أخــرى بنــت عليــه وأضافــت نواحــي جديــدة لــه وأوضحــت نواحــي 

أخــرى.

ملخص قرارات مجلس األمن حول المرأة والسام واألمن

فيمــا يلــي أهــم المبــاديء العامــة والتوصيــات المحــددة التــي احتوتهــا قــرارات مجلــس األمــن التســعة التــي 
تــم تبنيهــا حتــى اواســط 2019 تحــت أجنــدة المــرأة والســام واألمــن. )لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر/ي 

المرفــق 1(

مباديء عامة 
• تتحمل الدول ألمسؤولية األساسية عن إحترام حقوق اإلنسان وكفالتها لجميع األفراد 	

الموجودين في إقليمها والخاضعين لواليتها على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون 
الدولي؛

• تتحمل أطراف النزاعات المسلحة المسؤولية األساسية عن إتخاذ جميع الخطوات الممكنة 	
لكفالة حماية المدنيين

• على جميع الدول والجهات من غير الدول األطراف في النزاعات اإلحترام الكامل للقانون 	
الدولي واإلمتثال التام إللتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك فيما يتعلق 

بحقوق النساء والفتيات وحمايتهن وحظر جميع أشكال العنف الجنسي؛
• العنف الجنسي، حين يستخدم أو يوعز باستخدامه كوسيلة من وسائل الحرب أو في إطار 	

هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي إلى استفحال حاالت النزاع 
طالة أمدها إلى حد كبير، وقد يعوق إعادة إرساء السلم واألمن الدوليين؛ المسّلح واإ

• قد يشكل العنف الجنسي جريمة ضد اإلنسانية أو فعًا منشئًا لجريمة تتعلق باإلبادة 	
الجماعية؛ واإلغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات المسلحة هي 

جرائم حرب؛
• يقوم نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية واألنظمة األساسية للمحاكم الجنائية 	
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الدولية المخصصة بإدراج طائفة من جرائم العنف الجنسي؛
• على القادة المدنيين والعسكريين، وفقا لمبدأ مسؤولية القيادة، إبداء اإللتزام واإلرادة السياسية 	

نفاذ مبدأ المساءلة؛  الازمين لمنع العنف الجنسي ومكافحة اإلفات من العقاب واإ
• هناك مسؤولية على جميع الدول وضع حد لإلفات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن 	

جميع أشكال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، بما في ذلك 
االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛

• يجب مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة في جميع مراحل عمليات 	
السام، ويمكن لتهميش المرأة أن يؤخر أو يحول دون تحقيق السام الدائم واألمن 

والمصالحة؛
• يجب فهم تأثير حاالت النزاع المسلح على النساء والفتيات، بما في ذلك الاجئات والنازحات 	

داخليًا، واإلستجابة السريعة والكافية إلحتياجاتهن الخاصة، ووضع ترتيبات مؤسسية فعالة 
لضمان حمايتهن ومشاركتهن الكاملة في عمليات السام. يمكن أن يسهم هذا إسهاما كبيرا 

في صون وتعزيز السام واألمن الدوليين؛ 
• هناك إحتياجات خاصة للنساء والفتيات في حاالت ما بعد انتهاء النزاع، التي تشمل، ضمن 	

جملة أمور، األمن الشخصي، والخدمات الصحية بما فيها الصحة اإلنجابية والعقلية، وسبل 
كفالة وسائل الرزق لهن؛

• يجب مراعاة االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في حاالت ما بعد انتهاء النزاع من قبل 	
جميع المشاركين بما في ذلك في التخطيط لنزع الساح والتسريح واإعادة اإلدماج؛

• هناك أهمية كبرى للدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات 	
النسائية وزعماء المجتمع الرسميين وغير الرسميين.

ملخص القرارات
يبيــن الملخــص ادنــاه بعــض الجوانــب الهامــة التــي شــملتها القــرارات ذات العاقــة بالعمــل علــى 
المســتوى الوطنــي، بالتركيــز علــى األمــور الجديــدة التــي جــاء بهــا كل قــرار. يتــم تطبيــق هــذه القــرارات 
علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي مــن خــال ادماجهــا فــي اإلســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة 

واإلقليميــة حــول المــرأة والســام واألمــن. 
• ــرار 1325 )2000(: كان هــذا أول قــرار لمجلــس األمــن يعالــج تحديــدًا  التأثيــر غيــر 	 الق

المتناســب والفريــد للنــزاع علــى النســاء والفتيــات، ويشــير إلــى ان النســاء واألطفــال يمثلــون 
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غالبيــة المتضرريــن مــن النزاعــات، بمــا فــي ذلــك كونهــم يشــكلون غالبيــة الاجئيــن والنازحيــن 
داخليــا، وأنهــم مســتهدفون بشــكل متزايــد. ويؤكــد القــرار علــى دور المــرأة الهــام فــي الســام 
واألمــن، بمــا فــي ذلــك منــع نشــوب الصراعــات وتســويتها وبنــاء الســام. ويدعــو مجلــس األمــن 
جميــع الجهــات ذات العاقــة عنــد التفــاوض بشــأن اتفاقــات الســام وتنفيذهــا إلــى إعتمــاد 
منظــور جنســاني، ويدعــو جميــع األطــراف فــي الصراعــات إلــى اتخــاذ تدابيــر خاصــة لحمايــة 
النســاء والفتيــات مــن العنــف القائــم علــى اســاس النــوع اإلجتماعــي، وال ســيما االغتصــاب 
وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي. ويؤكــد القــرار علــى مســؤولية الــدول بوضــع حــٍد لإلفــات 

مــن العقــاب.
• القــرار 1820 )2008(: يركــز هــذا القــرار بشــكل كبيــر علــى العنــف الجنســي، حيــث يشــير 	

القــرار إلــى انــه يشــكل المدنيــون األغلبيــة الســاحقة مــن المتضرريــن مــن جــراء النزاعــات 
المســلحة؛ وأن النســاء والفتيــات ُيســتهَدفن بصفــة خاصــة بالعنــف الجنســي المرتكــب ألغــراض 
منهــا كوســيلة مــن وســائل الحــرب إلذالل األفــراد المدنييــن فــي مجتمــع أو مجموعــة عرقيــة 
مــا و/أو للســيطرة عليهــم و/أو بــث الخــوف فــي نفوســهم و/أو تشــتيت شــملهم و/أو تهجيرهــم 
قســرا. ويشــير القــرار ان العنــف الجنســي المقتــرف علــى هــذا النحــو قــد يســتمر فــي بعــض 
الحــاالت بعــد توقــف أعمال القتــال. كمــا ويؤكــد القــرار علــى أن اســتخدام العنــف الجنســي 
كوســيلة مــن وســائل الحــرب الســتهداف المدنييــن عمــدًا، أو فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق 
أو منظــم ضــد الســكان المدنييــن، قــد يــؤدي إلــى اســتفحال حــاالت النــزاع المســّلح، وقــد يعــوق 
إعــادة الســام واألمــن الدولييــن. وياحــظ مجلــس األمــن فــي هــذا القــرار »أن االغتصــاب 
وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي يمكــن أن تشــّكل جريمــة حــرب، أو جريمــة ضــد اإلنســانية، 
أو فعــًا منشــئًا لجريمــة تتعلــق باإلبــادة الجماعيــة«، ويؤكــد علــى ضــرورة اســتثناء جرائــم 
العنــف الجنســي مــن أحــكام العفــو العــام فــي ســياق عمليــات حــل النزاعــات، ويطلــب إلــى 
الــدول األعضــاء أن تمتثــل لمــا عليهــا مــن التزامــات بمقاضــاة األشــخاص المســؤولين عــن 
هــذه األعمــال، لضمــان تمتــع كافــة ضحايــا العنــف الجنســي، وال ســيما النســاء واألطفــال، 
بالحمايــة المتكافئــة بمقتضــى القانــون والمســاواة فــي فــرص اللجــوء إلــى العدالــة، ويشــّدد علــى 
أهميــة الحيلولــة دون إفــات مرتكبــي هــذه األعمــال مــن العقــاب فــي إطــار نهــج شــامل يســعى 
نحــو الســام المســتدام والعدالــة والحقيقــة والمصالحــة الوطنيــة. ويؤكــد القــرار مجدداًعلــى 
دور المــرأة الهــام فــي منــع النزاعــات وحلهــا وفــي بنــاء الســام، ويشــدد علــى أهميــة مســاهمة 



- 23 -

النســاء المتكافئــة ومشــاركتهن الكاملــة فــي جميــع الجهــود الراميــة إلــى حفــظ الســام واألمــن 
وتعزيزهمــا، وعلــى ضــرورة زيادة دورهــن فــي صنــع القــرار المتعلــق بمنــع النزاعــات وحلهــا. 

• القــرار 1888 )2009(: يركــز القــرار بشــكل عــام علــى موضــوع المســائلة علــى حــاالت 	
العنــف الجنســي ويقتــرح جملــة مــن اإلجــراءات. ويشــير فــي هــذا الصــدد إلــى آليــات العدالــة 
والدوليــة  الوطنيــة  الجنائيــة  المحاكــم  ذلــك  فــي  بمــا  اســتخدامها،  يمكــن  التــي  والمصالحــة 
و«المختلطــة« ولجــان الحقيقــة والمصالحــة. ويؤكــد القــرار علــى ضــرورة إبــداء القــادة المدنيــون 
والعســكريون وفقــًا لمبــدأ مســؤولية القيــادة اإللتــزام واإلرادة السياســية فيمــا يتعلــق بمنــع العنــف 
الــدول علــى  القــرار  المســائلة. ويحــث  العقــاب وضمــان  مــن  اإلفــات  الجنســي ومكافحــة 
العنــف الجنســي منــذ  القيــام بإصاحــات قانونيــة وقضائيــة شــاملة، وأيضــا إدراج مســائل 
بــدء عمليــات الســام، وال ســيما فيمــا يتعلــق بمراحــل مــا قبــل وقــف إطــاق النــار، ووصــول 
المســاعدات اإلنســانية، وعمليات وقف إطاق النار ورصده، ونزع الســاح والتســريح واإعادة 
اإلدمــاج، وترتيبــات إصــاح قطــاع األمــن، وتمحيــص أفــراد القــوات المســلحة وقــوات األمــن، 
والعدالــة، وجبــر الضــرر، واإلنعاش/التنميــة. ويســلم القــرار بــأن النهــوض بالمــرأة وتمكينهــا 
ودعــم المنظمــات والشــبكات النســائية أمــر أساســي لتوطيــد الســام وتعزيــز مشــاركة المــرأة. 

• القــرار 1889 )2009(: يركــز القــرار بشــكل كبيــر علــى عمليــات الســام، ويشــير إلــى انــه 	
فــي كثيــر مــن األحيــان مــا زالــت النســاء تعتبــر فــي حــاالت النــزاع المســلح وحــاالت مــا بعــد 
انتهــاء النــزاع كضحايــا وليســت كأطــراف فاعلــة فــي معالجــة وحــل حــاالت النــزاع المســلح. 
ويحــث القــرار علــى إتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر لتحســين مشــاركة المــرأة فــي جميــع مراحــل 
عمليــات الســام، ال ســيما فــي تســوية النزاعــات، والتخطيــط لمــا بعــد انتهــاء النــزاع وبنــاء 
الســام، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تعزيــز مشــاركتها فــي صنــع القــرار السياســي واالقتصــادي 
فــي المراحــل المبكــرة مــن عمليــات االنتعــاش. يحــث القــرار الــدول علــى كفالــة تعميــم مراعــاة 
المنظــور الجنســاني فــي جميــع عمليــات وقطاعــات بنــاء الســام واإلنتعــاش بعــد إنتهــاء النــزاع، 
كمــا ويحــث الــدول وهيئــات األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة والمجتمــع المدنــي علــى كفالــة 
وضــع تمكيــن المــرأة فــي االعتبــار أثنــاء تقييــم االحتياجــات والتخطيــط فــي مرحلــة مــا بعــد 
انتهــاء النــزاع، كمــا ويشــجع الــدول فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، وذلــك بالتشــاور مــع 
المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية، علــى تحديــد تفاصيــل احتياجــات النســاء 
والفتيــات وأولوياتهــن، وتصميــم اســتراتيجيات محــددة لذلــك. ويحــث علــى حصــول النســاء 
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والفتيــات علــى فــرص متســاوية فــي التعليــم فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، وأيضــا التمكيــن 
اإلقتصــادي للمــرأة والبرامــج المتعلقــة بالصحــة بمــا فــي ذلــك الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والعقليــة. يهيــب مجلــس األمــن بجميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة إحتــرام الطابــع المدنــي 

واإلنســاني لمخيمــات الاجئيــن واماكــن تجمــع ســكنهم األخــرى. 
• ــرار 1960 )2010(: يركــز القــرار بشــكل كبيــر علــى أهميــة محاســبة المســؤولين عــن 	 الق

العنــف الجنســي ويطلــب مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة علــى أن ُيــدرج فــي مرفقــات تقاريــره 
الســنوية معلومــات مفّصلــة عــن أطــراف النزاعــات المســلحة التــي يوجــد مــن األســباب مــا 
يكفــي لاشــتباه فــي ارتكابهــا أعمــال االغتصــاب أو غيــره من أشــكال العنــف الجنســي أو فــي 
مســؤوليتها عــن هــذه األعمــال، ويعبــر عــن إعتزامــه إّتخــاذ هــذه القائمــة أساســًا لتعامــل األمــم 
المتحــدة مــع تلــك األطــراف علــى نحــو أكثــر تركيــزًا، بما فــي ذلــك، حســب االقتضــاء، التدابيــر 
التــي ُتّتخــذ وفقــًا إلجــراءات لجــان الجــزاءات ذات الصلــة. ويركــز القــرار علــى دور األمــم 
المتحــدة مــن ناحيــة المســاهمة فــي ضمانــات حــول المــرأة والســام واألمــن. ويشــجع القــرار 
الــدول علــى نشــر عــدد أكبــر مــن األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة اإلنــاث فــي عمليــات األمــم 
المتحــدة لحفــظ الســام، وعلــى إتاحــة تدريــب كاف لجميــع األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة 

علــى مواجهــة العنــف الجنســي والجنســاني. 
•  القــرار 2106 )2013(: يؤكــد القــرار علــى أن الملكيــة والمســؤولية الوطنيــة فــي التصــدي 	

لألســباب الجذريــة للعنــف الجنســي فــي النــزاع المســلح تتســم بأهميــة أساســية لردعــه ومنعــه. 
بيــن  المســاواة  وتحقيــق  واقتصاديــًا  واجتماعيــا  سياســيًا  المــرأة  تمكيــن  اهميــة  علــى  ويؤكــد 
الجنســين وعلــى إشــراك الرجــال والفتيــان فــي الجهــود المبذولــة لمكافحــة جميــع أشــكال العنــف 
ضــد النســاء والفتيــات. ويشــير القــرار إلــى ان العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا 
بعد انتهاء النزاعات يؤثر بشــكل غير متناســب على النســاء والفتيات وعلى الفئات الشــديدة 
الضعــف أو التــي قــد تســَتهدف بصفــة خاصــة، ويؤثــر كذلــك فــي الوقــت نفســه علــى الرجــال 
والفتيــان، وعلــى مــن تصيبهــم صدمــات نفســية غيــر مباشــرة بســبب إرغامهــم علــى مشــاهدة 
تجــارة األســلحة  إلــى أن معاهــدة  الجنســي. ويشــير  للعنــف  مــن األســرة يتعرضــون  أفــراد 
تؤكــد أن علــى الــدول األطــراف الُمصــدرة لألســلحة أن تضــع فــي إعتبارهــا خطــر اســتخدام 
األســلحة التقليديــة أو األصنــاف التقليديــة المشــمولة بالمعاهــدة مــن اجــل إرتــكاب أعمــال 
عنــف جنســاني خطيــرة أو أعمــال عنــف خطيــرة ضــد النســاء واألطفــال، أو تيســير ارتكابهــا. 
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ويلفــت اإلنتبــاه إلــى أهميــة وضــع نهــج شــامل للعدالــة االنتقاليــة فــي حــاالت النــزاع المســلح 
ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات، يشــمل النطــاق الكامــل للتدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة. كمــا 
ويؤكــد علــى ضــرورة القيــام بصــورة أكثــر انتظامــًا برصــد العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع 
المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات، ويحــث علــى إدراج العنــف الجنســي فــي تعريــف األعمــال 
المحظــورة بموجــب عمليــات وقــف إطــاق النــار وفــي األحــكام المتعلقــة برصــد وقــف إطــاق 
النــار، ويشــدد علــى ضــرورة إســتثناء هــذه الجرائــم مــن أحــكام العفــو فــي ســياق عمليــات حــل 
النزاعــات. ويعتــرف مجلــس األمــن فــي هــذا القــرار بــأن النســاء والفتيــات الاتــي تــم اختطافهــن 
لحاقهــن بالمجموعــات والقــوات المســلحة هــن عرضــة للعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع  واإ
المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات، ويطلــب بالتالــي إلــى جميــع أطــراف النــزاع المســلح أن 
تقــوم فــورًا بتحديــد هــؤالء األشــخاص واإلفــراج عنهــن مــن صفوفهــا. كمــا ويســّلم بأهميــة تقديــم 
المســاعدة فــي الوقــت المناســب إلــى ضحايــا العنــف الجنســي، »بمــا فــي ذلــك الدعــم فــي 
ــبل  ــم سـ ــانوني ودعـ مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والدعــم النفســي واالجتمـــاعي والقـ
كـــسب العـــيش وغـــير ذلـــك مـــن الخـــدمات المتعـــددة القطاعـــات لـــضحايا العنــف الجنســي 
المتصــل بالنزاعــات«، ويدعــو إلــى تقديــم الدعــم للمؤسســات الوطنيــة وشــبكات المجتمــع 
المدنــي المحليــة لزيــادة المــوارد وتعزيــز القــدرات علــى تقديــم الخدمــات إلــى ضحايــا العنــف 

الجنســي.
• القــرار 2122 )2013(: يبــدأ هــذا القــرار بالربــط بيــن موضــوع المــرأة والســام واألمــن 	

وموضــوع التنميــة المســتدامة، حيــث يشــير إلــى أن تحقيــق الســام الدائــم يســتلزم اتبــاع نهــج 
متكامــل يقــوم علــى الربــط بيــن األنشــطة السياســية واألمنيــة واألنشــطة المتعلقــة بالتنميــة 
وحقــوق اإلنســان، بمــا يشــمل المســاواة بيــن الجنســين، وبســيادة القانــون والعدالــة، ويشــدد 
علــى أهميــة ســيادة القانــون كأحــد العناصــر الرئيســية لمنــع نشــوب النزاعــات، وحفــظ الســام، 
وتســوية النزاعــات، وبنــاء الســام. ويعبــر مجلــس األمــن فــي القــرار عــن قلقــه إزاء ازديــاد 
هشاشــة وضــع النســاء والفتيــات خــال النــزاع المســلح وما بعــد انتهــاءه خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالنــزوح قســرًا نتيجــة عــدم المســاواة فــي حقــوق المواطنــة وتطبيــق قوانيــن اللجــوء بشــكل متحيــز 
قامــة العراقيــل التــي تعوقهــا فــي حــاالت كثيــرة عــن تســجيل بياناتهــا والحصــول علــى  جنســيًا واإ
وثائــق الهويــة. ويشــجع القــرار تحديــدًا الــدول والمنظمــات اإلقليميــة القيــام بوضــع خطــط 
عمــل وأطــر لتنفيــذ القــرار 1325 والقــرارات الاحقــة لــه، وتعزيــز الرصــد والتقييم والتنســيق. 
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ويشــجع القــرار الــدول علــى إنشــاء آليــات تمويــل ُتكــرس لدعــم عمــل المنظمــات التــي تســاند 
تطويــر القيــادات النســائية وتســعى إلــى كفالــة مشــاركتها بصــورة كاملــة علــى جميــع مســتويات 
عمليــة صنــع القــرارات. ويطلــب مجلــس األمــن مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة أن يعــزز 
معرفــة الوفــود المتفاوضــة فــي محادثــات الســام وأعضــاء فــرق دعــم الوســاطة بأبعــاد عمليــة 
بنــاء الســام المتصلــة بالمــرأة وذلــك بتوفيــر الخبــرات و الخبــراء فــي قضايــا الجنســين، ويطلــب 
كذلــك إلــى األميــن العــام أن يؤيــد تعييــن وســيطات مــن األمــم المتحــدة برتــب عاليــة وضــم 
النســاء إلــى فــرق األمــم المتحــدة للوســاطة؛ ويهيــب بــكل مــن يشــارك فــي أي محادثــات مــن 
هــذا القبيــل أن ييســر مشــاركة المــرأة بصــورة متكافئــة وكاملــة علــى مســتويات صنــع القــرار، 
ويشــّدد علــى ضــرورة مواصلــة الجهــود مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي تحــول دون وصــول 

المــرأة إلــى العدالــة فــي ســياقات النــزاع ومــا بعــد انتهائــه. 
• القــرار 2242 )2015(: يرحــب القــرار بالتركيــز علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 	

وتمكيــن المــرأة والفتــاة فــي ســياق خطــة التنميــة لعــام 2030. كمــا ويشــير إلــى تغيــر الســياق 
العالمــي للســام واألمــن، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتصاعــد التطــرف المصحــوب بالعنــف، الــذي 
ــا، واآلثــار المترتبــة  يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب وزيــادة عــدد الاجئيــن والمشــردين داخلي
علــى ذلــك، مشــيرًا إلــى األثــر المتبايــن لهــذا علــى حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات، حيــث 
أنهــن كثيــرا مــا يكــن هدفــًا مباشــرًا للجماعــات اإلرهابيــة، وأنــه مــن المعــروف أن أعمــال العنــف 
الجنســي والجنســاني تشــكل جــزءًا مــن األهــداف اإلســتراتيجية واأليديولوجيــات التــي تؤمــن بهــا 
بعــض الجماعــات اإلرهابيــة، وتســتخدم كوســيلة مــن وســائل اإلرهــاب وأداة لزيــادة قــدرة تلــك 
الجماعــات مــن خــال دعــم أعمــال التمويــل والتجنيــد وتدميــر المجتمعــات المحليــة. ويرحــب 
مجلــس األمــن بالجهــود التــي تبذلهــا الــدول األعضــاء فــي وضــع خطــط العمــل الوطنيــة، 
ويرحــب كذلــك بالزيــادة التــي طــرأت علــى عــدد خطــط العمــل الوطنيــة فــي الســنوات األخيــرة، 
ويدعــو الــدول إلــى زيــادة إدمــاج موضــوع المــرأة والســام واألمــن فــي خطــط العمــل الوطنيــة 
وعلــى تقييــم االســتراتيجيات والمــوارد التــي توفرهــا فــي مجــال تنفيــذ البرنامــج المتعلــق بالمــرأة 

والســام واألمــن. 
• القــرار 2467 )2019(: يأتــي هــذا القــرار بعــد مــا يقــارب االربــع ســنوات لــم يتبنــى بهــا 	

مجلــس األمــن اي قــرار جديــد تحــت اجنــدة المــرأة والســام واألمــن. يشــير إلــى أثــر القوانيــن 
الجنســانية،  الناحيــة  مــن  الســارية علــى نحــو متحيــز  القوانيــن  نفــاذ وتطبيــق  التمييزيــة، واإ
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واألعراف والممارســات االجتماعية الضارة، وأوجه عدم المســاواة الهيكلية، واآلراء التمييزية 
عــن المــرأة، وعــدم إتاحــة الخدمــات للناجيــن، ويؤكــد علــى أهميــة النهــوض بالمســاواة بيــن 
الجنســين مــن خــال التصــدي لهــذه األســباب وغيرهــا من األســباب الجذريــة للعنــف الجنســي 
ضــد جميــع النســاء والفتيــات. يســّلم القــرار بــأن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع يرتكــب 
في ظل سلســلة مترابطة ومتكررة من أشــكال العنف ضد النســاء والفتيات، وأن النزاع يؤدي 
أيضــا إلــى تزايــد تواتــر األشــكال األخــرى للعنــف الجنســاني واشــتداد وحشــيتها. لذلــك، يركــز 
القــرار علــى ضــرورة األخــذ بزمــام األمــور وتحمــل المســؤولية وطنيــا فــي التصــدي لألســباب 
الجذريــة للعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، وضــرورة اجــراء 
مــن  اإلفــات  وانهــاء  الوطنــي  المســتوى  الجنســي علــى  العنــف  المحاكمــات علــى جرائــم 
العقــاب، وضــرورة اتبــاع نهــج يركــز علــى الناجيــن مــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع 
ومــا بعــد انتهــاء النــزاع. ومــن اجــل هــذا، علــى الــدول أن تقــوم فــي ســياق جهودهــا إلصــاح قطــاع 
العدالــة، بتعزيــز التشــريعات وتحســين التحقيــق فــي أعمــال العنــف الجنســي فــي حــاالت 
النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع ومحاكمــة مرتكبيهــا بمــا يتفــق مع ضمانــات المحاكمــة العادلــة 
بموجــب القانــون الدولــي، التــي يمكــن أن تشــمل ســن قوانيــن لحمايــة الضحايــا والشــهود، 
وتقديــم المعونــة القضائيــة للناجيــن ، والقيــام بإنشــاء وحــدات شــرطة ومحاكــم متخصصــة 
زالــة العقبــات اإلجرائيــة التــي تحــول دون إحقــاق العدالــة لفائــدة  للتصــدي لهــذه الجرائــم، واإ
تنطــوي  التــي  الشــكاوى، وشــروط اإلثبــات  لتقديــم  المقيــدة  التقــادم  فتــرات  الضحايــا، مثــل 
أو الطعــن  الضحايــا  شــهادات  الضحايــا كشــهود ومشــتكين، واســتبعاد  تمييــز ضــد  علــى 
في مصداقيتهــا مــن قبــل موظفــي إنفــاذ القانــون. كمــا ويشــير القــرار إلــى المخاطــر واألضــرار 
الدائمــة المترابطــة والمتمايــزة المهــددة للحيــاة أحيانــا التــي تواجههــا النســاء والفتيــات وأطفالهــن 
ثمــرة العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع، بمــا فــي ذلــك التهميــش االقتصــادي واالجتماعــي، 
واألذى الجســدي والنفســي، وانعــدام الجنســية، والتمييــز، وعــدم الحصــول علــى التعويضــات؛ 
الواجبــة  الحقــوق  فــي  بالمســاواة  الوطنيــة  فــي تشــريعاتها  تعتــرف  الــدول علــى أن  ويحــث 
لجميــع األشــخاص المتأثريــن بالعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــن فيهــم النســاء 

والفتيــات واألطفــال ثمــرة العنــف الجنســي في حــاالت النــزاع.
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2.2 المحاور والمراحل 

يتضــح مــن العــرض أدنــاه ان لــكل مــن محــاور المشــاركة والوقايــة والحمايــة واإلغاثــة واعــادة اإلعمــار أهميــة 
فــي المراحــل المختلفــة للنــزاع، كمــا ان المراحــل المختلفــة للنــزاع )اي قبــل النــزاع أو فتــرة الســلم، وخــال النــزاع، 
وفتــرة إحــال الســام وانتهــاء النــزاع( هــي عمليــًا فتــرات مرتبطــة مــع بعــض، ويمكــن للوضــع ان ينتقــل بســرعة 
مــن فتــرة إلــى أخــرى، كمــا أن مرحلــة مــا بعــد النــزاع قــد تنزلــق مــرة اخــرى للنــزاع او تنتقــل إلــى مرحلــة ســام 

كامــل، بحســب األوضــاع واإلجــراءات والضوابــط المتخــذة.

 تكمــن أهميــة الخطــة الوطنيــة، مــن أجــل ضمــان عــاج فعــال لكافــة المشــاغل واألوضــاع الموجــودة 	
أو التــي قــد تطــرأ لتجنــب النــزاع، وتجنــب المعانــاة خــال النــزاع، وانهــاء النــزاع بأســرع وقــت وبأفضــل 

طريقــة، والدخــول فــي مراحــل صنــع ســام دائــم.
 نمــا احتــوت علــى 	 ومــن هــذا المنطلــق، لــم تأتــي قــرارات مجلــس األمــن بتوجهــات عامــة فقــط، واإ

توصيــات محــددة حــول مــا علــى الــدول القيــام بــه فيمــا يتعلــق بــكل محــور. ولهــذه التوصيــات، 
باإلضافــة إلــى مســؤوليات الــدول بحســب قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي والقانــون اإلنســاني الدولــي 
والقانــون الجنائــي الدولــي أهميــة قصــوى فــي الخطــط الوطنيــة حيــث انهــا تشــكل معــًا رزمــة مــن 
اإلرشــادات العمليــة لمــا يمكــن ان تحتويــه هــذه الخطــط. )انظــر/ي الملحــق 1 لملخــص أهــم 

توصيــات قــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن.(

1.2.2 عالقة مراحل النزاع المختلفة بمحاور أجندة المرأة والسالم واألمن

 2.2.2 محاور أجندة المرأة واألمن والسالم

المحاور األربعة

الوقاية: 

يتعلــق هــذا المحــور بالوقايــة مــن العنــف والتمييــز واإلســتقصاء والوقايــة مــن النــزاع. يجــري التركيــز 
هنــا علــى إجــراءات وتدابيــر منــع النزاعــات مثــل أنظمــة رصــد الحــاالت وجمــع المعلومــات المصنفــة 
الديبلوماســية واالســتباقية  فــي مجــال الحــوارات  آليــات اإلنــذار المبكــر والجهــود المكثفــة  ووضــع 
علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة، ، ومنــع إنتشــار األســلحة الصغيــرة والخفيفــة. اضافــة 
إلــى ذلــك، يتطلــب هــذا اجــراءات للوقايــة مــن العنــف مــن خــال اإلصاحــات التشــريعية والقضائيــة 
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الجذريــة  األســباب  التدريبــات ومجابهــة  واجــراء  واإلجهــزة  والهيــاكل  المؤسســات  وانشــاء  واألمنيــة 
والدوافــع الهيكليــة، مثــل اإلقصــاء والتمييــز وانتهــاك الكرامــة وانعــدام المســاواة الهيكلــي اضافــة إلــى 
التصــدي إلــى انمــاط التفكيــر التــي تســمح فــي وتبــرر وتســهل حــدوث التمييــز والعنــف واإلقصــاء. 
وترتكــز هــذه جميعــًا علــى تقييــم التهديــدات ومشــاركة النســاء ومؤسســات المجتمــع المحلــي فــي جمــع 
المعلومــات والتحليــل والتخطيــط لإلجــراءات المطلوبــة، وايضــًا مشــاركتهم فــي إنشــاء آليــات مجتمعيــة 
وشــبكات اإلنــذار المبكــر. كمــا وتتطلــب آليــات الوقايــة اعتبــار العنــف ضــد النســاء والفتيــات بمــا فــي 
ذلــك العنــف الجنســي كمؤشــرات إنــذار مبكــر حيــث أن هنــاك إرتبــاط وثيــق بيــن إنتشــار العنــف ضــد 
ــة النــزاع. لذلــك، فــإن اإلجــراءات الوقائيــة لمجابهــة  المــرأة وتصاعــد العنــف العــام ليصــل إلــى مرحل
العنــف ضــد النســاء والفتيــات مــن خــال إتخــاذ اجــراءات مبنيــة علــى حقــوق اإلنســان لــه تأثيــر مباشــر 

علــى الوقايــة مــن النــزاع. 

الحماية: 

يتطلــب هــذا اتخــاذ اجــراءات فعالــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن الجرائــم واإلنتهــاكات ضدهــن، بمــا 
فــي ذلــك تجريــم التمييــز بمــا فــي ذلــك العنــف المبنــي علــى الجنــس بكافــة اشــكاله وبشــكل واضــح فــي 
التشــريعات، والتحقيــق فــي الحــاالت، ومعاقبــة مرتكبيــن العنــف وتأميــن طــرق إنتصــاف فعالــة بغــض 
النظــر عــن هويــة المســؤولين عــن هــذه الجرائــم. ويجــب وضــع ضمانــات واضحــة وفعالــة لتســهيل 
الوصــول إلــى العدالــة وحمايــة المشــتكين والشــهود. وال تبــدأ هــذه اإلجــراءات فــي وقــت النــزاع. فمــن 
الضــروري البــدء بهــا فــي وقــت الســلم. ومــن اإلجــراءات األخــرى المهمــة تخصيــص دوريــات حمايــة 
طبًقــا ألنمــاط تحــرك النســاء والفتيــات ونشــاطهن، وتخصيــص مســاحات آمنــة فــي مخيمــات اللجــوء 
والنــزوح للنســاء والفتيــات. كمــا ومــن الضــروري اعطــاء إهتمــام للحمايــة مــن العنــف فــي مراحــل صنــع 
الســام وبعــد النــزاع، حيــث ان الدالئــل تشــير بقــوة ان العنــف ضــد النســاء والفتيــات يســتمر فــي هــذه 

الفتــرات ويكــون كثيــرًا مــن أســباب العــودة إلــى اإلنــزالق للنــزاع.

المشاركة: 

مشــاركة المــرأة يجــب تبــدأ فــي وقــت الســلم وتســتمر فــي وقــت النــزاع وخــال جهــود انهــاء النــزاع 
واإلغاثــة واعــادة اإلعمــار والحفــاظ علــى الســام بعــد نهايــة النــزاع. ومشــاركة المــرأة فــي فتــرة الســلم 
وفــي فتــرة النــزاع وبعــده لهــا اهميــة كبــرى لضمــان ادمــاج منظــور النــوع اإلجتماعــي فــي مناحــي 
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الحيــاة والحكــم المختلفــة وفــي البرامــج واإلســتراتيجيات والقوانيــن والسياســات ذات العاقــة. ويتطلــب 
هــذا علــى الصعيــد الوطنــي مشــاركة النســاء علــى قــدم المســاواة وبصــورة هادفــة وفعالــة فــي مختلــف 
الســلطات الحكوميــة، وتعيينهــن فــي مناصــب المســؤولية فــي القطاعــات الحكوميــة، وضمــان احتــرام 
امكانياتهــم علــى المشــاركة كعضــوات ناشــطات فــي المجتمــع المدنــي، ووضــع ضمانــات لتمكينهــن 
مــن المشــاركة السياســية الفاعلــة كناخبــات ومرشــحات. كمــا ويجــب إشــراك عــدد مؤثــر مــن النســاء 
فــي أنشــطة حفــظ الســام، والدبلوماســية الوقائيــة بكافــة مســتوياتها، والوســاطة، وتقديــم المســاعدات 
اإلنســانية، والمصالحــة االجتماعيــة. وهنــاك اهميــة قصــوى لمشــاركة النســاء فــي مفاوضــات الســام 
بمــا فــي ذلــك اخــذ ادوار رياديــة، علــى الصعــد الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة. كذلــك مــن الضــروري 
ضمــان مشــاركة النســاء فــي مراحــل اعــادة اإلنتعــاش وفــي نظــم العدالــة اإلنتقاليــة. كمــا يشــمل هــذا 
التــي تعرضــن لهــا والبحــث عــن الحلــول  الفتيــات خاصــة لمعرفــة تجاربهــن والمخاطــر  مشــاركة 
المناســبة، وايضــا لضمــان وصولهــن آلليــات العدالــة لعــاج ارث اإلنتهاكــت والجرائــم التــي شــهدتها، 
التــي  المرحلــة  وتتيــح  واإلجتماعيــة.  اإلقتصاديــة  والحقــوق  للخدمــات  لضمــان وصولهــن  وايضــا 
داريــة ومــن خــال  تعقــب انتهــاء النــزاع مباشــرًة فــرص اســتراتيجية للــدول إلعتمــاد تدابيــر تشــريعية واإ
السياســات العامــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة وكفالــة أن تتوافــر 
للمــرأة فــرص متكافئــة للمشــاركة فــي الهيــاكل الحكوميــة الجديــدة التــي تنشــأ بعــد انتهــاء النــزاع وفــي 
صياغــة الدســتور والتشــريعات الجديــدة. وقــد يتطلــب هــذا اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة بموجــب المــادة 

4 )1( مــن إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

اإلغاثة واإلنعاش

ال يختصــر هــذا المحــور علــى فتــرة مــا بعــد النــزاع  فقــط، انمــا يتصــل فــي المراحــل المختلفــة. يركــز 
هــذا المحــور علــى عــدة امــور تتعلــق بإغاثــة وانعــاش النســاء ضحايــا العنــف بمــا فــي ذلــك ضحايــا 
العنــف الجنســي، وتنميــة قدراتهــن. كمــا ويتعلــق ببنــاء او اعــادة بنــاء وتنميــة قــدرات الجهــات الحكوميــة 
ومؤسســات الدولــة المختلفــة التنفيذيــة واالتشــريعية والقضائيــة والمؤسســات المســتقلة بمــا يضمــن 
مراعــاة النــوع اإلجتماعــي وبنــاء الســام والمحافظــة عليــه. ومــن مهــام اإلغاثــة واإلنعــاش واعــادة 
اإلعمــار إعــادة اإلدمــاج بعــد النــزاع، وعــاج إرث الماضــي مــن اإلنتهــاكات والجرائــم، حيــث يجــب 
أن يخضــع مرتكبــو الجرائــم الخطيــرة ضــد النســاء والفتيــات للمســاءلة عــن أفعالهــم حتــى تنــال المــرأة 
العدالــة ويتــم ردع مثــل هــذه الجرائــم فــي المســتقبل. وفــي نفــس الوقــت البــد أن تكــون العدالــة مــا بعــد 
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النــزاع ذات طبيعــة تحويليــة، اي انهــا يجــب ان ال تتنــاول فقــط اإلنتهــاكات الفرديــة التــي تعرضــت 
لهــا النســاء والفتيــات، وأنمــا تتنــاول أيضــًا األســباب التــي تكمــن وراء هــذه اإلنتهــاكات والتــي ســمحت 
بوقوعهــا بمــا فــي ذلــك أوجــه إنعــدام المســاواة التــي تجعــل النســاء والفتيــات عرضــة للخطــر فــي أوقــات 
الصراعــات. ومــن هنــا تبــرز أهميــة مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم، بمــا فيهــا الجرائــم 
الجنســية، المرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات مــن خــال إجــراءات العدالــة الجنائيــة والعدالــة اإلنتقاليــة، 
باإلضافــة إلــى الــدور المحــوري الــذي تلعبــه عمليــات جبــر الضــرر، وتقصــي الحقائــق، والمصالحــة. 
وال يجــوز ابــدًا إعطــاء العفــو لمقترفــي الجرائــم الجنســية بــإي حــال مــن األحــوال. كمــا ويجــب ايضــًا 
إيــاء إهتمــام خــاص لمواضيــع الصحــة النفســية والجســدية، بمــا فيهــا الصحــة اإلنجابيــة للنســاء 
والفتيــات، ووضــع البنــى التحتيــة الازمــة لذلــك حيــث أن العنــف الــذي تواجهــه النســاء والفتيــات خــال 
النــزاع، خاصــة العنــف الجنســي، يتــرك آثــارًا طويلــة المــدى علــى حياتهــن. وكمــا جــرى التأكيــد عليــه 
ســابقًا، من الضروري ضمان مشــاركة النســاء والفتيات في مراحل صنع الســام والمراحل اإلنتقالية 
بعــد نهايــة النــزاع. وأخيــرًا، تمثــل عمليــة اإلصــاح االنتخابــي فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع وعمليــة بنــاء 

الدســتور فرصــة هامــة إلرســاء أســس المســاواة بيــن الجنســين فــي الفتــرة اإلنتقاليــة ومــا بعدهــا.  

3.2 التزامات الدول بحسب القوانين الدولية ذات العالقة 

إلــى  التأكيــد علــى الحاجــة  التــي تلتــه، جــرى  القــرارات ذات العاقــة  القــرار 1325 وجميــع  منــذ 
للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الجنائــي الدولــي  التطبيــق الكامــل 
إلــى اتخــاذ تدابيــر تضمــن  الــدول  أثنــاء الصراعــات وبعدهــا، ودعــى  اللتــي تحمــي حقــوق المــرأة والفتــاة 
حتــرام حقــوق اإلنســان للمــرأة والفتــاة. ولقــد طلــب مجلــس األمــن مــن »جميــع األطــراف فــي الصــراع  حمايــة واإ
المســلح أن تحتــرم احترامــا كامــا القانــون الدولــي المنطبــق علــى حقــوق النســاء والفتيــات وحمايتهــن وخاصــة 
باعتبارهــن مدنيــات، وال ســيما االلتزامــات المنطبقــة علــى هــذه األطــراف بموجــب اتفاقيــات جنيــف لعــام 
1949 وبروتوكولهــا اإلضافــي لعــام 1977، واتفاقيــة الاجئيــن لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967، 
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1977، وبروتوكولهــا االختيــاري لعــام 1999، 
واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام 1989، وبروتوكوليهــا االختيارييــن المؤرخيــن 25 أيار/مايــو 
2000، وأن تضــع فــي االعتبــار األحــكام ذات الصلــة مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة« 

)أنظــر/ي الفقــرة 9 مــن قــرار مجلــس األمــن 1325، والعديــد مــن القــرارات التــي تبعتــه(. 

ولقــد أكــد مجلــس األمــن تكــرارًا فــي قراراتــه أنــه علــى »الــدول وجميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة 
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اإلتــزام بــأن تمتثــل للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وان هنــاك ضــرورة لوضــع 
حــد لجميــع انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني وجميــع االنتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان. كمــا وتتحمــل الــدول المســؤولية األساســية عــن احتــرام حقــوق اإلنســان وكفالتهــا لجميــع األشــخاص 
الموجوديــن فــي أراضيهــا والخاضعيــن لواليتهــا، وأن أطــراف النــزاع المســلح جميعــًا مســؤولة فــي المقــام األول 

عــن كفالــة حمايــة المدنييــن. 

وفيمــا يتعلــق بالخطــط الوطنيــة، دعــى مجلــس األمــن تحديــدا الــدول إلــى »زيــادة إدمــاج البرنامــج 
المتعلــق بالمــرأة والســام واألمــن فــي خططهــا اإلســتراتيجية، مثــل خطــط العمــل الوطنيــة وغيرهــا مــن أطــر 
التخطيــط، مــع توفيــر المــوارد الكافيــة، بمــا يشــمل تنفيــذ االلتزامــات ذات الصلــة القائمــة بموجــب القانــون 

الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.« )انظــر/ي القــرار 2242، الفقــرة 2( 

 صياغــة خطــط وطنيــة محــددة حــول المــرأة والســام واألمــن وتوفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية لهــا 	
يجــب ان ال يكــون باألمــر الجديــد علــى الدولــة، حيــث ان الخطــط الوطنيــة هــي عمليــًا آليــات 
لتوجيــه مســؤوليات الدولــة مــن ناحيــة حقــوق النســاء والفتيــات ولكــن فــي اطــار النــزاع. وحيــث أن 
علــى الــدول طيــف مــن المســؤوليات النابعــة مــن القانــون الدولــي تحتــم عليهــا إتخــاذ مجموعــة مــن 
اإلجــراءات فــي مجــال تحقيــق المســاواة للمــرأة فــي جميــع األحــوال، يتضــح انــه لهــذه إلجــراءات 
والخطــوات والمســؤوليات التــي يتــم إتخاذهــا ضمــن اطــار خطــط المــرأة والســام واألمــن أســس 
واضحــة مرتبطــة بإتفاقيــات حقــوق اإلنســان، خاصــة إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

تفاقيــة حقــوق الطفــل.  ضــد المــرأة واإ

ز ضد المرأة 1.3.2 اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمي�ي

يجــب اعتبــار تطويــر الخطــط الوطنيــة وتنفيذهــا كأحــد الخطــوات التــي تقــوم بهــا الــدول فــي إطــار 
تنفيذهــا للمــادة 2 مــن إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي تدعــو الــدول إلــى انتهــاج 
سياســة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء فــي كافــة المياديــن. وتوضــح 
لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ان هــذا يعنــي بــأن تمتنــع الــدول عــن وضــع قوانيــن أو سياســات أو 
أنظمــة أو برامــج أو إجــراءات إداريــة أو هيــاكل مؤسســية تســفر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن حرمــان 
المــرأة مــن التمتــع علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل بحقوقهــا المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة. وعلــى الــدول ان توفــر الحمايــة للمــرأة مــن التمييــز علــى يــد جهــات فاعلــة خاصــة وأن تتخــذ خطــوات 
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تهــدف مباشــرة إلــى القضــاء علــى الممارســات العرفيــة وســائر الممارســات التــي تنحــاز لمفهــوم الدونيــة أو 
الســمو ألي من الجنســين ولمفهوم األدوار النمطية للرجل والمرأة. كما وعلى الدول اتخاذ الخطوات الرامية 
إلــى ضمــان تمتــع المــرأة والرجــل بالحقــوق علــى قــدم المســاواة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع، بطــرق مــن بينهــا 
اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة ووضــع سياســات عامــة وبرامــج وأطــر مؤسســية تســتهدف تلبيــة االحتياجــات 

الخاصــة للمــرأة بمــا يــؤدي إلــى التنميــة الكاملــة لقدراتهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل.11
 مــن خــال التوصيــة العامــة رقــم 30 مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع 	

اشــكال التمييــز ضــد المــرأة التابعــة لألمــم المتحــدة حــول وضــع المــرأة فــي ســياق منــع 
نشــوب النزاعــات وفــي حــاالت  النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، قامــت اللجنــة بتوضيــح 
العاقــة بيــن إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة وفــروع القانــون 
الدولــي المختلفــة ذات العاقــة بالنــزاع، وتكــرر اللجنــة تأكيــد الحاجــة إلــى اّتبــاع نهــج 
متســق ومتكامل ُيدرج تنفيذ جدول أعمال مجلس األمن المتعلق بالمرأة والســام واألمن 
فــي اإلطــار األوســع المتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكولهــا االختيــاري. وأيضــا أوضحــت 

اللجنــة عاقــة اإلتفاقيــة مــع قــرارات مجلــس األمــن حــول المــرأة والســام واألمــن.12

التوصية رقم 30 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة لألمم المتحدة

ألهميــة ضمــان مقاربــة موضــوع المــرأة والســام واألمــن مــن منطلــق حقــوق االنســان بشــكل متماشــي 
مــع التــزام الــدول بحســب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة والقانــون الدولــي بشــكل عــام، 
قامــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة التابعــة لألمــم المتحــدة باصــدار توصيــة عامــة )رقــم 30( تبيــن 
بهــا التشــابه بيــن اطــار المــرأة والســام واألمــن واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة. ولقــد 
اوصــت اللجنــة فــي التوصيــة العامــة هــذه ان تقــوم الــدول بكفالــة »أن تكــون خطــط العمــل واالســتراتيجيات 
الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 )2000( ومــا تــاه مــن قــرارات متوافقــة مــع االتفاقيــة، وأن 

تخّصــص ميزانيــات كافيــة لتنفيذهــا«.13 

11 اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة، »التوصية العامة رقم ٢٨ بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب 

املادة ٢ من اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة”، CEDAW/C/GC/28، 16 ديسمرب 2010. 

12 اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة، التوصية العامة رقم 30 املتعلقة بوضع املرأة يف سياق 

منع نشوب النزاعات ويف حاالت  النزاع وما بعد انتهاء النزاع، CEDAW/C/GC/30، 1 نوفمرب 2013.

13  اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة، »التوصية العامة رقم 30 املتعلقة بوضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات 

ويف حاالت  النزاع وما بعد انتهاء النزاع”، CEDAW/C/GC/30، 1 نوفمرب 2013، الفقرة 28 )أ(. 
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 تكمــن اهميــة المقترحــات المشــمولة فــي التوصيــة العامــة 30 للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد 	
المــرأة فــي انــه يمكــن تكييــف هــذه المقترحــات مــع الواقــع الوطنــي والمحلــي وادماجهــا فــي خطــط 

العمــل الوطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن.

ملخص للتوصية رقم 30 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة لألمم المتحدة

قامــت اللجنــة باقتــراح عــدد مــن الخطــوات العمليــة التــي يمكــن للــدول ادماجهــا فــي الخطــط 
الوطنيــة منهــا مــا يلــي: 

- منــع نشــوب النزاعــات وجميــع أشــكال العنــف بمــا فــي ذلــك مــن خــال أنظمــة فعالــة لإلنــذار المبكــر 
مــن أجــل جمــع وتحليــل المعلومــات، واتبــاع الدبلوماســية والوســاطة الوقائيتيــن، والجهــود الوقائيــة التــي 

تعالج األسباب الجذرية للنـــزاع. 

- التنظيــم القــوي والفعــال لتجــارة األســلحة، إلــى جانــب المراقبــة المائمــة لتــداول األســلحة التقليديــة، 
الموجــودة مــن قبــل والتــي كثيــرًا مــا تكــون غيــر مشــروعة، بمــا فــي ذلــك األســلحة الصغيــرة، وذلــك لمنــع 

اســتخدامها فــي ارتــكاب أو تســهيل أعمــال العنــف الخطيــرة القائمــة علــى نــوع الجنــس.

- كفالــة وصــول النســاء والفتيــات إلــى القضــاء؛ واتخــاذ إجــراءات للتحقيــق تراعــي الفــوارق بيــن 
الجنســين للتصــدي للعنــف الجنســاني، وال ســيما العنــف الجنســي؛ وتنفيــذ دورات تدريبيــة ووضــع 
مدونــات لقواعــد الســلوك وبروتوكــوالت تراعــي الفــواق بيــن الجنســين للشــرطة والقــوات العســكرية، بمــا 
فــي ذلــك حفظــة الســام؛ وبنــاء قــدرات الجهــاز القضائــي، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق آليــات العدالــة 

االنتقاليــة، لضمــان اســتقاله ونزاهتــه وحيــاده؛

- ضمــان تمثيــل المــرأة، علــى قــدم المســاواة، فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي المؤسســات 
شــراك  واآلليــات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك تمثيلهــا فــي القــوات المســلحة والشــرطة ومؤسســات العدالــة؛ واإ
النســاء فــي عمليــات التفــاوض والتوســط لتســوية النزاعــات كأعضــاء فــي الوفــود، بمــا فــي ذلــك 
فــي الرتب العليــا؛ واشــراك النســاء المتأثــرات فــي جميــع الجوانــب المتعلقــة بتخطيــط وتنفيــذ برامــج 
دارة المخيمــات، والقــرارات المتعلقــة باختيــار حلــول دائمــة؛ وضمــان مشــاركة المــرأة  المســاعدة واإ

الهادفــة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، خــال عمليــة صياغــة الدســتور.
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- ضمان انخراط المرأة في تصميم وتشــغيل ورصد آليات العدالة االنتقالية على جميع المســتويات 
لكفالــة إدراج خبرتهــا فــي النــزاع، والوفــاء باحتياجاتهــا وأولوياتهــا الخاصــة ومعالجــة جميــع االنتهــاكات 

التــي عانــت منهــا، وضمــان مشــاركتها فــي تصميــم جميــع برامــج التعويضــات.

)لمزيــد مــن المقترحــات الــواردة فــي التوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، 
انظــر/ي الملحــق رقم 2( 

2.3.2 معاي�ي حقوق إنسان أخرى 

تشــمل المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بشــكل ومحتــوى التقاريــر المطلــوب تقديمهــا مــن الــدول األطــراف فــي 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة  طلبــًا مــن الــدول األطــراف أن تتضمــن التقاريــر 
الوطنيــة حــول تطبيــق اإلتفاقيــة معلومــات عــن تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325)2001( ونتائجــه، األمــر 
الــذي يؤكــد علــى عاقــة اطــار المــرأة والســام واألمــن واطــار حقــوق اإلنســان. وحيــن النظــر فــي تقاريــر الــدول 
واجــراء الحــوار الفعــال مــع الــدول حــول تطبيقهــا إلتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
تقــوم لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بتقديــم توصيــات محــددة حــول تطبيــق القــرار 1325 والقــرارات 

الاحقــة مــن حيــث عاقتهــم بتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 

باإلضافــة إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، إلتفاقيــة حقــوق الطفــل اهميــة 
خاصــة ومباشــرة مــن حيــث عاقتهــا بوضــع الطفــات الفتيــات. تنــص المــادة 4 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
علــى انــه علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر المائمــة إلعمــال الحقــوق 

المعتــرف بهــا فــي االتفاقيــة. 

ولقــد اكــد اعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن مــرارًا علــى ضــرورة توفيــر المــوارد الماديــة والبشــرية لتنفيــذ 
خطــط العمــل واحقــاق حقــوق النســاء والفتيــات. وبالتالــي، فــإن لتخصيــص المــوارد لتنفيــذ منهــاج عمــل بيجيــن 

إرتباطــًا مباشــرًا بالخطــط الوطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن.

ي الدولي
3.3.2 القانون الجنا�ئ

كمــا ان للقانــون الجنائــي الدولــي عاقــة مباشــرة بخطــط العمــل الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن. 
تشــير قــرارات مجلــس األمــن حــول المــرأة والســام واألمــن إلــى أن العنــف الجنســي جريمــة ضــد اإلنســانية 
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أو فعــًا منشــئًا لجريمــة تتعلــق باإلبــادة الجماعيــة؛ واإلغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي الخطيــرة 
فــي النزاعــات المســلحة هــي جرائــم حــرب، وكمــا ويشــير تحديــدُا إلــى نظــام رومــا األساســي الــذي يعــرف هــذه 

الجرائــم، والــذي يعتبــر اليــوم أســاس القانــون الجنائــي الدولــي. 

 جرائــم العنــف الجنســي التــي شــملها نطــاق نظــام رومــا األساســي لتقــع ضمــن اختصــاص 	
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي ايضــًا جرائــم اشــارت لهــا عــدد مــن قــرارات مجلــس األمــن 

المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن.

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية14 

تعــرف المــادة 5 مــن نظــام رومــا األساســي إختصــاص المحكمــة الــذي يقتصــر علــى أشــد ألجرائــم 
خطــورة، وهــي جريمــة اإلبــادة الجماعيــة؛ الجرائــم ضــد اإلنســانية؛ جرائــم الحــرب؛ وجريمــة العــدوان.

تعــرف المــادة 7 الجرائــم ضــد اإلنســانية  بأنها أي فعــل مــن األفعــال التاليــة »متــى ارتكــب فــي 
إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم 
بالهجــوم«. تشــمل الجرائــم ضــد اإلنسانســة بحســب هــذه المــادة »االغتصــاب أو االســتعباد الجنســي 
أو اإلكراه على البغاء، أو الحمل القســري، أو التعقيم القســري أو أي شــكل آخر من أشــكال العنف 

الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة.«

تعــرف المــادة 8 جرائــم الحــرب بأنهــا تلــك األفعــال التــي »ترتكــب فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة 
أو فــي إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم.« وتشــمل هــذه الجرائــم »االغتصــاب أو 
االســتعباد الجنســي أو اإلكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري علــى النحــو المعــرف فــي الفقــرة 2 )و( 
مــن المــادة 7 , أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي يشــكل أيضــًا 

انتهــاكًا خطيــرًا التفاقيــات جنيــف.«

4.2 المرأة والسالم واألمن وأجندة التنمية المستدامة

أكــد مجلــس األمــن بوضــوح »أن تحقيــق الســام الدائــم يســتلزم اتبــاع نهــج متكامــل يقــوم علــى الربــط 
بيــن األنشــطة السياســية واألمنيــة واألنشــطة المتعلقــة بالتنميــة وحقــوق اإلنســان، بمــا يشــمل المســاواة بيــن 

_rome/basic/documents/arabic/org.un.www//:http 14 نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، متوفر من خال

 pdf.statute
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الجنســين، وبســيادة القانــون والعدالــة. ويشــدد المجلــس فــي هــذا الصــدد علــى أهميــة ســيادة القانــون بوصفــه 
»أحــد العناصــر الرئيســية لمنــع نشــوب النزاعــات، وحفــظ الســام، وتســوية النزاعــات، وبنــاء الســام«. )قــرار 
مجلــس األمــن 2122، الديباجــة( كمــا وأكــد علــى ضــرورة »ســد الثغــرات فــي عمــل األمــم المتحــدة الميدانــي 
فــي مجالــي الســام واألمــن وتقويــة الروابــط بيــن عملهــا فــي هذيــن المجاليــن وعملهــا فــي مجالــي حقــوق 
اإلنســان والتنميــة باعتبــار ذلــك وســيلة مــن وســائل معالجــة أســباب النــزاع مــن جذورهــا والتصــدي لألخطــار 
التــي تهــدد أمــن النســاء والفتيــات فــي ســياق الســعي إلــى تحقيــق الســام واألمــن الدولييــن.« )قــرار مجلــس 

األمــن 2122، الديباجــة(

ولقــد رحــب مجلــس األمــن فــي القــرارا 2242 لعــام 2015 بتبنــي أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 

2030 مشــيرًا إلــى اهميــة التركيــز علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة والفتــاة فــي ســياق خطــة 

التنميــة المســتدامة لعــام 2030. ومــن هــذا المنطلــق أكــد مجــددًا علــى أن تمكيــن النســاء والفتيــات والمســاواة 

بيــن الجنســين أمــران لهمــا أهميــة بالغــة فــي منــع نشــوب النزاعــات والجهــود الراميــة إلــى صــون الســام واألمــن 

الدولييــن. 

 جائــت أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 لتؤكــد علــى العاقــة بيــن التنميــة المســتدامة واألمــن 	

والســام حيــث جــاء فــي الديباجــة: 

»الســام نحــن مصممــون علــى أن نشــجع علــى قيــام مجتمعــات يســودها الســام والعــدل ويجــد 

فيهــا الجميــع متســعا لهــم، مجتمعــات تخلــو مــن الخــوف ومــن العنــف. فــا ســبيل إلــى تحقيــق 
التنميــة المســتدامة دون ســام، وال إلــى إرســاء الســام دون تنميــة مســتدامة.«15

ولقــد أشــارت خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 فــي الديباجــة واإلعــان والعديــد مــن األهــداف 
والمقاصــد والمؤشــرات إلــى هــذه العاقــة.

 تتكــون أجنــدة التنميــة المســتدامة مــن 17 هــدف و169 مقصــد، بمــا فيهــا الهــدف 5: »تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات«، والهــدف 16: »التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات 
تاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى  مســالمة ال ُيهّمــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، واإ
العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات«. باإلضافــة 

15  قرار الجمعية العامة 1/70: »تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030”، 2015. 
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إلــى هذيــن الهدفيــن ذات العاقــة المباشــرة باجنــدة المــرأة والســام واألمــن، هنــاك العديــد مــن األهــداف األخــرى 
التــي تحتــوي علــى مقاصــد محــددة تتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين والمتعلقــة ايضــًا بالمــرأة والســام واألمــن. 
ويتضــح مــن هــذا ان موضــوع المســاواة بيــن الجنســين يتعلــق بطائفــة واســعة مــن األمــور يجــب معالجتهــا مــن 

خــال التشــريعات والسياســات والممارســات. 

 ألهــداف ومقاصــد التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي عاقــة مباشــرة بالخطــط 	
الوطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن، وبذلــك يمكــن إدمــاج هــذه األهــداف والمقاصــد فــي خطــة 

المــرأة والســام واألمــن.

1.4.2 الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

احتــوى هــذا الهــدف علــى مقاصــد محــددة تــم اإلشــارة لهــا فــي قــرارات مجلــس األمــن حــول المــرأة 
والســام واألمــن وبالتالــي مــن الضــروري أخــذ هــذه المقاصــد فــي عيــن اإلعتبــار حيــن إعــداد الخطــة الوطنيــة 
للمــرأة والســام واألمــن. فلقــد بــدأ الهــدف بقصــد عــام حــول القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء 
حتــرام حقــوق اإلنســان، خاصــة  والفتيــات، وبالتالــي يذكرنــا هــذا المقصــد بالعاقــة بيــن المــرأة والســام واألمــن واإ
مــن ناحيــة احتــرام إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، األمــر الــذي أكــد عليــه مجلــس 
األمــن أكثــر مــن مــرة. وتتضــح العاقــة بيــن قــرارات مجلــس األمــن وأهــداف التنميــة المســتدامة فــي جميــع 
مقاصــد الهــدف الخامــس، منهــا ضــرورة القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك االتجــار 
بالبشــر واالســتغال الجنســي وغيــر ذلــك مــن أنواع االســتغال؛ والقضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة، 
مــن قبيــل تزويــج األطفال/الطفــات والــزواج المبكــر والتزويــج القســري؛ ومشــاركة المــرأة الكاملــة والفعالــة 
وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي 
الحيــاة السياســية واالقتصادية والعامــة. ولقــد كانــت هــذه محــاور تركيــز مجلــس األمــن مــرارًا فــي أجنــدة المــرأة 

والســام واألمــن.

الهدف 5 - تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان   1-5

القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات فــي المجاليــن العــام والخــاص،   2-5
بمــا فــي ذلــك االتجــار بالبشــر واالســتغال الجنســي وغيــر ذلــك مــن أنواع االســتغال 
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القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج   3-5
القســري، وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث

االعتــراف بأعمــال الرعايــة والعمــل المنزلــي غيــر مدفوعــة األجــر وتقديرهــا مــن خــال توفيــر   4-5
الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ووضــع سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية 

داخــل األســرة المعيشــية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســبًا علــى الصعيــد الوطنــي

كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم   5-5
المســاواة مــع الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية واالقتصادية والعامــة 

ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعلــى الحقــوق اإلنجابيــة،   6-5
علــى النحــو المتفــق عليــه وفقــا لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجيــن 

والوثائــق الختاميــة لمؤتمــرات اســتعراضهما 

القيــام بإصاحــات لتخويــل المــرأة حقوقــا متســاوية فــي المــوارد االقتصاديــة، وكذلــك إمكانيــة  ٥-أ 
حصولهــا علــى حــق الملكيــة والتصــّرف فــي األراضــي وغيرهــا مــن الممتلــكات، وعلــى الخدمــات 

الماليــة، والميــراث والمــوارد الطبيعيــة، وفًقــا للقوانيــن الوطنيــة 

٥-ب تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة، وبخاصــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، مــن 
أجــل تعزيــز تمكيــن المــرأة 

اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات القائمــة مــن  ٥-ج 
هــذا القبيــل للنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات علــى جميع المســتويات 

2.4.2 الهدف 16: اقامة مجتمعات مسالمة، وصول الجميع للعدالة وبناء مؤسسات فعالة

اشــتمل هــذا الهــدف علــى عــدد مــن المقاصــد ذات العاقــة. ويعتبــر هــذا الهــدف تحديــدًا مــن األمــور الجديــدة 
التــي جــاءت بهــا اجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، مقارنــة باجنــدة التنميــة لأللفيــة. مــن ناحيــة يركــز هــذا 
نهــاء إســاءة  الهــدف علــى اهميــة بنــاء مجتمعــات مســالمة بمــا فــي ذلــك الحــد مــن جميــع اشــكال العنــف، واإ
التدفقــات غيــر  القانــون، ومنــع  بهــم، ويعــزز هــذا تعزيــز ســيادة  معاملــة األطفــال واســتغالهم واالتجــار 
المشــروعة لألمــوال واألســلحة، وضمــان اتخــاذ القــرارات علــى نحــو مســتجيب لاحتياجــات وشــامل للجميــع 
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وتشــاركي وتمثيلــي علــى جميــع المســتويات. ومــن الناحيــة الهيكليــة، يركــز الهــدف علــى اهميــة إنشــاء 
مؤسســات فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة، وتعزيــز المؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة، وتعزيــز القوانيــن 
والسياســات غيــر التمييزيــة. والتركيــز علــى المؤسســات لــه اهميــة خاصــة فــي الخطــط الوطنيــة بمــا فــي ذلــك 
فيمــا يتعلــق بتعزيــز مؤسســات الدولــة الداعمــة للمســاواة بيــن الجنســين ومنــع التمييــز، بمــا فــي ذلــك الهيئــات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، واآلليــات الوطنيــة للمــرأة ومؤسســات العدالــة. 

الهــدف 16: اقامــة مجتمعــات مســالمة، وصــول الجميــع للعدالــة وبنــاء مؤسســات فعالــة )مقاصــد 
مختارة(

الحــد بدرجــة كبيــرة مــن جميــع أشــكال العنــف ومــا يتصــل بــه مــن معــدالت الوفيــات   1-16
كل مــكان  فــي 

إنهــاء إســاءة معاملــة األطفــال واســتغالهم واالتجــار بهــم وتعذيبهــم وســائر أشــكال   2-16
ضدهــم  المرتكــب  العنــف 

تعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي وضمــان تكافــؤ فــرص   3-16
العدالــة  إلــى  الجميــع  وصــول 

الحــد بقــدر كبيــر مــن التدفقــات غيــر المشــروعة لألمــوال واألســلحة، ... ومكافحــة   4-16
2030 عــام  بحلــول  المنظمــة،  الجريمــة  أشــكال  جميــع 

 ...

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات   6-16

ضمــان اتخــاذ القــرارات علــى نحــو مســتجيب لاحتياجــات وشــامل للجميــع وتشــاركي   7-16
المســتويات جميــع  علــى  وتمثيلــي 

...

توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030  9-16

16-10 كفالــة وصــول الجمهــور إلــى المعلومــات وحمايــة الحريــات األساســية، وفقــًا للتشــريعات 
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الوطنيــة واالتفاقــات الدوليــة 

16-أ تعزيــز المؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة، بوســائل منهــا التعــاون الدولــي، ســعيًا لبناء القــدرات 
علــى جميــع المســتويات، وال ســيما فــي البلــدان الناميــة، لمنــع العنــف ومكافحــة اإلرهــاب والجريمــة 

نفاذها 16-ب  تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة واإ

3.4.2 مقاصد أخرى ذات عالقة

وال تقتصــر عاقــة أجنــدة المــرأة والســام واألمــن مــع أجنــدة التنميــة المســتدامة بالهــدف الخامــس. فهنــاك 
مقاصــد أخــرى تحــت أهــداف أخــرى ذات عاقــة جــاءت لتؤكــد علــى العديــد مــن األمــور التــي أكــد عليهــا 
مجلــس األمــن، والتــي يجــب أخذهــا باإلعتبــار حيــن صياغــة الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن، منهــا 

مــا يلــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 

ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات رعايــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي   7-3
دمــاج الصحــة اإلنجابيــة فــي  ذلــك خدمــات ومعلومــات تنظيــم األســرة والتوعيــة الخاصــة بــه، واإ

2030 عــام  بحلــول  الوطنيــة  والبرامــج  االســتراتيجيات 

ضمــان أن يتمتّــع جميــع الفتيــات والفتيــان بتعليــم ابتدائــي وثانــوي مجانــي ومنصــف   1-4
2030 عــام  بحلــول  وفعالــة  مائمــة  تعليميــة  نتائــج  تحقيــق  إلــى  يــؤدي  ممــا  وجّيــد، 

ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال فــي الحصــول علــى التعليــم التقنــي والمهنــي   3-4
والتعليــم العالــي الجّيــد والميســور التكلفــة، بمــا فــي ذلــك التعليــم الجامعــي، بحلــول عــام 2030 

القضــاء علــى التفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم وضمــان تكافــؤ فــرص الوصــول إلــى   5-4
عــام 2030 بحلــول   ... المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مســتويات  جميــع 

تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفيــر العمــل الائــق لجميــع النســاء والرجــال، بمــن   5-8
فيهــم الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة، وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل المتكافــئ القيمــة، بحلــول 

عــام 2030

يجــاد بيئــات عمــل توفــر الســامة واألمــن لجميــع العمــال، بمــن  حمايــة حقــوق العمــل واإ  8-8
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غير المســتقرة. الوظائــف  فــي  والعاملــون  المهاجــرات،  وبخاصــة  المهاجــرون،  العمــال  فيهــم 

5.2 استراتيجية جامعة الدول العربية والخطة التنفيذية 

1.5.2 اإلستراتيجية

أولــت جامعــة الــدول العربيــة أهميــة فائقــة لمســألة المــرأة والســام واألمــن، خاصــة فــي ظــل المتغيــرات التــي 
رهــاب. لذلــك، فــي مايو/ايــار 2013، اطلقــت جامعــة  تشــهدها المنطقــة العربيــة مــن إحتــال ونزاعــات واإ
الــدول العربيــة االســتراتيجية اإلقليميــة – »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســام«. انطلــق الهــدف العــام 
لإلســتراتيجية مــن أهميــة وضــع اطــارًا عامــًا لتحفيــز ســائر الجهــات العربيــة ذات الصلــة وصانعــي القــرار 
علــى المســتوى اإلقليمــي العربــي وعلــى المســتوى الوطنــي. وارتكــز التحليــل فــي اإلســتراتيجية علــى مفهــوم 
األمــن اإلنســاني للمــرأة »الــذي يتجســد فــي صــون كرامــة اإلنســان، وتلبيــة احتياجاتــه الماديــة والمعنويــة وهــي 
احتياجــات تعبــر عــن نفســها ضمــن إطــار التنميــة بمفهومهــا الشــامل الــذي تتداخــل فيــه األبعــاد اإلنســانية 
والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية«. تؤكــد رؤيــة اإلســتراتيجية علــى ضمــان »حــق المــرأة العربيــة 
فــي الحمايــة مــن كافــة أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي أوقــات الحــرب والســلم وحصولهــا 

علــى حقوقهــا كاملــة دون تمييــز وتعزيــز دورهــا فــي مجتمــع تســوده العدالــة والمســاواة«. 

تناولــت اإلســتراتيجية مجــاالت عمــل ثــاث هــي: المشــاركة – الوقايــة – الحمايــة، بحيــث يتــم تنفيذهــا خــال 
ثــاث مراحــل هــي مرحلــة مــا قبــل النزاعــات المســلحة/ األمــن والســام، مرحلــة الطــوارئ والنزاعــات المســلحة 

ومرحلــة مــا بعــد النزاعــات المســلحة/األعمار واعــادة التأهيــل.16

2.5.2 خطة العمل التنفيذية

وقامــت جامعــة الــدول العربيــة فــي ايلول/ســبتمبر 2015 بتبنــي خطــة العمــل التنفيذيــة حــول »حمايــة المــرأة 

العربيــة: األمــن والســام«. جــاءت خطــة العمــل التنفيذيــة لاســتراتيجية اإلقليميــة »حمايــة المــرأة العربيــة: 

األمــن والســام« تحديثــا لألطــر التــي اســتندت عليهــا االســتراتيجية خاصــة فــي ضــوء المســتجدات التــي 

طــرأت علــى األوضــاع فــي المنطقــة وكذلــك إلدمــاج قــرارات مجلــس األمــن الحديثــة والمعاييــر الجديــدة علــى 

المســتوى الدولــي واإلقليمــي بشــأن حمايــة النســاء فــي ظــل النزاعــات المســلحة. عليــه، مــن الناحيــة الدوليــة، 

16  االســتراتيجية اإلقليميــة: »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســام “، جامعــة الــدول العربيــة، 

.2012
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اســتندت الخطــة علــى قــرار مجلــس األمــن 1325 حــول المــرأة والســام واألمــن والقــرارات الســبعة التــي تلتــه؛ 

باإلضافــة إلــى مواثيــق دوليــة لحقــوق اإلنســان منهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

والتوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة واإعــان ومنهــاج عمــل 

بيجيــن، والقانــون الدولــي اإلنســاني بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة األشــخاص المدنييــن فــي وقــت 

الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( والقانــون الجنائــي الدولــي، وميثــاق رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، اضافــة 

إلــى تقاريــر لألميــن العــام لألمــم المتحــدة ومجلــس األمــن ذات الصلــة. إقليميــًا، اســتندت الخطــة التنفيذيــة 

علــى ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، والميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان، واســتراتيجية النهــوض بالمــرأة العربيــة، 

وغيرهــا مــن المواثيــق والقــرارات ذات الصلــة، اضافــة إلــى مرجعيــات المــرأة والســام ذات العاقــة خاصــة 

االســتراتيجية اإلقليميــة »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســام« – 2013، واإعــان القاهــرة للمــرأة العربيــة- 

أجنــدة التنميــة لمــا بعــد 2015. وأولــت جامعــة الــدول العربيــة اهتمامــًا خاصــًا بمحــور النســاء واإلرهــاب.

تهــدف خطــة العمــل التنفيذيــة إلــى تحديــد المســار ودعــم الجهــود لتنفيــذ تعهــد الــدول العربيــة بحمايــة النســاء 

أثنــاء النزاعــات، وتعزيــز مشــاركتهن فــي مســارات بنــاء الســام ودعــم اإلســتقرار. ارتكــزت خطــة العمــل 

التنفيذيــة علــى أربــع محــاور أساســية، وهــي المشــاركة، والحمايــة، والوقايــة، واإلغاثــة واإلنعــاش. وبحســب 

الخطــة التنفيذيــة، »نظــرا ألن الســلم الدائــم واالســتقرار ال يتحقــق إال بوجــود مشــاركة سياســية فعالــة للنســاء 

فــي أوقــات الســام، وفتــرات النــزاع، ومــا بعــد النــزاع، خصصــت خطــة العمــل التنفيذيــة أحــكام وتدابيــر لتعزيــز 

المشــاركة الكاملــة للنســاء وعلــى قــدم مــن المســاواة فــي مواقــع صنــع القــرار وفــي مفاوضــات الســام والوســاطة 

وبنــاء الســام والمســاعدات اإلنســانية، واإعــادة اإلعمــار مــن خــال وضــع السياســات وبنــاء القــدرات.«17 كمــا 

دراكًا انــه  وتولــي الخطــة اهتمامــاً  بالعنــف ضــد المــرأة، خاصــة فــي ضــوء الواقــع الــذي تعيشــه الــدول العربيــة واإ

أصبــح العنــف الجنســي أثنــاء النزاعــات مــن أهــم المخاطــر الــذي تواجههــا النســاء حيــث يســتخدم االغتصــاب 

الممنهــج كســاح حــرب موجــه ضــد المــرأة، وأيضــُا حيــث انــه تــؤدي فتــرات انعــدام األمــن إلــى تفاقــم حجــم 

ومخاطــر العنــف. ولمواجهــة هــذا، ترتكــز الخطــة اإلقليميــة باألســاس علــى تطويــر التشــريعات والسياســات 

التــي تجــرِّم العنــف وتضمــن الحمايــة للنســاء والفتيــات فــي ظــل اســتراتيجيات شــاملة.

17  اســراتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة حــول “حاميــة املــرأة العربيــة: األمــن والســام”، جامعــة الــدول العربيــة، تــم 

ــول 2015. ــبتمرب/ أيل ــة )144(، س ــدورة العادي ــوزاري، ال ــتوى ال ــى املس ــة ع ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــل مجل ــن قب ــا م تبنيه
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ملخص استراتيجية وخطة العمل التنفيذية حول »حماية المرأة العربية: األمن والسام«

الهــدف العــام: النســاء والفتيــات فــي المنطقــة العربيــة فــي منــأى عــن مخاطــر النزاعــات واالحتــال 
والحــروب واإلرهــاب، ويحصلــن علــى الحمايــة التامــة فــي بيئــة مــن التشــريعات والسياســات التــي 

تعــزز مشــاركتهن الكاملــة لبنــاء الســام الدائــم ودعــم االســتقرار.

محور المشاركة السياسية للنساء والشابات في المنطقة العربية

الناتــج األول: دعــم المشــاركة الفعليــة للنســاء والفتيــات ودورهــن القيــادي علــى جميــع األصعــدة فــي 
مراكــز صنــع القــرار لبنــاء وحفــظ الســام وحــل النزاعــات والتصــدي لإلرهــاب

• تشــريعات وتدابيــر تضمــن التمثيــل السياســي للنســاء فــي المنطقــة العربيــة فــي مراكــز 	
صنــع القــرار فــي أوقــات الســلم وفــي أوقــات النزاعــات وفــي فتــرات مــا بعــد النــزاع علــى 

كافــة المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة
• دعــم التمثيــل السياســي الفعــال للنســاء والفتيــات فــي جهــود بنــاء الســام والتصــدي 	

لإلرهــاب

محــور الوقايــة مــن النزاعــات ومــن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي 
فــي النزاعــات: 

الناتــج الثانــي: ضمــان الوقايــة مــن النزاعــات وجميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء فــي أوقــات 
الســلم، والنزاعــات، وبعــد النــزاع، وانعــدام األمــن، وفــي ظــل مخاطــر اإلرهــاب.

• االجتماعــي 	 النــوع  تراعــي مؤشــرات  التــي  بالنزاعــات  المبكــر  اإلنــذار  آليــات  إنشــاء 
لهــا. االســتجابة  وكيفيــة 

• العنــف ضــد 	 أشــكال  التشــريعات والسياســات ووضــع قوانيــن إلنهــاء كافــة  مراجعــة 
فــي المنطقــة العربيــة النســاء 

• القيــام بدراســات وأبحــاث حــول العنــف ضــد النســاء والفتيــات والعنــف الجنســي فــي 	
النزاعــات

• وضــع برامــج توعيــة والعمــل علــى تنســيق الجهــود بيــن األطــراف الفاعلــة للوقايــة مــن 	
النزاعــات والوقايــة مــن ا العنــف ضــد النســاء والعنــف الجنســي
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محور الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع:

الناتــج الثالــث: الحمايــة مــن النزاعــات وكافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء فــي كل أوقــات 
الســلم والنزاعــات وفتــرات مــا بعــد النزاعــات.

• ترجمــة االلتزامــات العربيــة والدوليــة بخصــوص حمايــة النســاء والفتيــات فــي مناطــق 	
جــراءات عمليــة. النزاعــات واالحتــال إلــى تدابيــر واإ

• ضمان حماية النساء والفتيات من أخطار النزاعات واالحتال واإلرهاب.	
• العمل على الحد من المخاطر في مناطق النزاعات واالحتال	

محور اإلغاثة والمعافاة للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع: 

مــن  احتياجاتهــن  العربيــة علــى  المنطقــة  فــي  النســاء والفتيــات  الرابــع: حصــول  الناتــج 
اإلغاثــة والمعافــاة وخاصــة المجموعــات األكثــر عرضــة للعنــف، وتعزيــز قــدرات أعــوان 
اإلغاثــة والتعافــي خــال النزاعــات ومــا بعــد النزاعــات ومناطــق المهــددة باإلرهــاب.

• خطــط العمــل والمــوارد المخصصــة لفتــرات مــا بعــد النزاعــات - بمــا فيهــا نــزع الســاح 	
وتســريح القــوات واإعــادة التأهيــل – مــع األخــذ فــي االعتبــار منظــور النــوع االجتماعــي 

وذلــك فــي فتــرات النزاعــات واالحتــال ومــا بعــد النزاعــات وتحــت تهديــد اإلرهــاب
• تخصيــص المــوارد والتخطيــط بمراعــاة النــوع االجتماعــي فــي النزاعــات واالحتــال ومــا 	

بعــد النزاعــات والثــورات والكــوارث خاصــة للمجموعــات المعرضــة للخطــر
• إدمــاج النســاء فــي منظومــة العدالــة االنتقاليــة وتعويــض ضحايــا العنــف ضــد النســاء 	

والعنف الجنســي والتهجير القســري وجميع األضرار التي خلفتها الجماعات اإلرهابية 
فــي فتــرات النزاعــات ومــا بعدهــا.

والتدخــات/  والمخرجــات  والنتائــج  األهــداف  يحــدد  عملــي  بشــكل  الخطــة  ُكتبــت  ولقــد 
األنشــطة اإلســتراتيجية والمؤشــرات والمنظمــات المعنيــة/ مقترحــات الشــراكة، وأخيــرًا، 

اإلطــار الزمنــي المقتــرح. 

يذكر ان الخطة موجهة لجامعة الدول العربية وهيئاتها المختلفة، والدول األعضاء. 
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3. مدخل إلى خطط العمل الوطنية للمرأة والسالم واألمن 

كمــا اتضــح ســابقًا، قــام مجلــس األمــن باإلشــارة إلــى خطــط العمــل الوطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن فــي 
قراراتــه الخاصــة حــول الموضــوع، ورحــب بجهــود الــدول فــي تطويــر الخطــط الوطنيــة لتنفيــذ القــرار 1325 
)2000( والقــرارات الاحقــة وطلــب مــن الــدول ان تقــوم بتطويــر هــذه الخطــط والقيــام بمراجعتهــا دوريــًا 
وضمــان توفيــر المــوارد لنفيذهــا، وشــدد علــى اهميــة ان يتــم تطويــر هــذه الخطــط بالتعــاون مــع المجتمــع 
المدنــي. كمــا وطلــب مجلــس األمــن مــن الــدول تقديــم تقاريــر دوريــة حــول تنفيــذ التزاماتهــا بأجنــدة المــرأة 

والســام واألمــن بمــا فــي ذلــك مــن خــال تقاريــر اقليميــة. 

1.3 قرارات مجلس األمن وخطط العمل الوطنية 

اشــار مجلــس األمــن مباشــرة إلــى أهميــة تبنــي الــدول خطــط العمــل الوطنيــة حــول األمــر والســام 
واألمــن. فــي قــراره 1889 )2009( رحــب مجلــس األمــن بالجهــود التــي تبذلهــا الــدول األعضــاء 
لتنفيــذ القــرار 1325 )2000( علــى الصعيــد الوطنــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــال إعــداد خطــط عمــل 

وطنيــة، وشــجع الــدول علــى مواصلــة القيــام بذلــك.

لــم يحــدث  القــرار رقــم 2122 )2013( عــن القلــق بأنــه مــا  وعبــر مجلــس األمــن، مــن خــال 
تحــول كبيــر فــي تنفيــذ القــرار 1325، ســيظل تمثيــل المــرأة والمنظــورات النســائية فــي جهــود منــع 
نشــوب النزاعــات وتســويتها والحمايــة منهــا وبنــاء الســام ناقصــًا. ولهــذا دعــى مجلــس األمــن الــدول 
والمنظمــات اإلقليميــة بــأن تبــدأ اســتعراض خطــط التنفيــذ القائمــة وأهدافهــا، وشــدد علــى انــه علــى 
الــدول األعضــاء أن تقّيــم التقــدم المحــرز وأن تعجــل بإحــراز المزيــد منــه وأن تســتعد لتحديــد أهــداف 

جديــدة. )قــرار مجلــس األمــن 2122، الفقــرة 15(

وفــي عــام 2015، مــن خــال القــرار 2242، قــام مجلــس األمــن بالترحيــب بالجهــود التــي تبذلهــا 
الــدول األعضــاء لتنفيــذ القــرار 1325 )2000(، مشــيرًا تحديــدًا لخطــط العمــل الوطنيــة:

األخيــرة،  الســنوات  فــي  الوطنيــة  العمــل  علــى خطــط  طــرأت  التــي  بالزيــادة  كذلــك     »ويرحــب 
ويدعــو الــدول األعضــاء إلــى زيــادة إدمــاج البرنامــج المتعلــق بالمــرأة والســام واألمــن فــي خططهــا 
االســتراتيجية، مثــل خطــط العمــل الوطنيــة وغيرهــا مــن أطــر التخطيــط، مــع توفيــر المــوارد الكافيــة، 
بمــا يشــمل تنفيــذ االلتزامــات ذات الصلــة القائمــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي 
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لحقــوق اإلنســان، مــن خــال التشــاور علــى نطــاق واســع مــع جهــات مــن بينهــا المجتمــع المدنــي، وال 
ســيما المنظمــات النســائية، ويدعــو البلــدان التــي لديهــا خطــط عمــل وطنيــة إلــى أن تقــدم، فــي أثنــاء 
المناقشــات الســنوية المفتوحــة التــي يعقدهــا مجلــس األمــن بشــأن المــرأة والســام واألمــن، معلومــات 
مســتكملة عــن التقــدم الــذي أحرزتــه فيمــا يتعلــق بتنفيــذ تلــك الخطــط واســتعراضها، ويرحــب كذلــك 
بالجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات اإلقليميــة لتنفيــذ القــرار 1325 )2000(، بطــرق مــن بينهــا اعتمــاد 
األطــر اإلقليميــة، ويشــجعها علــى مواصلــة التنفيــذ«. )قــرار مجلــس األمــن 2242 )2015(، الفقــرة 

)2
وفــي عــام 2019، وتمهيــدا للذكــرى العشــرين لقــرار مجلــس األمــن 1325، اهــاب مجلــس األمــن 
بالــدول األعضــاء وكيانــات األمــم المتحــدة والعناصــر الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي بـــ »التعهــد 
بالتزامــات مــن أجــل تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن بشــأن المــرأة والســام واألمــن قبــل حلــول الذكــرى 
الســنوية العشــرين التخــاذ القــرار 1325، وكفالــة تأثيــر تلــك االلتزامــات تأثيــرا هادفــا فــي تنفيــذ خطــة 
تاحتهــا تعزيــز ســبل متابعــة تنفيذهــا، وباإلضافــة إلــى  العمــل المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن، واإ
ذلــك، يشــجع الــدول األعضــاء علــى أن تعتمــد خطــط عمــل وطنيــة ممولــة بالكامــل وتجددهــا بصــورة 
منتظمــة إلحــراز التقــدم فــي تنفيــذ الخطــة المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن«. )قــرار مجلــس األمــن 

2467 )2019(، الفقــرة 35(

2.3 ما هي خطط العمل الوطنية؟

خطــط العمــل الوطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن هــي وثائــق يتــم صياغتهــا بهــدف إضفــاء الطابــع 
المحلــي علــى التزامــات الــدول بتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 والقــرارات الاحقــة لــه حــول ذات الموضــوع، 
ويتــم تبنيهــا رســميًا. ويجــب ان تكــون هــذه الخطــط محــددة وقابلــة للتنفيــذ والقيــاس. اذن هــي ليســت بتوجهــات 
نمــا تقــوم خطــة العمــل الوطنيــة بتبيــان األهــداف واألنشــطة مــن أجــل تنفيــذ محــاور  إســتراتيجية عامــة، واإ
أجنــدة المــرأة والســام واألمــن بمــا يتناســب مــع الواقــع الوطنــي واألولويــات المنبثقــة. وال تعالــج فقــط الظواهــر 
والممارســات، انمــا تشــكل خطــط العمــل أدوات مــن أجــل مراقبــة التقــدم المحــرز فــي التغيــرات الهيكليــة والتــي 
تــؤدي إلــى تغيــرات جذريــة، اي تلــك التــي تعالــج األســباب الكامنــة وراء اســتمرار األوضــاع التــي كانــت 
الدافــع وراء األخطــار التــي تهــدد أمــن وســام النســاء والفتيــات. ويجــب ان يتــم تحضيــر الخطــط الوطنيــة مــن 
قبــل تحالــف عريــض مــن وزارات الحكومــة وأجهــزة األمــن، وهيئــات رســمية أخــرى واآلليــات الوطنيــة للمــرأة 

واآلليــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ومؤسســات المجتمــع المدنــي والخبــراء. 
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 تقــوم الخطــط الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن علــى تحليــل واقعــي وجــدي وصــادق للواقــع مــن 	
أجــل تحديــد اإلشــكاليات والتحديــات، والخــروج بحلــول فعالــة. 

 تشــكل خطــط العمــل الوطنيــة ادوات لجميــع أصحــاب المصلحــة لتحديــد األولويــات والمســؤوليات 	
وتخصيــص المــوارد وبــدء اإلجــراءات االســتراتيجية خــال إطــار زمنــي محــدد.

 مــن الضــروري توفيــر األدوات والبيانــات لتتبــع التقــدم المحــرز بصــورة منهجيــة فــي شــتى 	
المجــاالت.

 وحيــث أنــه قــد تتغيــر هــذه األولويــات مــع الوقــت، فمــن الضــروري مراجعــة خطــط العمــل بشــكل 	
دوري. 

 وينبغــي أن تتضمــن خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن القــرار 1325 صياغــة متســقة مــع التزامــات 	
الــدول بحســب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الجنائــي 

الدولي.
  يجــب احتســاب تكاليــف الخطــة ووضــع الميزانيــة المرادفــة وضمــان تمويلهــا مــن أجــل ضمــان 	

التنفيــذ.
 كما ويجب تخصيص الموارد البشرية الازمة من اجل ضمان تطبيق الخطط الوطنية. 	

مــن المهــم التأكيــد علــى ان الخطــط الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن هــي ليســت عمليــة لمــرة واحــدة، انمــا 
يجــب ان تكــون عمليــة مســتمرة حيــث يتــم الخــروج بالخطــط األولــى ويتــم باســتمرار مراجعــة الخطــط القائمــة 
والخــروج بخطــط جديــدة. وفــي بعــض األحيــان، وبســبب تغيــرات فــي الظــروف، يتــم الخــروج بخطــط طــواريء 

لتتماشــى مــع األوضــاع واألولويــات الطارئــة. 

وليــس هنــاك نموذجــًا واحــدًا يجــب اتباعــه مــن ناحيــة مــدة خطــة العمــل الوطنيــة، حيــث تقــوم الــدول بتبنــي 
خطــط العمــل الوطنيــة لعــدد مــن الســنوات تناســب واقعهــا آخــذة باإلعتبــار عــدد مــن العوامــل منهــا الــدورة 
اإلنتخابيــة الوطنيــة، المــدة المتبعــة وطنيــًا فــي التخطيــط اإلســتراتيجي، ومــدة خطــط العمــل الوطنيــة األخــرى 

ذات العاقــة. 

• قامــت الدنمــارك بإطــاق أول خطــة عمــل وطنيــة فــي العالــم فــي عــام 2005، ثــم تبعتهــا بلــدان 	
أخــرى فــي أوروبــا الغربيــة وبلــدان الشــمال األوروبــي. كانــت كــوت ديفــوار هــي أول بلــد خــارج مــن 

النــزاع يعتمــد خطــة فــي2007، وأعقبتهــا أوغنــدا فــي 2008 وليبيريــا فــي 18.2009

18 “منع النزاع وتحويل العدالة وضامن السام: دراسة عاملية حول تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325”، 

هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2015، صفحة 14.
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• حتى نيسان/ابريل 2019، يوجد في العالم 79 خطة عمل وطنية.19	
• حتــى تشــرين ثاني/نوفمبــر 2018، قامــت اربــع دول عربيــة بتبنــي خطــط عمــل وطنيــة حــول 	

المــرأة والســام واألمــن وهــي العــراق، وفلســطين، واألردن وتونــس، وعــدد مــن الــدول األخــرى تقــوم 
اآلن بتطويــر خططتهــا الوطنيــة، بمــا فيهــا دول فيهــا صراعــات مثــل اليمــن والســودان ودول متأثــرة 
بالصراعــات مثــل لبنــان )ايضــا لبنــان هــي دولــة خارجــة مــن الصــراع الداخلــي )الحــرب األهليــة( 

ســابقا(.

3.3 أي دول يجب ان تقوم بإعداد خطط عمل وطنية؟

تظهــر التجربــة انــه هنــاك أهميــة قصــوى لعــاج األســباب الكامنــة وراء حــدوث التمييــز واســتبعاد النســاء 
والفتيــات واألســباب التــي تســهل حــدوث اإلنتهــاكات والجرائــم ضدهــن فــي وقــت الســلم، والتــي تتفاقــم فــي وقــت 

النــزاع. فيقــول األميــن العــام لألمــم المتحــدة، 

»مــا زال القلــق يســاورني حيــال عــدم إحــراز أي تقــدم فــي معظــم االلتزامــات األساســية للســام 
واألمــن وحقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين. وأي مقاربــات مســتدامة للتحديــات ... تســتدعي 
أن يتجــاوز إبداعنــا والتزامنــا علــى المــدى الطويــل النهــج المســتندة إلــى المشــاريع التــي تنفــذ لمــرة 
واحــدة لصالــح المــرأة والســام واألمــن مــن أجــل تحقيــق تغييــرات علــى مســتوى المنظومــة وتغييــرات 

هيكليــة.«20

يتضــح مــن هــذا انــه ال ترتبــط اجنــدة المــرأة والســام واألمــن، وبالتالــي أهميــة التخطيــط لهــا، فقــط بالــدول التــي 
تمــر بالنزاعــات او التــي تمــر فــي مراحــل انتقاليــة بعــده. فهنــاك عاقــة واضحــة اثبتتهــا الدراســات بيــن تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين بمــا فــي ذلــك تحقيــق المشــاركة الحقيقيــة للمــرأة فــي الحيــاة العامــة ومناهضــة العنــف 
المبنــي علــى اســاس النــوع اإلجتماعــي بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي مــن ناحيــة، والقــدرة علــى منــع نشــوب 
النزاعــات وومواجهتهــا بشــكل عــام ومواجهــة الجرائــم ضــد النســاء والفتيــات خاصــة مــن ناحيــة أخــرى. وال 
يقتصــر األمــر فقــط علــى كــون العنــف ضــد المــرأة يشــكل جــرس إنــذار مبكــر، حيــث يرتبــط ارتفــاع مســتويات 
العنــف ضــد المــرأة بانخفــاض إمتثــال الــدول لإللتزامــات القانونيــة الدوليــة الناجمــة مــن القانــون الدولــي بمــا 
فــي ذلــك قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن البلــدان التــي تنخفــض فيهــا معاييــر حقــوق 
peace-.www//:https ،WILPF  ــة ــة للســلم والحري ــع األلكــروين للرابطــة النســائية الدولي ــرة مــن املوق 19 معلومــات متوف

 states-member/org.women

20 تقرير األمني العام عن املرأة والسام واألمن، S/2018/900، 9 أكتوبر 2018، الفقرة 6. 
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اإلنســان، بمــا فــي ذلــك المســاواة بيــن الجنســين، تكــون أكثــر عرضــة للنزاعــات المســلحة، حيــث تشــير هــذه 
بالعــادة إلــى انخفــاض معاييــر العدالــة وحكــم القانــون ممــا يســهل مــن انتشــار الجرائــم التــي قــد تشــعل او تزيــد 
التوتــر الــذي قــد يتصاعــد إلــى حــد النــزاع. وبالتالــي، فــإن هــذا يظهــر اهميــة تقويــة نظــام العدالــة وحكــم القانــون 
والمســاواة بيــن الجنســيين والمشــاركة المتســاوية وانشــاء وتقويــة مؤسســات الدولــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة 
كعمليــة وقائيــة لمنــع حــدوث النزاعــات، ولتقويــة امكانيــة حمايــة النســاء والفتيــات خــال النــزاع خاصــة ان مــن 
اآلثــار الســريعة للنــزاع هــو زيــادة هشاشــة نظــام العدالــة وأجهــزة ومؤسســات الدولــة وتراجــع التنميــة. وبالتالــي 
تكمــن اهميــة الخطــط الوطنيــة فــي وقــت الســلم فــي انهــا تضــع الضمانــات الازمــة، األمــر الــذي لــه تأثيــر 

كبيــر علــى تجنــب النــزاع والقــدرة علــى مواجهــة النــزاع والتقليــص مــن آثــاره علــى النســاء والفتيــات.

1.3.3 الدول التي ال تمر بالنزاعات

علــى الــدول التــي ال تمــر بالنزاعــات ان يكــون لديهــا اهتمــام بأجنــدة المــرأة والســام واألمــن مثــل باقــي 
الــدول ألســباب عــدة. مــن ناحيــة، قــد تشــكل فتــرة األمــن قبــل النــزاع فتــرة تتســم بهشاشــة مؤسســات الدولــة او 
ضعــف آليــات العدالــة وحكــم القانــون او قــد يكــون بحاجــة إلصاحــات تشــريعية وقضائيــة ويمكــن بذلــك ان 
تشــكل فتــرة يســهل اإلنــزالق فيهــا إلــى حالــة النــزاع. وقــد ال يكــون البلــد يمــر بالنــزاع المســلح إال انــه قــد يمــر 
باإلضطرابــات الداخليــة. وهــذه جميعــًا امــور هامــة يجــب تداركهــا والعمــل عليهــا فــي فتــرات الســلم ألن عــدم 
ســتمرارية الجرائــم ضــد النســاء والفتيــات التــي قــد تتفاقــم لتصبــح مــن أســباب  معالجتهــا يضاعــف مــن حــدة واإ
وقــوع النزاعــات المســلحة. لذلــك، مــن الضــروري العمــل علــى البــدء بإصاحــات واســعة وبأســرع وقــت ممكــن 

فــي وقــت الســلم.  

كمــا ان فتــرة الســلم هــي فتــرة هامــة لتبنــي التشــريعات والمخططــات والسياســات وبنــاء المؤسســات التــي تشــكل 
ضمانــات هامــة فــي فتــرة النزاعــات حيــث انــه فــي تلــك الفتــرة تعانــي اجهــزة وآليــات الدولــة مــن الهشاشــة 
ــم تكــن موجــودة قبــل  وبالتالــي يصبــح مــن الصعــب جــدا وضــع الضوابــط الجديــدة خــال فتــرة النــزاع، ان ل

النــزاع.

كمــا وتشــير التجربــة ببســاطة ان نزاعــات اليــوم هــي عابــرة للحــدود مــن ناحيــة اثرهــا. فكثيــرا مــا تكــون الــدول 
متأثــرة بنزاعــات مجــاورة، او انهــا دول تســتضيف المهاجريــن والاجئيــن أو هــي دولــة مــرور لهــؤالء أو قــد 
تكــون دول مســتقبلة أو مرســلة أو معبــر لإلتجــار بالبشــر، بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات، او انهــا مســتقبلة 
ن كانــت هــذه الدولــة  او مصــدرة او معبــر لإلســلحة المســتخدمة فــي اإلنتهــاكات والجرائــم. وبالتالــي، حتــى واإ
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ليســت بدولــة تمــر بالنــزاع مباشــرة، إال انــه مــن المرجــح أن تكــون دولــة متأثــرة بشــكل مــا بالنزاعــات. 

كمــا وأن التطــرف العنيــف يمكــن أن يؤثــر علــى اي دولــة مــن العالــم اليــوم، وبالتالــي هنــاك أهميــة للتصــدي 
ألســباب وآثــار هــذا التطــرف بشــكل اســتراتيجي ومــدروس، األمــر الــذي أكــد عليــه مجلــس األمــن تكــرارًا. 

كمــا وللــدول التــي ال تمــر بالنزاعــات دور داعــم كبيــر للــدول المتأثــرة بالنــزاع مــن ناحيــة الدعــم المالــي، 
والتدريــب، والدعــم اللوجســتي، ودعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومــا إلــى ذلــك، األمــر الــذي أكــد عليــه 
مجلــس األمــن بقراراتــه. فكمــا ســيتم البحــث أدنــاه، يمكــن لهــذه الــدول ان تســاهم فــي ودعــم تطويــر الخطــط 

الوطنيــة فــي بلــدان أخــر.

والعديــد مــن الــدول تشــارك مــن خــال قواتهــا فــي القــوات الدوليــة واإلقليميــة لحفــظ الســام ولمراقبــة عمليــات 
الســام، ولذلــك يجــب ان تكــون قواتهــا علــى درايــة كاملــة بمتطلبــات اجنــدة المــرأة والســام واألمــن وأن تتلقــى 
التدريــب الكافــي قبــل توجههــا للميــدان فــي مواضيــع تتعلــق بالمــرأة والســام واألمــن بمــا فــي ذلــك المســاواة 

الجندريــة والعنــف الجنســاني بمــا فيــه العنــف الجنســي، األمــر الــذي أكــد عليــه مجلــس األمــن مــرارًا. 

ومــن هنــا يتضــح انــه علــى الــدول التــي ال تمــر بالنــزاع ان تقــوم بتطويــر خطتهــا الوطنيــة حــول المــرأة والســام 
واألمــن لتعالــج هــذه الجوانــب المختلفــة. 

دراسة حالة: األردن

أوكلــت الحكومــة األردنيــة إلــى اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة مهمــة تطويــر خطــة عمــل وطنيــة 
أردنيــة  لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 )2000( حــول المــرأة والســام واالمــن والقــرارات الاحقــة 
لــه. وبــدأت اللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون المــرأة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بتنفيــذ عمليــة 
تشــاركية لصياغــة وتبنــي مســودة خطــة العمــل الوطنيــة بمشــاركة نشــطة وتوجيهيــة مــن االئتــاف الوطنــي 
لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، وهــو ائتــاف يمثــل قطــاع واســع مــن المؤسســات الرســمية وغيــر 
الرســمية ذات العاقــة ومــن ذوي الخبــرة والــذي تــم إنشــاؤه مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة فــي 
عــام 2010. وتــم عقــد عــدد مــن المشــاورات مــع الجهــات المهنيــة والمجتمعــات المحليــة والجهــات األمنيــة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، بمــا فيهــا العاملــة مــع الاجيــن، علــى كافــة المســتويات وفــي كافــة محافظــات 

المملكــة األردنيــة للخــروج بتوصيــات حــول األولويــات. 
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واســتندت الخطــة إلــى أنــه »علــى الرغــم مــن وقــوع األردن فــي وســط أكثــر األقاليــم اضطرابــًا فــي العالــم، فقــد 
بقــي دولــًة مســتقّرًة غيــر متوّرطــٍة فــي أي نزاعــات مســّلحٍة وســط هــذه التوتّــرات والتحّديــاِت والنزاعــات اإلقليمّيــة 
المســّلحة. إاّل أّنــه لــم يســلم مــن تأّثــره بهــا، مّمــا يحّتــم عليــه التعامــل واالســتجابة الســريعة لتفــادي آثــار هــذه 
النزاعــات. ومــع اعتيــاد األردّن تاريخّيــًا علــى التدّفقــات الســكانّية المفاجــأة مــن البلــدان المجــاورة بحثــًا عــن 
األمــن والســلم، التــي كان آخرهــا أزمــة اللجــوء الســورّي ومــا رافقــه مــن تدّفــٍق مفاجــئ وكثيــف لاجئيــن، ... 
ــة العظمــى مــن المتأّثريــن ســلبًا بهــذا الصــراع بوصفهــم  ــون وال ســّيما النســاء واألطفــال األغلبّي يشــّكل المدنّي
الجئيــن ونازحيــن يمّثلــون بصــورٍة متزايــدٍة هدفــًا للمقاتلــن والعناصــر المســلحة، ممــا يضطّرهــم لمغــادرة منازلهــم 
وتــرك ممتاكاتهــم. ناهيــك عــن تغّيــر الســياق العالمــّي لألمــن والســام، ومــا صاحبــه مــن انتشــار الفكــر 
المتطــّرف العابــر للحــدود، الــذي مــن الممكــن أن يــؤّدي للعنــف واإلرهــاب. مّمــا يتطّلــب تدّخــات مراعيــًة 
للنــوع االجتماعــّي مــن قبــل الســلطات األردنّيــة علــى جميــع المســتويات، ومشــاركة الجهــات الفاعلــة األمنّيــة 

منهــا واإلنســانّية علــى حــّد ســواء.«21

دراسة حالة: الخطة الوطنية في األردن

ارتكزت الخطة على األركان التالية الناتجة من المشاورات الوطنية:22

»ركــن المشــاركة :عــّد المشــاركون زيــادة مشــاركة النســاء فــي عملّيــات وقــّوات حفــظ وبنــاء الســام 
فــي القطاعــات الشــرطّية والعســكرّية، وتعزيــز القــدرات القيادّيــة للمــرأة العســكرّية المشــاركة فــي هــذه 
المهــاّم وخاّصــة فــي مناصــب صنــع القــرار، مــن المجــاالت ذات األولوّيــة التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن 
االعتبــار، عنــد صياغــة الخّطــة الوطنّيــة، وذلــك نظــرًا للعــدد المتــدّن ي نســبيًا مــن النســاء األردنّيــات 

العامــات فــي هــذا المجــال.

ركــن الوقايــة مــن التطــّرف والعنــف والحمايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــّي: أشــار 
العشــائرّية والطائفّيــة  النزاعــات  مثــل  السياســّي  بالعنــف  تهديــدات متعّلقــة  إلــى وجــود  المشــاركون 
والتطــّرف العنيــف، حيــث تكــرر ذكــر )التطــّرف العنيــف( خــال المناقشــات بوصفــه مــن أبــرز 

21 “الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325: املــرأة واألمــن والســام )2018 – 2021(”، متوفــرة عــى 

jordani-/2017/12/publications/library-digital/en/org.unwomen.jordan//:http  موقــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،

 plan-action-national-an

ــرة  ــام )2018 – 2021(”، متوف ــن والس ــرأة واألم ــم 1325: امل ــن رق ــس األم ــرار مجل ــل ق ــة لتفعي ــة األردني ــة الوطني 22 “الخط

/12/2017/publications/library-digital/en/org.unwomen.jordan//:http ،عــى موقــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة

plan-action-national-jordanian
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التهديــدات التــي تعيــق تحقيــق األمــن والســام. كمــا وناقــش المشــاركون كيفّيــة مواجهــة المجتمعــات 
وخاّصــة النســاء لمخاطــر التطــّرف والعنــف، وخاّصــة كونهــّن يضطلعــّن بــدور هــاّم فــي منــع أفــراد 
أســرهّن مــن االلتحــاق بالجماعــات اإلرهابّيــة المتطّرفــة التــي بــدأت بالتنامــي مــع توافــد العديــد مــن 

اإلرهابّييــن الفاّريــن مــن النزاعــات المحيطــة. 

ركــن التعافــي واإلغاثــة واعــادة اإلعمــار كاســتجابة ألزمــة الاجئيــن: نظــرًا لتزايــد عــدد الاجئيــن 
فــي األردّن، خرجــت المشــاورات بتوصيــات واضحــة موّجهــة إلــى المؤّسســات الوطنّيــة والدولّيــة لتلبيــة 
االحتياجــات المباشــرة لاجئيــن والمجتمعــات المســتضيفة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر الخدمــات 
والحمايــة والدعــم الكافــي للنســاء الاجئــات. وفــي ذات الوقــت، تكثيــف الجهــود لبنــاء قــدرات منّظمــات 
ومؤّسســات المجتمــع المدنــّي والمحلــّي للعمــل علــى مســاعدة الاجئيــن وتعزيــز الصمــود التماســك 
المجتمعــي، وكذلــك تمــت الدعــوة إلــى شــمول واعتبــار النســاء كأطــراٍف مؤثــرة فــي مبــادرات اإلغاثــة 

والتعافــي واإعــادة اإلعمــار.«

واســتندت الخطــة علــى إطــار منطقــي تــم بــه تحديــد األهــداف اإلســتراتيجية ومؤشــرات األداء القياســية 
والنتائــج والمخرجــات والمبــادرات المقترحــة والجهــات المفترحــة للتنفيــذ. ولقــد جــرى بعــد ذلــك إحتســاب 

تكلفــة الخطــة. ويجــري العمــل علــى موائمــة الخطــة مــع أطــر وخطــط وطنيــة أخــرى. 

• قامــت المملكــة المتحــدة مــن خــال خطتهــا الوطنيــة بدعــم تطويــر الخطــة الوطنيــة فــي األردن ومــن 	
ثــم قامــت بتخصيــص الدعــم لتطبيــق هــذه الخطــة.23

• تقــوم الدنمــارك مــن خــال خطتهــا الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن بدعــم المشــاركة السياســية للنســاء 	
مــن ســوريا واليمــن لتمكينهــن مــن المشــاركة فــي محادثــات الســام، وتقــوم بدعــم منظمــات المجتمــع 

المدنــي العاملــة مــع الاجئيــن فــي األردن، وبدعــم تدريــب النســاء فــي ســلك الشــرطة فــي العــراق.24

2.3.3 الدول التي تمر بالنزاعات

هنــاك تســاؤل حــول اذا كان بمقــدور الــدول التــي تمــر بالنــزاع ان تقــوم بإعــداد الخطــة الوطنيــة 

 Annual Report to Parliament 2018,  :2022-UK National Action Plan on Women, Peace and Security 2018 23

.19 December 2018

 Denmark’s National Action Plan for implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, 24

.Peace and Security 2014 – 2019
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خــال فتــرة النــزاع. وقــد يكــون هنــاك تحديــات كبيــرة تمــر بهــا البــاد خــال فتــرة النــزاع تضعــف مــن قدرتهــا 
علــى تطويــر الخطــة الوطنيــة، إال انــه فــي ذات الوقــت قــد تشــكل الخطــة الوطنيــة آليــة هامــة للتصــدي 
لبعــض مــن هــذه التحديــات، لذلــك يجــب إعطــاء عنايــة لتطويــر الخطــة الوطنيــة وتبنيهــا حتــى ضمــن هــذه 
الظــروف. وحيــث أن آليــات الدولــة وأجســامها وهيئاتهــا المختلفــة تكــون فــي األغلــب هشــة، وتكــون مصــادر 
الدولــة شــحيحة، يمكــن فــي تلــك الظــروف اإلعتمــاد أكثــر علــى مســاعدات وخبــرات هيئــات األمــم المتحــدة، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة، والــدول المانحــة. ومــن أجــل نجــاح هــذه الخطــة، يجــب أن 

يكــون هنــاك إرادة سياســية حقيقيــة لتطويرهــا وتبنيهــا وتنفيذهــا.

دراسة حالة: فلسطين

قامــت فلســطين بتبنــي وثيقــة اإلطــار الوطنــي اإلســتراتيجي لقــرار مجلــس األمــن 1325 فــي 2015 

ومــن ثــم قامــت بتبنــي الخطــة الوطنيــة للفتــرة 2017 – 2019 بنــاًء علــى هــذا إلطــار اإلســتراتيجي.25 

ويركــز اإلطــار اإلســتراتيجي علــى تحليــل واقــع المــرأة والفتــاة الفلســطينية فيمــا يتعلــق باإلحتــال اإلســرائيلي 

وأيضــًا مــن ناحيــة الواقــع الداخلــي بمــا فــي ذلــك العنــف والتعليــم والعمــل. أمــا الخطــة الوطنيــة، فجــاءت لتركــز 

اساســًا على »حماية النســاء والفتيات الفلســطينيات من اعتداءات االحتال اإلســرائيلي وانتهاكاته ومســاءلته 

ــًا، وضمــان مشــاركة المــرأة دون تمييــز فــي كافــة المجــاالت والمســتويات المتعلقــة بصنــع القــرار علــى  دولي

المســتويين المحلــي والدولــي عبــر تطويــر آليــات الحمايــة للنســاء والفتيــات، وكذلــك العمــل علــى زيــادة إشــراك 

المــرأة فــي حفــظ الســام وحــل النــزاع علــى جميــع المســتويات، ودمــج وجهــات نظرهــا فــي اتفاقيــات الســام 

والمصالحــة.«26 ويتضــح مــن هنــا ان تركيــز الخطــة جــاء اساســًا حــول إنتهــاكات اإلحتــال اإلســرائيلي 

ولكــن أيضــًا دور المشــاركة السياســية فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات وفــي معالجــة الخــاف الفلســطيني السياســي 

الداخلــي. ولقــد تــم تطويــر اإلســتراتيجية والخطــة مــن خــال شــراكة بيــن األطــراف الحكوميــة المتمثلــة فــي 

الــوزارات والمؤسســات الرســمية وممثلــي القطــاع األهلــي، خصوصــًا المؤسســات واالئتافــات ذات العاقــة.

دراسة حالة: الخطة الوطنية الفلسطينية27
25  معلومــات مــن “فلســطني : وثيقــة اإلطــار الوطنــي اإلســراتيجي لقــرار مجلــس األمــن 1325، 2015؛ والخطــة الوطنيــة لتنفيــذ 

قــرار مجلــس األمــن 1325: املرأة والســام واألمــن، فلســطني 2019-2017.

ــن، فلســطين -2017 ــرأة والســام واألم ــن 1325: الم ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي 26  الخطــة الوطني

 .2019
27  الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325: املرأة والسام واألمن، فلسطني 2019-2017. 
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استندت الخطة على األهداف اإلستراتيجية التالية:

الهــدف االســتراتيجي األول: تعزيــز حمايــة النســاء والفتيــات الفلســطينيات، وبخاصــة فــي مواجهــة 
انتهــاكات اإلحتــال اإلســرائيلي، مــن خــال تحســين نوعيــة خدمــات الدعــم للنســاء والفتيــات اللواتــي 
يتعرضــن لانتهــاكات والتمييــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ال ســيما العنــف؛ تعزيــز صمــود 

النســاء والفتيــات الفلســطينيات تحــت االحتــال اإلســرائيلي.

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: مســاءلة االحتــال اإلســرائيلي، ومنــع اإلفــات مــن العقــاب، إلــى جانــب 
جبــر الضــرر الواقــع علــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات بموجــب اآلليــات الدوليــة والوطنيــة، مــن 
خــال العمــل علــى مســاءلة االحتــال اإلســرائيلي دوليــًا ووطنيــًا علــى جرائمــه بحــق النســاء والفتيــات 
الفلســطينيات؛ تعزيــز القــدرات المؤسســية فيمــا يتعلــق بآليــات رصــد وتوثيــق مــا يتصــل بإنفــاذ محــاور 

القــرار 1325. 

الهــدف االســتراتيجي الثالــث: تعزيــز مشــاركة النســاء الفلســطينيات فــي عمليــات صنــع القــرار علــى 
المســتوى المحلــي والدولــي مــن خــال تطويــر وزيــادة تمثيــل النســاء الفلســطينيات وبخاصــة علــى 
المســتوى القيــادي فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ودعــم مشــاركتها فــي المؤسســات 
الدوليــة؛ تعزيــز دور النســاء الفلســطينيات فــي الحفــاظ علــى الســلم األهلــي ودعــم الوحــدة الوطنيــة.

ولقــد حــددت الخطــة مــن خــال إطــار منطقــي األهــداف، والسياســات والتدخــات واألنشــطة باإلضافــة 
إلــى المخرجــات والجهــات المســؤولة ووصــف إضافــي توضيحــي. وبعــد تبنــي الخطــة، تــم احتســاب 

كلفتها. 

دراسة حالة: العراق

قامــت العــراق بتبنــي خطــة عمــل وطنيــة 2014- 2018 وبهــذا اصبحــت العــراق أول دولــة عربيــة 
تقــوم بتبنــي خطــة وطنيــة حــول المــرأة والســام واألمــن. بــدأ العمــل علــى الخطــة الوطنيــة فــي 2012، بدايــة 
بمبــادرة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تعــرف بمبــادرة الخطــة الوطنيــة العراقيــة للقــرار 1325. وفــي 2013، 
تشــاركت الحكومــة االتحاديــة وحكومــة أقليــم كردســتان بإطــاق عمليــة مشــتركة عبــر القطاعــات أدت إلــى 
إنشــاء فريــق عمــل وطنــي متعــدد القطاعــات، يعــرف بـــ )CSTF( الــذي تشــكل مــن ممثلين/ممثــات عــن 
الــوزارات والقطــاع األمنــي ومبــادرة الخطــة الوطنيــة العراقيــة للقــرار 1325 وخبــراء وخبيــرات فــي القانــون 
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وايضــا المنظمــات المعنيــة بحقــوق النســاء ومنظمــات اخــرى مــن المجتمــع المدنــي بدعــم مــن خبــراء وخبيــرات 
النــوع االجتماعــي وفــي مجــال المــرأة والســام واألمــن وأصحــاب المصلحــة وأعضــاء مــن البرلمانيــن االتحــادي 
والكوردســتاني. بعــد تبنــي الخطــة، بــذل فريــق العمــل الوطنــي متعــدد القطاعــات جهــودًا متواصلــة مــن أجــل 
تنفيــذ ورصــد وتقييــم النتائــج االوليــة للخطــة الوطنيــة وفــي نهايــة 2018، تــم اصــدار تقييــم تنفيــذ خطــة العمــل 

الوطنيــة 28.1325 

دراسة حالة: الخطة الوطنية للعراق

احتــوت الخطــة علــى الركائــز )المحــاور( التاليــة التــي ركــزت بشــكل كبيــر علــى وضــع النســاء فيمــا 
يتعلــق بالنزاعــات المختلفــة التــي مــرت بهــا البــاد:

الركيــزة األولــى - المشــاركة األهــداف اإلســتراتيجية: وضــع آليــات لضمــان تمثيــل نســبي عــادل 
ومشــاركة كاملــة للنســاء فــي كافــة ســلطات الدولــة ومراكــز صنــع القــرار )التشــريعية، والتنفيذيــة 
والقضائيــة( علــى المســتويين المحلــي والوطنــي؛ ضمــان تمثيــل نســبي عــادل ومشــاركة كاملــة للمــرأة 
فــي كافــة لجــان المصالحــة ومفاوضــات بنــاء الســام، وحــل النزاعــات و مجالــس تحقيــق الســلم 

األهلــي.
الركيــزة الثانيــة – الحمايــة األهــداف اإلســتراتيجية: حمايــة المــرأة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي )GBV( وتوفيــر دور إيــواء آمنــة للضحايــا والناجيــن مــن العنــف ضــد المــرأة؛ ضمــان 
إعــادة تأهيــل واإعــادة دمــج النســاء الناجيــات مــن العنــف فــي المجتمــع أثنــاء المراحــل االنتقاليــة 

للنزاعــات المســلحة ومــا ىبعدهــا.
الركيــزة الثالثــة – الوقايــة األهــداف اإلســتراتيجية: تعميــم وادراج مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي 
جميــع السياســات والعمليــات المتعلقــة بحــل النزاعــات ومنعهــا وبنــاء الســام فــي العــراق؛ زيــادة الوعــي 

وتمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن مــن خــال نهــج قائــم علــى الحقــوق.
وعلــى اثــر مــا شــهدته العــراق مــن هجمــات مــن مــا يســمى بـــ »داعــش« والعنــف الجنســي المســتخدم 
كوســيلة حــرب، قامــت العــراق بعــد ذلــك بتبنــي خطــة خاصــة محــددة مصغــرة للطــواريء تركــز علــى الخطــر 

الطــاريء المتزايــد الــذي واجهتــه النســاء والفتيــات.  بحســب مــا جــاء فــي خطــة الطــواريء للعــراق:

28 فريــق العمــل الوطنــي املتعــدد القطاعــات 1325، تقريــر تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة لقــرار مجلــس األمــن 1325 

بشــأن املــرأة والســام واألمــن )2018-2014(. 
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»بســبب مــا تعــرض لــه العــراق مــن هجمــات ارهابيــة شرســة مــن قبــل عصابــات داعــش او مــا 
يســمى بتنظيــم الدولــة االســامية فــي المناطــق الشــمالية والغربيــة مــن البلــد والــذي ادت إلــى ابــادة جماعيــة 
وتهجيــر قســري ونــزوح ماييــن العوائــل بشــكل جماعــات كبيــرة إلــى محافظــات الوســط وجنــوب العــراق واقليــم 
كردســتان. كل ذلك وضع الحكومة بكافة قطاعاتها امام تحدي كبير جدًا في توفير االحتياجات االساســية 
لماييــن النازحيــن فــي ظــل الظــروف االمنيــة الصعبــة، وبالرغــم مــن جميــع التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة 

اال ان حجــم االحتياجــات اكبــر مــن االمكانيــات الحاليــة.«29

ولقــد أدى هــذا إلــى نــزوح الماييــن، وتعرضــت النســاء والفتيــات إلــى انتهــاكات جســيمة بمــا فيهــا 
اإلغتصــاب وغيــره مــن الجرائــم الجنســية الجســيمة. وتلــزم تلــك االنتهــاكات جميــع األطــراف بالتحــرك الســريع 
مــن دول ومنظمــات محليــة ودوليــة ومؤسســات الدولــة الرســمية وغيــر الرســمية وتكاتفهــا لرصــد المصــادر 

لمواجهــة هــذا الوضــع. لذلــك: 

»وجــد تحالــف  تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس االمــن 1325 ضــرورة ملحــة لوضــع خطــة 
طــوارئ تنبثــق مــن الخطــة الوطنيــة المقــرة وبالتعــاون مــع وزارة الدولــة لشــؤون المــراة والمفوضيــة العليــا لحقــوق 
االنســان والمجلــس االعلــى للمــراة فــي كوردســتان متضمنــه التدابيــر واالجــراءات والبرامــج التــي تســاهم فــي 
التقليــل مــن تلــك االنتهــاكات لحــل هــذه االزمــة وتوحيــد الجهــود الوطنيــة والدوليــة لاســتجابة الطارئــة والتــي 

تعبــر عــن اولويــات احتياجــات النســاء النازحــات الضروريــة والعاجلــة فــي الوضــع الحالــي.«30

دراسة حالة: خطة الطواريء في العراق31

تكونت خطة الطواريء من الركائز التالية:

الوقايــة: زيــادة وعــي المجتمعــات المحليــة المضيفــة للنازحيــن حــول التعايــش الســلمي واعادة االندماج 
حيــن العــودة إلــى مناطقهــم االصليــة؛ وزيــادة وعــي القــوات االمنيــة ومقدمــي الخدمــات للنازحيــن 

بمفهــوم النــوع االجتماعــي وحقــوق االنســان. 

ــة: احتــرام الطابــع المدنــي واالنســاني لمخيمــات النازحيــن وان تراعــي االحتياجــات الخاصــة  الحماي
29 “العراق: خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس األمن 1325، تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 1325.«

30 “العراق: خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس األمن 1325، تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 1325.«

31 معلومات مأخوذة من »العراق: خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس األمن 1325، تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس 

األمن 1325.«
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للنســاء فــي تصميــم تلــك المخيمــات؛ وضــع آليــات محــددة عاجلــة لحمايــة النســاء النازحــات الناجيــات 
من العنف؛ تبني سياســات واجراءات اســتثنائية تضمن عملية اعادة النســاء المختطفات والمفقودات 
اثنــاء النــزاع والعمليــات العســكرية؛ اتخــاذ كافــة االجــراءات الضروريــة لضمــان اجــراء تحقيقــات ســريعة 
وفعالــة مــن جانــب الهيئــات المســتقلة لحقــوق االنســان والجهــات المختصــة تنظــر فــي الشــكاوي 
التــي تقدمهــا النســاء النازحــات؛ التطبيــق الكامــل للقانــون مــن اجــل انصــاف وحمايــة الناجيــات مــن 
الخطــف او العنــف الجنســي وتوفيــر المســاعدة القانونيــة الازمــة باعتمــاد القوانيــن العراقيــة والدوليــة 
فــي اوقــات النــزاع والعمليــات العســكرية ومعاقبــة مرتكبيهــا؛ التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء 
النازحــات عبــر اســتغال المــوارد البشــرية المتوفــرة فــي مواقــع النازحــات؛ وضمــان عــودة النازحيــن 

بســام وتاميــن الحــد االدنــى مــن الحيــاة الكريمــة.

المشــاركة: اشــراك النســاء فــي تصميــم وادارة النشــاطات والفعاليــات االنســانية فــي ظــروف الحــرب 
والنزاعــات المســلحة؛ اشــراك المــراة فــي مراحــل صنــع واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمفاوضــات وحــل 
النزاعــات )اتفاقيــات ومبــادرات حفــظ الســام(؛ المشــاركة الكاملــة  للمــراة والمســاهمة المتكافئــة  فــي 
جميــع الجهــود الراميــة إلــى حفــظ الســام واالمــن وتعزيزهمــا؛ تمثيــل نســاء المجتمعــات التــي شــهدت 
صراعــات مســلحة الســماع اصواتهــن فــي عمليــة تســوية الصراعــات ولتكــن جــزء مؤثــر وكشــريك لمنــع 
الصراعــات وحلهــا وتحقيــق الســام المســتدام علــى جميــع مســتويات؛ ومشــاركة النســاء العائــدات فــي 

اعــادة اعمــار مناطقهــن االصليــة. 

ولقــد تــم تبنــي إطــار منطقــي للخطــة تــم فيــه تحديــد األهــداف واألنشــطة والجهــات المســؤولة عــن 
التنفيــذ، باإلضافــة إلــى حســاب تكلفــة الخطــة. 

3.3.3 الدول الخارجة من النزاعات أو التي تمر بالتحوالت السياسية

تشــكل الفتــرة بعــد النــزاع أو فتــرات التحــول السياســي فرصــًا هامــًا لمعالجــة إرث الماضــي مــن اإلنتهــاكات 
ومعالجــة األســباب الهيكليــة التــي أدت او ســمحت لحــدوث اإلنتهــاكات والجرائــم، بمــا فيهــا الجرائــم الجنســية 
نصــاف  والجســيمة. ولقــد قــام مجلــس األمــن بالتذكيــر مــرارًا علــى أهميــة هــذه الفتــرة للنهــوض بالمســاءلة واإ
»العدالــة  بـــ  تســمى  التــي  اإلنتقاليــة  العدالــة  آلليــات  أهميــة عظمــى  هنــاك  وبذلــك،  الضحايــا وحمايتهــم. 
التحويليــة«، وهــي تلــك العدالــة التــي ال تتطــرق فقــط إلــى الحــاالت الفرديــة والســعي إلــى ايجــاد العدالــة فــي 
نمــا تتطــرق آليــات العدالــة التحويليــة أيضــا إلــى الهيــاكل والتشــريعات والممارســات وغيرهــا  تلــك الحــاالت، واإ
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مــن اســباب ادت إلــى او ســهلت او ســاهمت فــي حــدوث هــذه الجرائــم ولــم تعالــج آثارهــا. ومــن خــال التطــرق 
إلــى العوامــل المختلفــة هــذه، تســعى آليــات العدالــة هــذه إلــى احــداث تغييــر متعــدد الجوانــب وشــامل يشــمل 

النطــاق الكامــل للتدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة. 

وتمنــح فتــرة بعــد النــزاع او التحــوالت السياســية الــدول فــرص فريــدة لمعالجــة عــدد مــن األمــور الخاصــة التــي 
طــرأت قبــل هــذه الفتــرة. علــى ســبيل المثــال، غالبــًا مــا تشــهد الــدول الخارجــة مــن النزاعــات أو التــي تمــر 
فــي فتــرات التحــول السياســي وجــود أعــداد كبيــرة للنازحيــن والاجئيــن الذيــن يعــودون إلــى أوطانهــم تدريجيــًا. 
ولهــذا الوضــع تحديــات تتعلــق بالمعانــاة الخاصــة التــي واجهتهــا النســاء والفتيــات إثنــاء النــزح واللجــوء وأثنــاء 
العــودة. اذن، مــن األمــور التــي يجــب اإلنتبــاه لهــا فــي هــذا الصــدد هــي حقــوق المواطنــة والحصــول علــى 
األوراق الثبوتيــة التــي كثيــرًا مــا تحــرم منهــا النســاء والفتيــات بســبب اللجــوء والنــزوح وبالتالــي تــؤدي إلــى 
فقدانهــن العديــد مــن حقوقهــن. كمــا وتشــكل هــذه الفتــرة فرصــة لمواجهــة التطــرف العنيــف، وأســبابه وأثــره علــى 
النســاء والفتيــات. وللفتــرات اإلنتقاليــة والتحــول السياســية أهميــة خاصــة لضمــان مشــاركة أكبــر للمــرأة. فمــن 
ناحيــة يجــب ضمانــة توفــر الخبــرات فــي القضايــا الجنســانية فــي كافــة اآلليــات والترتيبــات التــي يتــم تطويرهــا 
فــي تلــك الفتــرة، وهــي فرصــة فريــدة لوضــع ضمانــات أكبــر لحقــوق المــرأة فــي الدســاتير الجديــدة والتشــريعات 
األخــرى لتــي يتــم تطويرهــا وتبنيهــا. وتشــكل هــذه الفتــرة فرصــة فريــدة لتمكيــن المــرأة سياســيًا واجتماعيــًا 
واقتصاديــًا وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وإلدمــاج إعتبــارات التنميــة المســتدامة فــي الخطــط الوطنيــة حــول 

المــرأة والســام واألمــن.

ولتحقيــق هــذا، وبســبب هشاشــة أجســام الدولــة غالبــًا فــي هــذه الحــاالت، تلعــب هيئــات األمــم المتحــدة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي الوطنيــة والدوليــة والــدول المانحــة دور هــام فــي تطويــر الخطــة الوطنيــة ودعمهــا 
بالخبــرات وماليــًا مــن اجــل تســهيل تبنــي خطــة وطنيــة ولضمــان تنفيذهــا. لذلــك، مــن الضــروري توفيــر 
ضمانــات لحريــة عمــل هــذه الجهــات وادمــاج التعــاون معهــا فــي مخططــات الدولــة، بمــا فــي ذلــك الخطــط 

الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن. 

دراسة حالة: تونس

تــم تبنــي الخطــة الوطنيــة لتونــس فــي آب 2018. بــدأت الخطــة بطــرح الســؤال: مــا هــي اهميــة الخطــة 
الوطنيــة لتونــس بالرغــم ان تونــس ال يمــر بنــزاع مســلح؟ وجائــت اإلجابــة علــى هــذا لتؤكــد ان الخطــة مهمــة 
لعــدة عوامــل منهــا كــون تونــس تعيــش فتــرة بنــاء ســام مــن خــال مرحلــة اإلنتقــال الديموقراطــي، وهــي بهــذا 
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تســعى إلــى اإلبقــاء علــى الســام وتعويــض الترهيــب العســكري بالوقايــة مــن نشــوب نزاعــات، بحســب مــا جــاء 
فــي الخطــة. كمــا وان تونــس ليســت بمنــأى عــن النــزاع كونهــا متأثــرة بنزاعــات دول مجــاورة، وهــي نقطــة للعديــد 
مــن الظواهــر األجراميــة منهــا اإلتجــار بالبشــر وتجــارة األســلحة. كمــا انهــا متأثــرة بتدفــق الاجئيــن وايضــا 
بتطــور الخطــاب الراديكالــي واإلرهــاب. ولقــد احتــوت مقدمــة الخطــة لتحليــل للوضــع القائــم وتحليــل التشــريعات 
والبنيــة المؤسســية المعنيــة بالقــرار 1325، ومــن ثــم تحليــل لوضــع مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار، والبرامــج 
واإلســتراتيجيات المتعلقــة بالقــرار 1325. وتجــدر اإلشــارة ان وزارة المــرأة واألســرة والطفولــة كانــت الجهــة 
المبــادرة لصياغــة الخطــة الوطنيــة، ولقــد تــم تشــكيل لجنــة قيــادة للمســار ولجــان عمــل وتمــت القيــادة والعمــل 
مــن خــال فريــق تشــمل عضويتــه وزارات وجهــات امنيــة وعــدد مــن اللجــان الدســتورية ومنظمــات مجتمــع 
مدنــي. وكان العمــل بدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبتيســيير مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث 

»كوثــر«. 

دراسة حالة: الخطة الوطنية لتونس

المعنيــة  واإلقليميــة  الدوليــة  اإلتفاقيــات  مــع  متائمــة  وتراتبيــة  قانونيــة  منظومــة  الوقايــة:  محــور 
بالقضــاء علــى كافــة اشــكال العنــف المســلط علــى النســاء والفتيــات؛ منظومــة يقظــة شــاملة ترصــد 
انتهــاكات الحقــوق اإلنســانية للنســاء والفتيــات؛ مجموعــة اجــراءات وآليــات مائمــة للمعاييــر الدوليــة 
لوقايــة النســاء والفتيــات مــن التطــرف العنيــف واإلرهــاب؛ وهيــاكل وآليــات ضامنــة لحمايــة النســاء 

والفتيــات مــن كافــة اشــكل العنــف المســلط عليهــن.

ــة: اجــراءات وآليــات تضمــن حمايــة النســاء والفتيــات تحــت وطئــة اإلرهــاب وخــال  محــور الحماي
وبعــد النزاعــات؛ وخدمــات ضامنــة للحقــوق اإلنســانية للنســاء والفتيــات والاجئــات وفــق المعييــر 

الدوليــة اثنــاء النزاعــات وتحــت وطئــة اإلرهــاب. 

محــور المشــاركة: تشــريعات تضمــن التناصــف فــي الهيئــات المســتقلة والهيئــات المنتخبــة علــى 
المســتويين المحلــي والوطنــي فــي موقــع صنــع القــرار وفــي المســؤوليات العليــا المدنيــة والقضائيــة 
والعســكرية؛ قاعــدة بيانــات ترصــد مشــاركة النســاء والفتيــات فــي الحيــاة العامــة والحيــاة السياســية؛ 
األمــن  إلســتدامة  الوطنــي  والحــوار  التفــاوض  فــي  للنســاء  فعالــة  مشــاركة  تدعــم  وآليــات  اجــرات 
جــراءات وآليــات  اإلجتماعــي والســلم األهلــي لمنــع النزاعــات والتصــدي للتطــرف العنيــف واإلرهــاب؛ واإ

تضمــن المشــاركة اإلقتصاديــة للنســاء والفتيــات. 
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حاطــة لضمــان إســتدامة  عــادة اإلعمــار: آليــات مرافقــة واإ ــاء وحفــظ الســام واإ ــة وبن محــور اإلغاث
التمكيــن اإلقتصــادي واإلجتماعــي للنســاء والفتيــات؛ منظومــة تمكــن النســاء والفتيــات مــن العدالــة، 
بمــا فيهــا العدالــة اإلنتقاليــة / التحويليــة؛ وبرنامــج تأهيــل المنظومــة القضائيــة واألمنيــة؛ منظومــة 

خدمــات للنســاء والفتيــات بمــا فــي ذلــك الاجئــات. 

محــور التوعيــة والمناصــرة: حملــة مجتمعيــة لرفــع الوعــي وتغييــر انمــاط التفكييــر لمناهضــة العنــف 
المســلط علــى النســاء والفتيــات؛ وخطــة اتصاليــة حــول العائــد اإليجابــي لمشــاركة النســاء. 

ولقــد وضعــت الخطــة مــن خــال إطــار منطقــي اشــتمل علــى المنتجات/المخرجــات، اإلجــراءات/
البرامج/األنشــطة، المؤشــرات، الجهــات المســؤولة، والشــركاء. 
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4.3 الخطة الوطنية للمرأة والسالم واألمن وخطط وطنية أخرى

مــن المهــم عــدم تطويــر خطــط العمــل الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن بمعــزل عــن اإلســتراتيجيات والخطــط 
الوطنيــة األخــرى، حيــث انــه ال شــك يوجــد تقاطــع بيــن خطــة المــرأة والســام واألمــن وعــدد مــن هــذه الخطــط 
المصــادر  أجــل ترشــيد  مــن  بينهــم  التناقــض  أو  التكــرار  تجنــب  الضــروري  مــن  لذلــك،  واإلســتراتيجيات. 
ولتجنــب اإلهــدار. فمــن الممكــن ان تعالــج الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن امــورًا تعالجهــا أيضــًا 
اســتراتيجيات او خطــط غبــر قطاعيــة مثــل تلــك المتعلقــة بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، أو خطــة التمكيــن 
اإلقتصــادي واإلجتماعــي، أو خطــة الحــد مــن الفقــر أو اســتراتيجية التنميــة المســتدامة او المتعلقــة بالطفولــة، 
أو مخططــات او اســتراتيجيات قطاعيــة مثــل تلــك المتعلقــة بالتعليــم او العدالــة او الصحــة، وغيرهــا مــن 

الخطــط واإلســتراتيجيات.  

 قــد يكــون مــن المفيــد جــدًا إدمــاج ممثلين/ممثــات عــن الهيئــات المشــرفة علــى تنفيــذ خطــط وطنيــة 	
أخــرى او اإلســتراتيجيات خاصــة فــي مرحلــة إعــداد خطــة المــرأة والســام واألمــن مــن خــال عقــد 
المشــاورات وفــي عمليــة الصياغــة لدراســة أوجــه التشــابه أو التقاطــع مــن أجــل تجنــب التناقــض أو 

التكــرار أو إهــدار المصــادر.
 كمــا وقــد يكــون مــن المفيــد بعــد تبنــي خطــة المــرأة والســام واألمــن وبــدء التنفيــذ ان يتــم عقــد لقــاءات 	

دوريــة مــع ممثليــن عــن هيئــات اإلشــراف علــى اســتراتيجيات او تنفيــذ خطــط أخــرى ذات عاقــة 
مــن أجــل تبــادل المعلومــات والتنســيق.
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4. صياغة وتبني خطة المرأة والسالم واألمن

تمــر عمليــة صياغــة وتبنــي الخطــط الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن بعــدة مراحــل كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 
ادنــاه ومفصــل الحقــًا. ومــن الضــروري اإلشــارة انــه احيانــًا يتطلــب الوضــع الوطنــي تغييــر تسلســل الخطــوات، 
مثــًا للتوافــق مــع محطــات فــي توقيــت تبنــي تعديــات دســتورية، او تبنــي الميزانيــة الوطنيــة او جلســات 
البرلمــان او الحكومــة او تبنــي اســتراتيجيات وطنيــة اخــرى او غيرهــا مــن مثــل هــذه اإلعتبــارات. اال انــه 
مــن الضــروري وفــي جميــع الحــاالت ضمــان اتبــاع كافــة الخطــوات وضمــان تسلســل منطقــي لتطويــر وتبنــي 

الخطــة. 

1.4 اإللتزام الرسمي

رغــم انــه يشــارك أصحــاب مصلحــة متعدديــن فــي تحقيــق اجنــدة المــرأة والســام واألمــن، اال ان مســؤولية 
التنفيــذ الكامــل لقــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 والقــرارات الاحقــة علــى المســتوى الوطنــي تقــع اساســًا علــى 
عاتــق الــدول لضمــان دمــج التعهــدات العالميــة وااللتزامــات بشــأن المــرأة والســام واألمــن والواجبــات بحســب 

القانــون الدولــي فــي السياســات والقوانيــن وعمليــات التخطيــط والموازنــة علــى المســتوى المحلــي.

 يتطلــب تطويــر خطــط العمــل الوطنيــة الفعالــة وتنفيذهــا ورصدهــا التزامــًا حكوميــًا وقيــادة حكوميــة 	
واضحــة، علــى المســتوى السياســي.

 على الدولة ان تأخذ بالمبادرة وتعرب عن التزامها بالقيام بتطوير خطة العمل الوطنية. 	
 ولقــد جــرى فــي كثيــر مــن األحيــان ان قامــت منظمــات المجتمــع المدنــي بالبــدء بالحــوارات وتشــكيل 	

التحالفــات حــول أجنــدة المــرأة واألمــن والســام. إال ان هــذا ال يعفــي الدولــة بــأي حــال مــن األحــول 
مــن مســؤولياتها فــي قيــادة عمليــة تطويــر خطــط العمــل الوطنيــة واإللتــزام بتنفيذهــا. 

• فــي فلســطين، تــم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325، بموجــب القــرار 	
الصــادر عــن مجلــس الــوزراء فــي العــام 2012، ومــن ثــم صــودق علــى اإلطــار االســتراتيجي 
لتطبيــق القــرار بموجــب القــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء فــي العــام  2015. وتمــت مشــاورات 
بقيادة وزارة شؤون المرأة، بوصفها رئيسة اللجنة الوطنية العليا من اجل الخروج بالخطة التنفيذية 
الوطنيــة. وتعتبــر اللجنــة الوطنيــة العليــا الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ الخطــة الوطنيــة ومتابعتهــا، 
وتكمــن أهميــة اللجنــة فــي أنهــا تضــم فــي عضويتهــا المؤسســات الحكوميــة المختلفــة والمؤسســات 
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غيــر الحكوميــة المتمثلــة باالئتــاف األهلــي لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325. تحديــدًا، تتشــكل 
اللجنــة الوطنيــة العليــا مــن وزارة شــؤون المــرأة رئيســًا، وعضويــة كل مــن: ديــوان الرئاســة، وزارة 
الشــؤون الخارجيــة، وزارة الداخليــة، وزارة العــدل، وزارة الشــؤون االجتماعيــة، هيئــة شــؤون األســرى 
الــوزراء،  العامــة لمجلــس  التخطيــط، وزارة اإلعــام، األمانــة  الدولــة لشــؤون  والمحرريــن، وزارة 
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وعــدد مــن المؤسســات األهليــة غيــر الحكوميــة األساســية 
يذكــر منهــا االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، مؤسســة 
الحــق، مؤسســة مفتــاح، وطاقــم شــؤون المــرأة. ويذكــر انــه جــاء إطــاق التحالــف األهلــي النســائي 
لتطبيــق القــرار 1325 عــام 2011 بعــد ســنوات مــن المشــاورات علــى المســتوى القاعــدي حــول 
عاقــة القــرار 1325 والواقــع الفلســطيني. ويتشــكل التحالــف مــن عــدد مــن المؤسســات النســوية 

الفاعلــة.32   

2.4  تحديد األدوار وضمان الدعم المعنوي والمادي والتقني

هنــاك أدوار مختلفــة يجــب ان تقــوم بهــا جهــات مختلفــة وفــي مراحــل مختلفــة. فيجــب ان يكــون هنــاك هيئــة 
قيــادة رســمية تكــون المرجعيــة، ولهــا دور حاســم فــي فتــرات النقــاش حيــث يمكــن الرجــوع لهــا بيــن الحيــن 
واآلخــر حــول التوجهــات، ولهــا دور حاســم فــي تبنــي الخطــة ورفعهــا إلــى الجهــات العليــا لتبنيهــا رســميا. كمــا 
ويجــب تشــكيل فريــق عمــل مشــكل مــن جهــات حكوميــة ورســمية وأمنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي يقومــون 
بعمليــة المناقشــات والخــروج بالخطــة. ويجــب ان يكــون هنــاك جهــة واضحــة تقــوم بقيــادة وتنســيق عمليــة 
إعــداد الخطــة، ومــن ثــم بعــد تبنــي الخطــة، يجــب تحديــد جســم أو هيئــة تشــرف وتتابــع عمليــة التنفيــذ والتقييــم. 

	 يجــب بالبدايــة تشــكيل هيئــة قيــادة عليــا مــن الــوزارات والجهــات ذات العاقــة لتكــون المرجعيــة لعمليــة
تطويــر الخطــة. يجــب ان تكــون هيئــة القيــادة مــن مســتوى عالــي مــن وزارات الخــط األمامــي ومــن 

الجهــات األمنيــة. 
	 ،تم في بعض الحاالت اعطاء وزارة الدفاع أو الخارجية او رئاســة الوزراء مســؤولية قيادة الهيئة العليا

ويعتمــد هــذا اإلختيــار علــى الواقــع الوطنــي، غيــر انــه مــن المهــم التأكيــد مــن خــال هــذا اإلختيــار علــى 

32  ملزيــد مــن املعلومــات حــول تطبيــق القــرار 1325 والقــرارات الاحقــة لــه عــى الواقــع الفلســطيني، انظــر/ي لونــا 

داوود عريقــات، »التسلســل الزمنــي لتطبيــق القــرار 1325 )2000-2018(«، مؤسســة مفتــاح، متوفــر مــن خــال الرابــط التــايل 

http://www.miftah.org/Publications/Books/TimeLine_Report_on_the_implementation_of_UNSCR_1325_

in_Palestine.pdf
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أهميــة الخطــة فــي مجــاالت الســام واألمــن عامــة أي انهــا تتعلــق بالجميــع وليــس فقــط النســاء والفتيــات.
	 ويعــد اختيــار مؤسســة حكوميــة للقيــام بتنســيق خطــة العمــل الوطنيــة أمــًرا حاســًما، وفــي الحالــة المثلــى

ينبغــي أن تكــون العمليــة تحــت قيــادة جهــة رســمية عاليــة المســتوى تمتلــك التأثيــر السياســي وتتمتــع أيًضــا 
بثقــة منظمــات المجتمــع المدنــي خاصــة المؤسســات النســائية.

	 وهنــاك دور هــام لآلليــات الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة )حيــن وجــدت( حيــث انهــا تأخــذ غالبــًا دور التنســيق
لعمليــة إعــداد الخطــة وأيضــا الحقــًا يصبــح جــزء مــن مهامهــا اإلشــراف علــى التنفيــذ.

	 مــن الضــروري ضمــان المصــادر الماليــة لعمليــة المشــاورات قبــل صياغــة الخطــة واإلجتماعــات لتطويــر
الخطة.

	 كمــا ومــن الضــروري توفــر الخبــرات التقنيــة والشــراكات وخاصــة مــع جهــات فــي دول اخــرى قامــت
باعــداد خطتهــا الوطنيــة ســابقا، واجهــزة األمــم المتحــدة ذات العاقــة خاصــة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 

ومؤسســات غيــر حكوميــة دوليــة متخصصــة وذات عاقــة بالموضــوع. 

	 قبــل البدايــة بعمليــة المشــاورات والتحليــل العــام، يجــب تشــكيل فريــق عمــل يقــوم بقيــادة المشــاورات
وبصياغــة الجوانــب المختلفــة التــي يتــم االتفــاق عليهــا.

	 ،مــن الضــروري ان يشــمل فريــق العمــل وزارات الخــط األمامــي، األجهــزة األمنيــة المتعــددة ذات العاقــة
البرلمــان، جهــاز اإلحصــاء المركــزي، مؤسســات اخــرى فــي الدولــة بمــا فيهــا مؤسســات الدولــة المســتقلة 
مثــل الهيئــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومؤسســات رائــدة متخصصــة ذات عاقــة مــن المجتمــع المدنــي، 

أكاديمييــن/ اكاديميــات ومتخصصين/متخصصــات ذوي العاقــة.

	 يجــب تأميــن تواجــد مستشــارين او مستشــارات للمســاعدة فــي مراحــل صياغــة الخطــة المختلفــة منهــم
المتخصصين/المتخصصــات فــي تســيير عمليــة تحليــل الوضــع )situation analysis(، وعمليــة 
صياغــة خطــط واضحــة. ومــن الضــروري ان يشــمل تحليــل الوضــع تحليــًا لمــدى تمتــع النســاء والفتيــات 
بحقوقهــن واألســباب الهيكليــة والمجتمعيــة الكائنــة وراء المعيقــات. كمــا ومــن الضــروري ان يتــم تحليــل 

مــدى التــزام الدولــة بأجنــدة العدالــة الجندريــة والمســاوة بيــن الجنســين. 

	 ــة المشــاركة فــي تطبيــق جــدول أعمــال وهنــاك أهميــة للتنســيق الفعــال بيــن العديــد مــن الجهــات الفاعل
المــرأة والســام واألمــن. 
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• تقــوم وزارة شــؤون المــرأة فــي فلســطين، واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤزن المــرأة، ووزارة المــرأة 	
واألســرة والطفولــة فــي تونــس بتنســيق الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن. وكل واحــدة مــن هــذه 

الجهــات هــي اآلليــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة فــي البلــد المعنــي.

3.4 المشاورات واألولويات

يجــب ان تكــون الخطــة ذكيــة وأن تحتــوي علــى أهــداف وأنشــطة واقعيــة، محــددة، قابلــة للقيــاس، قابلــة 
للتحقيــق، وتتجــاوب مــع اإلحتياجــات علــى أرض الواقــع. ولتحقيــق ذلــك، يجــب ان تبنــى الخطــة علــى معرفــة 
الفريــق بأجنــدة المــرأة والســام واألمــن ومحاورهــا، وتحليــل معمــق للواقــع، ومشــاورات حقيقيــة وفعالــة مــع 
األطــراف المعنيــة مــن اجــل الخــروج بتحــركات واقعيــة. ويجــب اجــراء مشــاورات علــى المســتوى المحلــي مــن 
اجــل تحديــد األولويــات المرتبطــة بالواقــع. ولضمــان واقعيــة وشــمولية المشــاورات، مــن الضــروري اللقــاء مــع 
مجموعــات مختلفــة قــد تعكــس اولويــات مختلفــة بمــا فيهــا النســاء فــي المناطــق الريفيــة وفــي المــدن، او ســكان 
مناطــق حدوديــة قريبــة مــن مناطــق نــزاع، او تجمعــات الاجئيــن او النازحيــن، او المجتمعــات المتأثــرة بالعنــف 
او التطرف العنيف وغيرها من المجموعات الســكانية. ويتضح ان للمشــاورات المباشــرة مع النســاء والرجال 
باإلضافة إلى المجتمعات المحلية والســكان المتضررين او ذوي العاقة باجندة المرأة والســام واألمن دور 
فــي مســاهمة هــذه الجهــات الكبيــرة فــي تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم واســتعراض هــذه الخطــط. كمــا ويجــب 
اجــراء مشــاورات مــع خبــراء محليــون ومــن المنطقــة العربيــة او مــن دول اخــرى، خاصــة مــن دول لهــا تجــارب 
ناجحــة فــي اعــداد الخطــط الوطنيــة. وتكمــن أهميــة اجــراء المشــاورات محليــًا فــي ضمــان الدعــم الــازم للخطــة 
محليــًا بعــد تبنيهــا واإلنخــراط فــي تطبيقهــا. كمــا ويمكــن لهــذه المشــاورات الحقيقيــة فــي إعــداد الخطــة ان تســاهم 

فــي انتــاج تغييــرات جذريــة فــي المجتمــع بمــا فــي ذلــك  تغييــر انمــاط التفكيــر والتصــرف والعمــل التقليديــة.

ترتكــز عمليــة إعــداد الخطــة علــى تحليــل عــام مــن قبــل فريــق العمــل للمواضيــع المتعلقــة بالمــرأة والســام 
واألمــن وعاقتهــا بالواقــع، اضافــة إلــى المشــاورات مــع المجموعــات المختلفــة. وبنــاء علــى التحليــل والنقــاش 
والمشــاورات، يمكــن الخــروج باألولويــات التــي تشــكل اهــداف الخطــة. ويمكــن هنــا أيضــًا اإلسترشــاد بتقاريــر 
لجان األمم المتحدة المشــرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنســان وتوصيات ذات عاقة من اإلســتعراض 
الــدوري الشــامل وتوصيــات مــن هيئــات خبــراء لحقــوق اإلنســان غيــر تعاقديــة مثــل المقرريــن الخاصيــن التــي 

تشــتمل تحليــا مفيــدًا وتوصيــات محــددة. 

	.يتم تحديد األولويات بمساعدة ميسييرين/ ميسسرات متخصصين/متخصصات
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	.بعد هذا التحليل والنقاش يتم اإلتفاق على المحاور األساسية التي ستعالجها الخطة

	 ومــن الضــروري ان يتــم ايضــا اجــراء مشــاورات ليــس فقــط حــول األولويــات ولكــن ايضــا للخــروج
محــددة.  وانشــطة  تحــركات  حــول  محــددة  بإقتراحــات 

النهج التشاركي

مــن اجــل اجــراء مشــاورات مجديــة وضمــان الخــروج بخطــة ذكيــة تعكــس األولويــات علــى ارض 
الواقــع، يجــب ان يتــم تطويــر الخطــة مــن خــال نهــج تشــاركي يشــمل طيــف واســع مــن األطــراف. 
حيــث انــه باإلضافــة إلــى القيــادة الحكوميــة، تتطلــب اإلســتراتيجيات وخطــط التنفيــذ الوطنيــة الفعالــة 
مشــاركة واســعة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والخبــراء والمؤسســات األكاديميــة ومؤسســات 

واجهــزة األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة. 
 يجب ان يكون للمجتمع المدني بما في ذلك المؤسســات النســوية والبحثية دور الشــريك 	

وليــس دور استشــاري، فــإن المشــاركة الواســعة، التــي تقــوي الحــق فــي المســاواة وعــدم 
التمييــز، تجعــل الخطــط واالســتراتيجيات الناتجــة أكثــر اســتجابة لاحتياجــات والتوقعــات 

الحقيقيــة، وتزيــد مــن مســتوى الملكيــة وااللتــزام بالتنفيــذ.

• فــي الفلبيــن، ألهمــت ورش العمــل التــي عقــدت فــي 2012 تضميــن أربــع نســاء فــي مجلــس بوندونــغ 	
التقليــدي للســام فــي مقاطعــة كالينغــا - وهــو مجلــس مكــّون مــن 24 عضــًوا يبلــغ عمــره قرًنــا 
كامــًا يعينــه زعمــاء القبائــل، والــذي كان حتــى ذلــك الحيــن يقتصــر علــى الذكــور، واتخــذ مســؤولي 
الحكومــة فــي احــدى المقاطعــات علــى األقــل قــرار يضمــن تمثيــل النســاء بمقــدار 50 فــي المائــة فــي 
المناصــب التــي يجــري شــغلها بالتعييــن فــي كيانــات الحكــم المحليــة. )الدراســة العالميــة، ص 175(

دراسة حالة حول النهج التشاركي: نيبال

نتــج عــن النــزاع المســلح فــي نيبــال بيــن قــوات األمــن الحكوميــة وبيــن الحــزب الشــيوعي لنيبــال - 
ــه أثــر مدمــر  المــاوي أعــداد كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى والنازحيــن والاجئيــن والمهاجريــن. وكان ل
بصفــة خاصــة علــى حيــاة النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك انتشــار العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
نــوع الجنــس علــى نطــاق واســع. كان هنــاك مســتوى مرتفــع مــن مشــاركة المــرأة فــي النــزاع كمقاتــات. 
كمــا شــاركت المــرأة بشــدة فــي إنهــاء النــزاع. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، غابــت النســاء النيباليــات فــي 
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نهايــة األمــر عــن طاولــة مفاوضــات الســام الرســمية. فــي عــام 2011، وفــي أعقــاب دعــوات مكثفــة 
مــن ِقبــل الحركــة النســوية النيباليــة واألمــم المتحــدة، وتحــت قيــادة وزارة الســام واإعــادة البنــاء، أطلقــت 
حكومــة نيبــال عمليــة الخــروج بخطــة العمــل الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن. كانــت عمليــة وضــع 
خطــة العمــل الوطنيــة تشــاركية إلــى حــٍد بعيــد علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المناطــق بمــا فــي 
ذلــك مشــاركة الــوزارات التنفيذيــة والمجتمــع المدنــي والمنظمــات النســائية وشــركاء التنميــة الخارجييــن. 

تضمنــت العمليــة مشــاورات موســعة مــع النســاء والفتيــات المتضــررات بصــورة مباشــرة مــن النــزاع، 
وتمــت بالشــراكة مــع الفريــق العامــل لدعــم الســام، وهــو ائتــاف مــن شــركاء التنميــة وكيانــات األمــم 
المتحــدة. وبعــد تبنــي الخطــة، تــم إنشــاء »مجموعــة العمــل المعنيــة بالقــرار 1325« لرصــد التنفيــذ. 
وقــد وضعــت وزارة الســام واإعــادة البنــاء ووزارات الشــؤون االتحاديــة والتنميــة المحليــة، مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي النيباليــة، المبــادئ التوجيهيــة ألقلمــة خطــة العمــل الوطنيــة فــي 2013 بهــدف دمــج 
األنشــطة مباشــرة فــي عمليــات التخطيــط المحليــة. كمــا جــرى تضميــن قــرارات مجلــس األمــن حــول 
المــرأة والســام واألمــن فــي المناهــج المدرســية، وفــي تدريــب الجيــش والشــرطة. فــي 2016 تــم اجــراء 
مشــاورات وطنيــة واســعة جــدًا قبــل وضــع الخطــة الجديــدة بمــا فــي ذلــك 52 مشــاورات علــى مســتوى 
المحليــات و10 مشــاورات علــى مســتوى األقاليــم. )الدراســة العالميــة، ص 176 ومعلومــات حــول 

الخطــة الوطنيــة الجديــدة لنيبــال مــن الموقــع األلكترونــي لرابطــة النســاء الدوليــة للســام والحريــة(

• بــدأت ايرلنــدا فــي 2018 باإلعــداد لخطتهــا الثالثــة بعــد القيــام بتقييــم خطتهــا الثانيــة والخــروج 	
بالــدروس التــي يجــب اإلســتفادة منهــا. ولقــد قــررت ايرلنــدا ان يفتــح بــاب المشــاورات قبــل اعــداد 
الخطــة الوطنيــة إلــى اي طــرف يــود المشــاركة. وال يقتصــر هــذا علــى المؤسســات ذات العاقــة 
وانمــا تشــجع ايرلنــدا النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان الذيــن مــرو بتجــارب لهــا عاقــة او لديهــم 
ايــة مقترحــات ان يقومــو بتقديــم مقترحاتهــم مباشــرة، اي انــه ال يشــترط ان يتــم ذلــك عبــر مؤسســات 
المجتمــع المدنــي. كمــا وتشــجع ايرلنــدا المؤسســات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة ذات العاقــة 
هــذه  مــن جميــع  المقترحــات مكتوبــة  اســتام جميــع  باألفــكار والمقترحــات. وســيتم  بالمســاهمة 
الثالثــة. )دائــرة العاقــات  فــي عمليــة صياغــة الخطــة  البــدء  قبــل  الجهــات ودراســتها وتحليلهــا 

الخارجيــة والتجــارة، جمهوريــة ايرلنــدا(
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4.4 صياغة الخطة 

بعــد عمليــة التحليــل العــام والمشــاورات والخــروج بقــرار حــول األولويــات والمحــاور المختلفــة واقتراحــات حــول 
األنشــطة والتحــركات المطلوبــة، يتــم البــدء بعمليــة صياغــة الخطــة. وهنــاك طــرق مختلفــة متبعــة فــي هــذا 
المجــال، اي انــه ال يوجــد طريقــة واحــدة مثلــى. ولكــن فــي اي حــال يجــب ايجــاد الطريقــة التــي تناســب الواقــع 
الوطنــي والمحلــي مــن ناحيــة ضمــان ادمــاج كافــة الجهــات ذات العاقــة، اعطــاء الوقــت الكافــي للنقــاش 
والصياغــة، وعــدم اســتثناء اراء او جهــات مهمــة ذات عاقــة. لذلــك، مــن الضــروري عقــد عــدد كاف مــن 
جلســات الصياغــة ألن الخــروج بخطــة وطنيــة حقيقيــة هــي عمليــة تتطلــب الوقــت والجهــد الكافــي. ويمكــن 
العمــل علــى صياغــة بعــض اإلجــزاء مــن خــال مجموعــات عمــل قطاعيــة ومــن ثــم مناقشــتها ضمــن الفريــق 

الكامــل. 

ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى ان توفيــر المصــادر البشــرية مــن اجــل المشــاركة فــي عمليــة التشــاور وعمليــة 
صياغــة الخطــة ومــن ثــم عمليــة متابعــة التنفيــذ هــو أمــر فــي غايــة األهميــة لضمــان نجــاح الخطــة. فمــن 
الضــروري أن يتــم تكليــف األفــراد رســميًا مــن الجهــات الرســمية والمجتمــع المدنــي والجهــات الدوليــة األخــرى 
الذيــن ســيقومون باإلنخــراط فــي عمليــة صياغــة الخطــة ومتابعــة التنفيــذ. ووجــود اشــخاص محدديــن لهــذا 
العمــل يتابعــون منــذ البدايــة هــو أمــر فــي غايــة األهميــة مــن أجــل ضمــان إتســاق العمــل وديمومتــه وعــدم 

ضيــاع الوقــت والمجهــود. 

 قبــل البــدء بالعمــل، مــن الضــروري ان يتــم توفيــر تدريــب متخصــص للفريــق حــول )1( اجنــدة المــرأة 	
والســام واألمــن واإللتزامــات األخــرى للدولــة بحســب القانــون الدولــي، )2( تقنيــات متعلقــة بعمليــة 

تطويــر خطــط وطنيــة. 
 يجــب احتســاب الوقــت المكــرس للعمــل علــى الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن كجــزء أساســي 	

مــن عمــل األفــراد المشــاركين، وادراج هــذا رســميا ضمــن مهامهــم.  

 يتــم تقســيم فريــق العمــل الموســع إلــى مجموعــات عمــل قطاعيــة او حــول المحــاور لتطويــر األفــكار 	
والخــروج بمقترحــات لألهــداف واألنشــطة والمخرجــات ومؤشــرات القيــاس، باإلســتناد إلــى النقاشــات 
فقــط داخــل كل مــن  ليــس  يكــون هنــاك حــوارات كافيــة  الســابقة. ومــن الضــروري ضمــان ان 
مجموعــات العمــل، ولكــن أيضــًا بيــن هــذه المجموعــات وفــي اجتماعــات عامــة للمجموعــة الكاملــة 
مــن أجــل التحــاور حــول المقترحــات ونجاعتهــا، خاصــة وانــه مــن المرجــح ان تكــون هنــاك مواضيــع 

مشــتركة ومتاقطعــة. 
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 بعــد التعديــل والتنقيــح، يتــم البــدء باإلتفــاق علــى محتويــات الخطــة مــن محــاور وخطــوات ونشــاطات 	
والجهــات المنفــذة المقترحــة ويتــم احتســاب التكلفــة )انظــر/ي ادنــاه(.

 مــن الضــروري ان يتــم قيــادة عمليــة صياغــة الخطــة مــن قبــل اشــخاص متخصصين/متخصصــات 	
فــي عمليــة صياغــة الخطــط.

 مــن الضــروري ان تتســم العمليــة بالتشــارك والمرونــة الكافيــة مــن اجــل ضمــان ادخــال مواضيــع 	
ومحــاور جديــدة تظهــر مــن خــال النقــاش.

5.4 محتويات خطط العمل

عنــد صياغــة الخطــة يجــب التركيــز علــى ثــاث نواحــي اساســية بالتســاوي وعــدم تجاهــل احــد هــذه الجوانــب 
لفائــدة الجوانــب األخــرى. فالتجــاوب مــع اإلحتياجــات الرئيســية والمخاطــر التــي تواجههــا النســاء والفتيــات 
بحاجــة إلــى حلــول ســريعة. ولكــن يتطلــب هــذا ايضــا إلــى حلــول طويلــة األمــد واســتراتيجية لمواجهــة هــذه 
األوضــاع واســبابها، وفــي نفــس الوقــت يجــب اعطــاء النســاء والفتيــات الفــرص وبنــاء امكانياتهــن وقدراتهــن 

مــن اجــل المســاهمة فــي الخــروج بالحلــول. فيمــا يلــي بعــض التفصيــل عــن كل مــن هــذه الجوانــب:33 

ــاة اليوميــة مثــل الوصــول إلــى  ــات: وهــذه هــي الحاجــات المتعلقــة بالحي ــة للنســاء والفتي - الحاجــات اآلني
الغــذاء والصحــة والدخــل والمســكن والمــأوى. وقــد تتفاقــم هــذه الحاجــات فــي اطــار النــزاع. مــن اجــل التركيــز 
علــى هــذه الجوانــب، مــن الضــروري ادمــاج تحليــل مســتجيب للنــوع اإلجتماعــي ألمكانيــات الوصــول لهــذه 

الحاجــات، واقتــراح التدخــات المبنيــة علــى هــذه التحليــات.  

- الحاجــات اإلســتراتيجية: وهــي الحاجــات التــي تــؤدي إلــى تحقيــق حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات، بمــا 
فيهــا عــدم المســاواة الهيكليــة، وضمانــات المشــاركة فــي صنــع القــرارات علــى المســتويات المختلفــة، وتغييــر 
التشــريعات التــي تحتــوي او تنــم عــن تمييــز مباشــر او غيــر مباشــر، والوصــول إلــى ســوق العمــل والتعليــم، 

علــى ســبيل المثــال. 

33  ملزيد من املعلومات، ميكن الرجوع إىل صفحة 26-21 

 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%20

20drafters.pdf?la=en&vs=4930%learned%20for%20nap-1325
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- بنــاء األطــر والهيــاكل والمؤسســات: وهــي األطــر والهيــاكل الازمــة للتجــاوب مــع هــذه الحاجــات ورفــع 
القــدرات داخــل هــذه المؤسســات مــن خــال التدريــب حــول ادمــاج التحليــات المســتجيبة للنــوع اإلجتماعــي 
فــي عمــل هــذه المؤسســات والجهــات وحــول اجنــدة المــرأة والســام واألمــن وايضــا حــول الخطــة الوطنيــة. 

محتويات خطط العمل الوطنية: خطط ذكية
يجــب ان تكــون خطــة العمــل ذكيــة )SMART( – وهــي كلمــة باألنجليزيــة مأخــودة مــن األحــرف 
األولــى للكلمــات التاليــة: يجــب ان تحتــوي الخطــة علــى أهــداف محــددةSpecific ، قابلــة للقيــاس
Time-  ومؤطــرة زمنيــُا ، Relaventذات عاقــة ،Achievableقابلــة للتحقيــق ،Measurable

 bound

تحتــوي خطــط العمــل الوطنيــة عــادة علــى مقدمــة تحتــوي علــى تحليــل الوضــع وأهميــة خطــة العمــل 
الوطنيــة فــي الواقــع الوطنــي والمحلــي. يتــم بعــد ذلــك وضــع الخطــة فــي جــدول واضــح يحتــوي علــى 

المعلومــات التاليــة 
 )pillars(   المحاور -

 )objectives( األهداف -
 )outcomes( النتائج المرجوة/مخرجات -

 )activities( األنشطة -
 )indicators( مؤشرات قياس تحقيق التقدم -

 )implementing partners( الجهات المنفذة -
 )time frame(   اإلطار الزمني -

budget(( الميزانية -

6.4 اإلحصاءات ومؤشرات القياس

مــن الضــروري ادراج مؤشــرات فــي الخطــة لتشــكل القاعــدة لقيــاس التقــدم المحــرز فــي التنفيــذ. وكثيــرا 
مــا تعتمــد مؤشــرات القيــاس علــى معلومــات إحصائيــة مــن اجــل تحديــد الوضــع الحالــي وقيــاس عمليــة التقــدم. 
ومــن الضــروري الماحظــة انــه ال يوجــد مؤشــرات موحــدة تناســب كل وضــع وكل بلــد، وانمــا يجــب الخــروج 
بالمؤشــرات التــي تناســب الواقــع الوطنــي وادراجهــا فــي الخطــة. ولكــن، ومــن اجــل تســهيل عمليــة الخــروج 
بمؤشــرات عامــة ترشــد الــدول، قــام مجلــس األمــن فــي القــرار 1889 )2009( بالطلــب مــن األميــن العــام 
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وضــع مؤشــرات لرصــد التقــدم المحــرز فــي مجــال المــرأة والســام واألمــن. بنــاء علــى ذلــك، قامــت األمــم 
المتحــدة بتطويــر مجموعــة مــن مؤشــرات القيــاس مــن اجــل تقييــم التقــدم المحــرز فــي تطبيــق القــرار 1325 
)2000(. وتتمثــل هــذه المؤشــرات بـــ26 مؤشــرًا كميــًا ونوعيــًا مرتبطــة بمجموعــة مــن األهــداف الواضحــة 
المدرجــة تحــت كل واحــد مــن محــاور اجنــدة المــرأة والســام واألمــن األربعــة )انظــر/ي الملحــق 3(.34 ورغــم 
ان هــذه المؤشــرات تشــير إلــى ادوار مــن قبــل كل مــن األمــم المتحــدة واجســامها وهيئاتهــا والــدول األعضــاء 
كجهــات مســؤولة عــن التنفيــذ، اال ان محتواهــا يشــكل مــادة ارشــادية قيمــة للعمــل علــى تكييفهــا علــى المســتوى 

الوطنــي وتحديــد المســؤوليات وطنيــًا. 

ولضمــان وجــود معلومــات احصائيــة كافيــة تســتند اليهــا المؤشــرات بحســب الحاجــة، يجــب البــدء 

العمــل علــى تجميــع اإلحصــاءات بأســرع فرصــة ممكنــة. لذلــك مــن الضــروري اشــراك الجهــات المتخصصــة 

بتجميــع اإلحصــاءات ووضــع المؤشــرات فــي عمليــة تطويــر الخطــة. ومــن الضــروري ان تســمح اإلحصــاءات 

والمؤشــرات بحســب اإلقتضــاء بجمــع معلومــات محــددة تعكــس التعدديــة واإلختــاف فــي خلفيــات النســاء 

والفتيــات مثــًا مــن ناحيــة العمــر، والموقــع الجغرافــي وحالــة الهجرة/اللجوء/النــزوح، والحالــة اإلجتماعيــة 

)متزوجــة، مطلقــة، ارملــة، منفصلــة، الــزوج غائــب، الــزوج مختفــي( ومســتوى التعليــم، ووضــع العمل/البطالــة، 

الــخ. ومــن الضــروري اإلنتبــاه انــه مــن الممكــن ان تتوفــر بعــض المعلومــات واإلحصــاءات المطلوبــة مــن 

خــال اجســام األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة واجســام دوليــة اخــرى. لذلــك مــن الضــروري بدايــة 

تحديــد المعلومــات المتوفــرة او غيــر المتوفــرة اخــذا بعيــن اإلعتبــار امكانيــة توفــر المعلومــات مــن مصــادر 

مختلفــة. ومــن ثــم يجــب وضــع مخططــات واضحــة لجمــع المعلمــات الغيــر متوفــرة وجمــع معلومــات حــول 
التقــدم المحــرز مــن اجــل تقييــم نجــاح الخطــة، خاصــة ان عمليــة جمــع البيانــات واإلحصــاءات قــد تســتغرق 

فتــرات طويلــة لذلــك يجــب التخطيــط لهــا والبــدء بالتنفيــذ باســرع وقــت ممكــن.  

 يمكــن اســتخدام مؤشــرات األمــم المتحــدة )الملحــق 3( لاسترشــاد والخــروج بإحصــاءات ومؤشــرات 	
وطنيــة تناســب الواقــع.

 ســاعدت األمــم المتحــدة دول عديــدة بتطويــر مؤشــراتها المناســبة مــن خــال هيئاتهــا المختلفــة مثــل 	
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.

ــة. املــؤرشات موجــودة يف املرفــق:  ــة إلســتخدامها للخــروج مبــؤرشات وطني 34   ميكــن اإلطــاع عــى املــؤرشات الدولي

ٍســبتمرب 2010.   28 ،498/S/2010 ،واألمــن والســام  املــرأة  العــام:  األمــني  املــؤرشات، تقريــر  مــن  الشــاملة  املجموعــة 
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 مــن الضــروري تحديــد المعلومــات المتوفــرة والمعلومــات المطلوبــة مــن اجــل تطبيــق الخطــة وقيــاس 	
التقدم.

 يمكــن لهــذه المعلومــات ان تتوفــر مــن مصــادر مختلفــة رســمية، وليــس فقــط مكاتــب اإلحصــاءات، 	
مــن  او  الدوليــة  العمــل  او منظمــة  الدولــي  البنــك  او  المتحــدة  األمــم  فــي  هيئــات  إلــى  اضافــة 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة او مــن مصــادر اخــرى.
 يجــب ادمــاج عمليــة جمــع المعلومــات كانشــطة فــي الخطــة وتحديــد الخطــوات والجهــات المســؤولة 	

والتمويــل المطلــوب لتحقيــق ذلــك.
 جمــع المعلومــات فــي فتــرات مختلفــة خــال الفتــرة الزمنيــة التــي تغطيهــا الخطــة هــي عمليــة مهمــة 	

خاصــة مــن اجــل تحديــد مؤشــرات قيــاس األداء. 
 يجب التأكد في كل األحوال من مصداقية المعلومات.	

• اشــتملت الخطــة الوطنيــة التونســية لعــدد مــن المؤشــرات الكميــة والنوعيــة المفصلــة المرتبطــة بــكل 	
نشــاط او اجــراء او برنامــج، منهــا علــى ســبيل المثــال: 

• عدد اإلشعارات بما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي	
• عدد التقارير السنوية الصادرة حول ... 	
• نسبة التسرب المدرسي	
• نسبة النساء المتخصصات بالتعامل مع حاالت العنف الجنسي	
• نسبة تطور دور اإليواء المطورة والمحدثة	
• عدد التشريعات المتوافقة مع المعايير الدولية	
• نسبة النساء والفتيات المشاركات بـ ...	

الفرق بين اإلحصاءات ومؤشرات القياس وخطوط األساس
اإلحصــاء هــي عمليــة جمــع البيانــات مــن خــال مســوحات فــي فتــرات زمنيــة محــددة حــول مواضيــع 
مختلفــة، ويجــب ان يتــم جمــع اإلحصــاءات مــن قبــل متخصصيــن وتشــمل علــى مجموعــة عوامــل 
متغيــرة مثــل العمــر، الجنــس، التعليــم، المناطــق الجغرافيــة، الواقــع المعيشــي )الجــيء، نــازح، مهاجــر( 
وغيرهــا مــن مثــل هــذه المتغيــرات. وتســهل اإلحصــاءات عمليــة تحليــل البيانــات لمعرفــة الفروقــات 
خــال فتــرات زمنيــة، او بيــن فئــات ســكانية مختلفــة او بيــن مناطــق جغرافيــة او غيرهــا مــن الفروقــات. 
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مؤشــرات القيــاس هــي مؤشــرات تــدل علــى حالــة التقــدم او التأخــر فــي األداء مــن اجــل تقييــم تحقيــق 
األهــداف. وقــد تكــون هــذه المؤشــرات كميــة او نوعيــة. ومــن اجــل الحصــول علــى معلومــات تســهل 
عمليــة التحليــل فــي مؤشــرات القيــاس كثيــرًا مــا يجــب توفــر معلومــات احصائيــة. ومؤشــرات القيــاس 
تســمح بتقييــم ان كانــت عمليــة تطبيــق الخطــة تســير باإلتجــاه الســليم الــذي تــم التصميــم لــه اصــًا. 

يتضــح مــن هــذا ان اإلحصــاءات ومؤشــرات القيــاس همــا عمليتــان مكملتــان لبعضهــم.
خطــوط األســاس هــي البيانــات او المعلومــات الكميــة والنوعيــة المتوفــرة التــي تصــف الجوانــب 
المختلفــة للخطــة عنــد البــدء بالتنفيــذ. ومــن الضــروري تحديــد وتجميــع لمعلومــات المتوفــرة لخطــوط 
اإلســاس هــذه والمعلومــات المتوفــرة المرتبطــة بتنفيــذ الخطــة والمؤشــرات ذات العاقــة مــن اجــل 

ضمــان قيــاس التقــدم المحــرز خــال الفتــرات المختلفــة بعــد البــدء بتنفيــذ الخطــة.

ية للخطة الوطنية ز المصادر المالية والب�ش 5. تأم�ي

لعمليــة احتســاب التكلفــة اهميــة كبيــرة لضمــان تبنــي الخطــة وطنيــًا وتوفيــر التمويــل الوطنــي لهــا، 
مــن اجــل ضمــان عــدم اعتمــاد الخطــة تمامــا علــى التمويــل الخارجــي، حيــث ان لهــذا اإلعتمــاد الكامــل علــى 
التمويــل الخارجــي مخاطــر عديــدة. مــن بيــن هــذه المخاطــر انــه قــد تبــدو الخطــة وكأنهــا دخيلــة او ال تعبــر 
عــن األولويــات الوطنيــة. ايضــًا فــي هــذه الحــاالت، قــد يــؤدي انقطــاع التمويــل الخارجــي ألي ســبب مــن 
األســباب إلــى تهديــد تحقيــق التنفيــذ الكامــل للخطــة. لذلــك، يجــب توفيــر المصــادر الماليــة والبشــرية والوقــت 
الكافــي لعمليــة احتســاب تكلفــة الخطــة مــن اجــل ضمــان تحقيــق األهــداف واألنشــطة. ويجــب ان يتــم العمــل 
علــى ذلــك خــال عمليــة تطويــر الخطــة، ووضــع التكلفــة فــي عمــود واضــح فــي الخطــة ذاتهــا. وســوف يكــون 

لهــذا دور حاســم لضمــان تبنــي الخطــة وطنيــا وتخصيــص الدعــم الوطنــي لهــا. 

1.5 احتساب التكلفة

مــن اجــل ضمــان توفيــر المصــادر الماليــة للخطــة، يجــب ان تبــدأ عمليــة احتســاب التكلفــة بأســرع 
وقــت ممكــن وقبــل عرضهــا للتبنــي، حيــث انــه بــدون تكلفــة واضحــة يصعــب تبنــي الخطــة رســميا وتأميــن 
التــزام الجهــات المختلفــة للقيــام بدعــم الخطــة ماليــًا وبالخبــرات واإللتــزام بالتنفيــذ. وتعتبــر دقــة التقديــرات فــي 
تكلفــة الخطــة مــن الشــروط الهامــة لضمــان تخصيــص التمويــل للخطــة، حيــث يعطــي احتســاب التكلفــة 
الصــورة الواضحــة للجهــات الرســمية مــن اجــل تخصيــص المصــادر الماليــة مــن ميزانياتهــم، وضمــان تبنــي 
الخطــة حيــث انــه ويصعــب تبنــي الجهــات الرســمية للخطــة بــدون تقديــر الميزانيــات المطلوبــة. ايضــًا، يعطــي 
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احتســاب التكاليــف صــورة واضحــة للمانحيــن المحتمليــن األمــر الــذي يســهل دعمهــم للخطــة، مــن اجــل 
تقديــر النواحــي التــي يرغبــون بدعمهــا، والجهــات المســؤولة والتكلفــة وماهيــة الصــرف والنتائــج المرجــوة. ومــن 
الضــروري اإلشــارة ان عمليــة احتســاب التكلفــة هــي ليســت بعمليــة جديــدة علــى الجهــات الحكوميــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، لذلــك مــن الضــروري البنــاء علــى الخبــرات المتوفــرة وضمــان احتســاب التكلفــة ووضــع 

الميزانيــة المســتجيبة للنــوع اإلجتماعــي والمســتجيبة لممتطلبــات المــرأة والســام واألمــن.

 تتــم عمليــة إحتســاب التكلفــة مــن قبــل عــدد مــن األشــخاص المتخصصيــن الذيــن يمثلــون قطاعــات 	
مختلفــة. وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال عــدد مــن ورشــات العمــل واإلجتماعــات والتدقيــق. يتــم فــي 
هــذا العمــل احتســاب تكلفــة كل نشــاط مــن انشــطة الخطــة مــن اجــل تقديــر تكلفــة كل هــدف، وكل 

محــور، وتقديــر تكلفــة الخطــة بشــكل عــام.

 مــن المهــم ان تكــون عمليــة احتســاب تكلفــة خطــة المــرأة والســام واألمــن هــي عمليــة متوافقــة مــع 	
الميزانيــات المســتجيبة للنــوع اإلجتماعــي. لذلــك، مــن الضــروري اإلعتمــاد فــي هــذه العمليــة علــى 
الخبــرات المتوفــرة فــي هــذا المجــال داخــل الحكومــة او اآلليــة الوطنيــة للمــرأة او المجتمــع المدنــي 

او الخبــراء اآلخريــن. 

 مــن الضــروري ان تكــون الخطــة بصورتهــا النهائيــة قبــل البــدء بعمليــة احتســاب التكلفــة مــن اجــل 	
تجنــب ضيــاع الوقــت فــي اعــادة الحســابات كلمــا طــرأ تغييــر علــى الخطــة.

 اذن مــن الناحيــة المثلــى، يجــب احتســاب التكلفــة قبــل عــرض الخطــة للتبنــي. ولكــن ليــس مــن 	
المتأخــر ان يتــم احتســاب تكلفــة خطــط تــم تبنيهــا بالفعــل مــن قبــل الجهــات الرســمية. ألنــه بــدون 

ــا باتجــاه التنفيــذ. احتســاب التكلفــة وتوفيــر التمويــل لــن تتقــدم الخطــة عملي

2.5 ضمان التمويل

تبقــى خطــط العمــل الوطنيــة مجــرد حبــر علــى ورق ومفاهيــم مثاليــة مــا لــم يتــم رصــد التمويــل الكافــي 
لهــا. ولقــد تــم التأكيــد مــرارًا فــي الدراســات علــى ان عــدم او نقــص المــوارد الماليــة المخصصــة للخطــة تعتبــر 
مــن أهــم التحديــات الرئيســية. فليــس مــن المفيــد ان يتــم تطويــر وتبنــي الخطــط ومــن ثــم ال يتــم تخصيــص 
المــوارد للتنفيــذ. ومــن الضــروري ان ال تبــدأ عمليــة تخصيــص المــوارد لمرحلــة التنفيــذ فقــط. فمراحــل التشــاور 
والتدريــب والتحضيــر وتطويــر الخطــة بحاجــة إلــى تخصيــص المــوارد الماليــة والبشــرية. لذلــك يجــب اواًل ان 
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يتــم رصــد مــوارد ماليــة كافيــة لعمليــة المشــاورات والتدريــب وتطويــر الخطــة.

 يعتبــر رصــد التمويــل مؤشــًرا جيــًدا علــى االلتــزام الوطنــي بأجنــدة المــرأة والســام واألمــن بمــا فــي 	
ذلــك الخــروج بخطــة عمــل وطنيــة قابلــة للتنفيــذ، كمــا ويســاعد هــذا علــى تأميــن قــدر كبيــر مــن 

اإلســتدامة. 

 ويعتبــر تخصيــص المــوارد الماليــة والبشــرية للخطــة كأحــد المتطلبــات التــي تعكــس مــدى احتــرام 	
الدول بشــكل عام لإللتزاماتها بحســب قانون حقوق اإلنســان الدولي، خاصة اتفاقية القضاء على 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، كمــا ورد ســابقًا. 

 كمــا ومــن الضــروري ان ال يتــم تخصيــص الدعــم المالــي والبشــري للخطــط الوطنيــة لمــرة واحــدة 	
فقــط، وان كانــت هــذه المخصصــات كبيــرة فــي البدايــة. فعمليــة تطويــر وتنفيــذ الخطــط الوطنيــة هــي 
عمليــة طويلــة األمــد. لذلــك يجــب ان يتــم تحديــد آليــة واضحــة لتخصيــص المــوارد بشــكل مســتمر.

 عمليــة احتســاب التكلفــة وتخصيــص الدعــم المالــي يســاعد فــي اظهــار اجــزاء الخطــة التــي يتــم 	
دعمهــا، واألجــزاء التــي لــم يتــم دعمهــا. قــد يترتــب علــى هــذا اعــادة النظــر فــي األولويــات مؤقتــا 
لحيــن توفيــر التمويــل، وتحديــد الفجــوات )ليــس فقــط مــن ناحيــة اإلنشــطة ولكــن خاصــة مــن ناحيــة 
المواضيــع( التــي بحاجــة إلــى تمويــل مــن اجــل العمــل علــى ايجــاد التمويــل لهــا. وقــد يعتمــد هــذا فــي 

بعــض األحيــان علــى ضــرورة زيــادة فهــم الجوانــب المختلفــة للخطــة ورفــع الوعــي بهــا.

 اال انــه مــن المهــم التأكيــد علــى ان هنــاك أهميــة قصــوى لضمــان تمويــل جميــع أجــزاء الخطــة، حيــث 	
أنــه يجــب النظــر إلــى الخطــة علــى نحــو مترابــط ومتكامــل، يكــون لنجــاح تطبيــق احــد أجزائهــا تأثيــر 
علــى تطبيــق األجــزاء األخــرى. ومــن هنــا مــن الضــروري رصــد التمويــل لجميــع اجــزاء الخطــة وان 

ال يتــم رصــد تمويــل ألجــزاء دون أجــزاء اخــرى. 

تمويل خطة العمل األردنية للمرأة والسام واألمن

حــددت خطــة العمــل الوطنيــة فــي األردن ميزانيــة محــددة لتنفيــذ الخطــة تــم احتســابها مــن خــال عقــد 
عــدد مــن ورشــات العمــل للتدريــب حــول كيفيــة احتســاب كلفــة الخطــة، ومــن ثــم جــرى العمــل علــى 
احتســاب الكلفــة بشــكل تقديــري ولكــن واقعــي. ومــا يميــز خطــة عمــل األردن للمــرأة والســام واألمــن 
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انــه تــم الخــروج بتقديــر المبلــغ مــن خــال احتســاب كلفــة كل هــدف / مجــال عمــل /نشــاط محــدد فــي 
المصفوفــة، اي انــه لــم يكــن تقديــر عــام لكلفــة الخطــة. 

وبعــد تبنــي الخطــة تــم التأكيــد علــى ضــرورة ان تســاهم الحكومــة الوطنيــة فــي تمويــل جــزء مــن 
الميزانيــة ألهميــة هــذا مــن ناحيــة ابــراز اإللتــزام الوطنــي علــى أعلــى المســتويات بالخطــة. ولقــد قامــت 
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة بعقــد لقــاءات مــع 
جميــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين مــن الجهــات المختلفــة بمــا فيهــا حكومــة األردن وحكومــات 
الــدول األخــرى وهيئــات األمــم المتحــدة ومصــادر اخــرى مــن أجــل إبــراز أهميــة التمويــل الجماعــي وأنــه 
مــن شــأن هــذا النمــوذج مــن التمويــل أن يســمح للعديــد مــن المانحيــن باالجتمــاع معــًا والتشــارك فــي 
مســاهماتهم الفرديــة مــن أجــل التنفيــذ الشــامل ألولويــات الحكومــة، وبنفــس الوقــت تحمــل المخاطــر 

السياســية والتكاليــف التشــغيلية. 

وبذلــك تــم انشــاء صنــدوق مشــترك، تقــوم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بإدرتــه، مــن خــال هيكليــة 
واضحــة تتشــكل مــن مجلــس امنــاء يتشــكل مــن جميــع الجهــات المســاهمة الــذي يجتمــع ســنويًا؛ 
ومجلــس ادارة عالــي مشــكل مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وادارة اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون 
المــرأة ونقــاط اتصــال مــن كل الجهــات المانحــة ويجتمــع هــذا مــرة فــي الشــهر؛ ويقــوم فريــق فنــي مشــكل 
مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة بتنفيــذ األنشــطة. ويعتبــر هــذا 
النمــوذج األول مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم ويعتبــر نهــج نموذجــي للخطــط األخــرى فــي المنطقــة 

وعالميــا. وهــو يــدل علــى االلتــزام بتنفيــذ خطــة العمــل. 

3.5 آليات تمويل الخطط الوطنية

هناك آليات وقنوات متعددة لدعم الخطط الوطنية للمرأة والسام واألمن: 

- يجــب أن تقــوم الجهــات الرســمية المختلفــة برصــد الميزانيــات والمــوارد البشــرية لضمــان تطبيــق الجوانــب 
المتعلقــة بهــا فــي تنفيــذ الخطــة.

- ويمكن أن يتم تشكيل آلية مركزية لتنسيق تمويل الخطة. 

- ويمكــن العمــل علــى بنــاء شــراكات ثنائيــة واقليميــة وعالميــة لتأميــن التمويــل، ويمكــن ان يكــون هــذا التمويــل 
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ضمــن خطــط عمــل وطنيــة لــدول اخــرى ال تمــر بالصراعــات فــي اطــار التزاماتهــا بتنفيــذ اجنــدة المــرأة 
والســام واألمــن.

- مــن الضــروري اإلنتبــاه انــه قــد تختــار اطــراف مختلفــة تمويــل وتوفيــر الخبــرات لنواحــي معينــة مــن الخطــة 
وليــس لــكل الخطــة، ممــا يعنــي انــه مــن المحتمــل ان يجــري توفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية لنواحــي فــي 

الخطــة اكثــر مــن غيرهــا.

 - لهــذا مــن الضــروري القيــام بعمليــة تخطيــط للمــوارد الماليــة والبشــرية المطلوبــة مــن أجــل ضمــان توفيــر 
جميــع هــذه المــوارد المطلوبــة مــن مصــادر مختلفــة.

 مــن الضــروري ان يتــم إحتســاب كلفــة تنفيــذ الخطــة ليتــم تحديــد المبالــغ المطلوبــة وتحديــد الجهــات 	
التــي ســتوفر هــذه المبالــغ.

 ويجــب تخصيــص التمويــل مــن الجهــات المانحــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لدعــم دور المجتمــع 	
المدنــي فــي عمليــة تطويــر الخطــط وفــي التطبيــق والمتابعــة.

 مــن المهــم ادراج معاييــر لرصــد ومتابعــة تخصيــص المــوارد الماليــة والبشــرية مــن الجهــات المختلفــة 	
فــي عمليــة الرصــد والمتابعة.

4.5 مصادر التمويل

هناك مصادر مختلفة يمكن أن تساهم في تمويل عملية المشاورات وتطوير الخطة  وتنفيذها والمتابعة: 

فــي ذلــك مبالــغ  بمــا  الدولــة،  - المصــادر الرســمية مــن الدولــة: يجــب تخصيــص مبالــغ مــن موازنــة 
مخصصــة مــن خــال الــوزارات واألجهــزة والهيئــات المختلفــة. ويعتمــد تحديــد الجهــات التــي تقــع عليهــا 
مســؤوليات المســاهمة بتغطيــة كلفــة نواحــي مــن الخطــة الوطنيــة إلــى حــد كبيــر علــى المحــاور واألهــداف 
واألنشــطة التــي تتبناهــا الخطــة. ولهــذا مــن الضــروري ان تشــتمل الخطــة علــى معلومــات واضحــة حــول 
الجهــات المنفــذة. ومــن الضــروري عــدم إغفــال ضــرورة مســاهمة الدولــة فــي توفيــر المصــادر الماليــة والبشــرية 
مــن اجــل تطويــر الخطــة، وليــس فقــط لمرحلــة التنفيــذ. ولعمليــة اتبــاع منهجيــة وضــع وتبنــي الموازنــات 
المســتجيبة للنــوع اإلجتماعــي أهميــة مــن أجــل ضمــان توفيــر الموازنــات الازمــة للخطــة مــن الجهــات الرســمية 

المختلفــة التــي تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية تنفيــذ أجــزاء مــن الخطــة.
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- معونــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف: ولــدول أخــرى ايضــا دور فــي دعــم الخطــط الوطنيــة مــن ناحيــة اإلفــادة 
بالخبــرات وأيضــا تخصيــص التمويــل لعمليــة المشــاورات وتطويــر الخطــط وتنفيذهــا ومتابعــة وتقييــم التنفيــذ. 
وفــي بلــدان عديــدة ال تمــر بالنزاعــات، يكــون الدعــم المالــي وتوفيــر الخبــرات هــو جــزء هــام مــن خططتهــا 

الوطنيــة. كمــا ويمكــن أيضــًا اإلعتمــاد علــى جهــات متعــددة األطــراف مثــل اإلتحــاد األوروبــي. 

- منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة: لعــدد مــن المؤسســات الدوليــة غيــر الحكوميــة المتخصصــة فــي موضــوع 
المــرأة والســام واألمــن التــي راكمــت خبــرات عاليــة جــدا فــي هــذا المجــال دور هــام خاصــة مــن خــال عملهــا 
فــي بلــدان مختلفــة فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم. ويتمثــل دور هــذه المنظمــات الدوليــة فــي جانبيــن: الجانــب 
األول هــو توفيــر الخبــرات الازمــة فــي مراحــل مختلفــة مــن تطويــر الخطــة وتنفيذهــا. وفــي كثيــر مــن األحيــان 
تقــوم هــذه المنظمــات بتمويــل دورهــا وايضــا تمويــل أجــزاء مــن عمليــة وضــع الخطــة المتعلقــة بدورهــا، مثــل 
تمويــل ورشــات عمــل تدريبيــة، او رحلــة عمــل خارجيــة إلكتســاب الخبــرات. الجانــب الثانــي يتمثــل فــي رصــد 
التمويــل مــن قبــل بعــض الــدول مــن خــال هــذه المنظمــات، حيــث ان هنــاك منظمــات دوليــة عديــدة تلعــب 
دورًا هامــًا فــي اســتام الدعــم المالــي مــن الــدول ومــن ثــم القيــام بتخصيــص جــزء مــن هــذا التمويــل ألنشــطتها 

الخاصــة بهــا، بينمــا تقــوم بتخصيــص الجــزء اآلخــر لتمويــل انشــطة فــي دول أخــرى.

- القطــاع الخــاص: كمــا ويمكــن إشــراك القطــاع الخــاص فــي دعــم الخطــة الوطنيــة، فهنــاك توجــه عــام 
متنامــي فــي نواحــي كثيــرة مــن العالــم يتجــه نحــو إعطــاء القطــاع الخــاص دور فــي الخطــة الوطنيــة، قــد يكــون 
مــن خــال الدعــم المالــي أو توفيــر الخبــرات أحيانــًا أو توفيــر معــدات وأجهــزة أو التبــرع بمبانــي الــخ. ولــدور 
القطــاع الخــاص المتنامــي هــذا اهميــة فــي تحقيــق اجنــدة التنميــة المســتدامة كمــا ورد فــي اجنــدة التنميــة 
المســتدامة لعــام 2030، خاصــة الهــدف 17. وكمــا ورد ســابقا هنــاك عاقــة وطيــدة بيــن اجنــدة التنميــة 

المســتدامة واجنــدة المــرأة والســام واألمــن. 

- األمــم المتحــدة: يمكــن ايضــا تأميــن بعــض المصــادر الماليــة والخبــرات المتخصصــة مــن خــال أجهــزة 
وأجســام األمــم المتحــدة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك فــي المراحــل األولــى لتأميــن مشــاورات واســعة وعمليــة 
تشــاركية فعليــة مــن أجــل تطويــر محتــوى الخطــة ولدعــم التدريــب الــازم للفريــق المعنــي مــن البدايــة. وقــد 
يكــون لهــذه الجهــات ايضــا دور فــي دعــم التنفيــذ. ومــن ضمــن هــذه األجســام األساســية المعنيــة هيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، ومنظمــة األمــم المتحــدة 
للطفولــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة.  ومــن المصــادر الهامــة التــي يمكــن اللجــؤ اليهــا فــي األمــم المتحــدة هــو 

صنــدوق بنــاء الســام. 
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صندوق بناء السام التابع لألمم المتحدة35

قــام صنــدوق بنــاء الســام منــذ عــام 2005 بتقديــم تمويــل ســريع ومــرن بهــدف القيــام بتدخــات 
أساســية لبنــاء الســام فــي بلــدان خارجــة مــن النــزاع. ويقــدم الصنــدوق الدعــم لمبــادرات بنــاء الســام 

فــي أربعــة مــن المجــاالت ذات األولويــة: 

)1( دعــم تنفيــذ إتفاقــات الســام والحــوار السياســي: يدعــم الصنــدوق تنفيــذ اتفاقــات الســام بصــورة 
أساســية عــن طريــق مشــاريع فــي مجــاالت إصــاح قطــاع األمــن، ونــزع الســاح والتســريح واإعــادة 

اإلدمــاج، وســيادة القانــون.

)2( تعزيــز التعايــش وحــل النــزاع بالطــرق الســلمية: يدعــم الصنــدوق مشــاريع تركــز علــى جهــود 
المصالحــة الوطنيــة والمحليــة، والحكــم الرشــيد، واإلدارة الســليمة لألراضــي والمــوارد الطبيعيــة. 

)3( اإلنعــاش اإلقتصــادي وقطــف ثمــار الســام: يدعــم الصنــدوق برامــج موجهــة قصيــرة األجــل 
للتشــغيل وســبل كســب العيــش مــن أجــل تشــجيع المجتمعــات المتضــررة مــن النــزاع، ودعــم التنميــة 

الســلمية أثنــاء فتــرات اإلنتقــال الهشــة بعــد انتهــاء النــزاع.

)4( بنــاء خدمــات وقــدرات إداريــة أساســية: يدعــم الصنــدوق مشــاريع إلعــادة بنــاء الخدمــات 
الرســمية الرئيســية، وخاصــة علــى المســتوى المحلــي، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة األساســية، وتقديــم 
خدمــات عامــة محســنة. ونظــرًا لتركيــز الحكومــات فــي المقــام األول علــى األمــن والعمليــات السياســية 
فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، فــإن إســتعادة الخدمــات األساســية عــن طريــق ُنهــج المركزيــة تعــد 

وســيلة إلســتعادة شــرعية الدولــة والثقــة بهــا.

وُيقــدم تمويــل صنــدوق بنــاء الســام لبلــدان أعلــن األميــن العــام أنهــا مؤهلــة رســميًا، بعــد اســتعراض 
يجريــه مكتــب دعــم بنــاء الســام. ولكــي تصبــح البلــدان مؤهلــة، يجــب أن تكــون قــد خرجــت مــن أحــد 

النزاعــات أو األزمــات السياســية، ولديهــا التــزام حكومــي وطنــي تجــاه الســام الدائــم والشــامل.

35  معلومــات مســتمدة مــن »ملحــة عــن صنــدوق بنــاء الســام«، كُتيــب مــن قبــل صنــدوق بنــاء الســام متوفــر مــن 
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آليات تمويل الصندوق 

 -  مرفــق اإلســتجابة الفوريــة: يوجــد لتلبيــة احتياجــات بنــاء الســام الحرجــة والعاجلــة فــور انتهــاء 
النــزاع أو نتيجــة تغيــر ملمــوس فــي حالــة البلــد. 

 - مرفــق بنــاء الســام واالنتعــاش: يقــدم تمويــًا متوســط األجــل فــي ســياقات مــا بعــد انتهــاء النــزاع 
لبلــدان اعتبــرت مؤهلــة. ويســتند تمويــل الصنــدوق إلــى خطــة أولويــات بنــاء الســام )لمــدة تصــل إلــى 

ثــاث ســنوات( توضــع مــن قبــل لجنــة قطريــة توجيهيــة مشــتركة.  

5.5 هل يجب تـخصيص التمويل للخطة بشكل واضح في ميزانية الدولة؟ 

قــد يتوجــه البعــض إلــى التفكيــر انــه مــن الكافــي ان يتــم اســتخدام الميزانيــات المخصصــة فــي الميزانيــة الوطنيــة 
المركزيــة او ميزانيــة الــوزارات مــن اجــل إدمــاج المســاواة والنــوع اإلجتماعــي لتغطيــة الموازانــات المطلوبــة 
للخطــط الوطنيــة المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن. اال ان هنــاك اشــكاليات فــي ذلــك لألســباب عديــدة منهــا 

مــا يلــي:

• اذا لــم يكــن هنــاك خطــوط موازنــة واضحــة متعلقــة بخطــة المــرأة والســام واألمــن، ســيكون هنــاك 	
اشــكاليات فــي تتبــع ومراقبــة اإلنفــاق الــذي يجــب ان يكــون مخصــص لذلــك،

• سيكون ايضًا من الصعب مراقبة الفجوات في تمويل الخطة،	

• كما سيكون من الصعب تتبع تمويل الخطة اذا كانت الخطة ممولة من مصادر عديدة.	

وكمــا ورد ســابقا، يمكــن أن توفــر الشــراكات الثنائيــة او مــع وكاالت متعــددة األطــراف ســبيًا لتوليــد المزيــد 
مــن الدعــم السياســي والدعــم المالــي للتطبيــق القــرارات المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن وبالتالــي زيــادة فــرص 
النجــاح. وهنــاك حاجــة لذلــك باألخــص فــي بلــدان النــزاع ومــا بعــد النــزاع، حيــث مــن المتوقــع أن تكــون قــدرة 
الحكومــة علــى التمويــل الكامــل اللتزاماتهــا بموجــب خطــط العمــل الوطنيــة محــدودة. إال ان الدعــم مــن 

المصــادر الخارجيــة يجــب ان ال يكــون فــي اي حــال مــن األحــوال بديــًا عــن الدعــم الوطنــي. 

وهنــاك نمــاذج مختلفــة لضمــان التمويــل وتتبــع اإلنفــاق مــن اجــل ضمــان وجــود تمويــل كاف للخطــة، حيــث 
ال يوجــد نمــوذج واحــد يناســب جميــع األوضــاع. فــي جميــع األحــوال مــن المهــم ان يتــم تطويــر آليــة لتتبــع 

التمويــل واإلنفــاق المخصــص للخطــة بشــكل واضــح ومناســب وطنيــًا.
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• فــي البوســنة والهرســك، أثبتــت آليــة تمويــل خطــة العمــل الوطنيــة المخصصــة، التــي تدعمهــا دول 	
مختلفــة ومنظمــات دوليــة بمــا فيهــا هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
وشــرطة االتحــاد األوروبــي بأنهــا عنصــر أساســي فــي ترجمــة الكلمــات إلــى إجــراءات حقيقيــة. 
وشــكل اســتمرار الجهــات المانحــة فــي توفيــر المــوارد الماليــة وغيرهــا بصــورة يمكــن التنبــؤ بهــا 
وطويلــة األمــد وكبيــرة ضمانــة مهمــة لتنفيــذ الخطــة. كمــا وجــرى العمــل علــى توفيــر المــوارد البشــرية 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال بنــاء القــدرات اطــراف فــي الجهــات الحكوميــة والمجتمــع المدنــي باإلضافــة 

إلــى ذلــك، جــرى توفيــر المصــادر مــن القطــاع الخــاص. )الدراســة العالميــة، ص. 178(

• آليــة التمويــل الخاصــة التــي تــم الخــروج بهــا لتمويــل الخطــة الوطنيــة لــألردن عبــر صنــدوق مشــترك 	
لجميــع الجهــات الداعمــة، لديــه هيكليــة وآليــات عمــل واضحــة، تشــكل نموذجــًا هامــًا لضمــان تتبــع 
التمويــل واإلنفــاق وهــو عنصــرُا هامــا يســاهم فــي نجــاح الخطــة الوطنيــة فــي األردن )انظــر/ي 

اعــاه حــول التفاصيــل(.  
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6. تبني الخطة والتنفيذ

1.6 تبني الخطة

مــن الضــروري العمــل علــى تبنــي الخطــة رســميًا مــن اعلــى المســتويات وايضــًا تبنــي هيكليــة المتابعــة والرصــد. 
ولتبنــي الخطــة مــن المســتويات العليــا فــي الحكومــة وايضــا البرلمــان ان امكــن اهميــة قصــوى مــن اجــل ضمــان 
التــزام الجهــات المختلفــة وانخراطهــم فــي عمليــة التنفيــذ. ويعــود لــكل بلــد تحديــد الجهــة التــي عليهــا القيــام 
بتبنــي الخطــة، ولكــن هنــاك اهميــة عظمــى ان تحمــل هــذه الجهــة المســؤولية السياســية علــى مســتويات عليــا.  

 بعــد الخــروج بالمســودة الكاملــة للخطــة واحتســاب الكلفــة يتــم طــرح الخطــة علــى هيئــة القيــادة العليــا 	
واخــذ ردود فعــل وماحظــات هــذه الهيئــة علــى مســودة الخطــة.

 يتــم بعــد ذلــك إجــراء اي تعديــات بنــاء علــى توجيهــات وماحظــات هيئــة القيــادة مــن اجــل الخــروج 	
بنســخة معدلة

 قد تأخذ هذه العملية عدة جوالت من الحوار مع الهيئة العليا للقيادة.	

 بعــد تبنــي الخطــة مــن هيئــة القيــادة يتــم رفــع الخطــة النهائيــة لتبنيهــا رســميا مــن الجهــة السياســية 	
المخولــة واطاقهــا للتنفيــذ، وقــد تكــون هــذه الجهــة مجلــس الــوزراء، أو البرلمــان، أو رئيــس الدولــة، 
أو رئيــس الحكومــة، او غيرهــم حيــث يختلــف هــذا مــن دولــة إلــى أخــرى بحســب مقتضيــات الدســتور 

والقانــون واالتفــاق الداخلــي.

 ويمكن اإلتفاق ان تقوم اكثر من جهة على التوقيع على الخطة لبيان التزامها بها.	

 يتم بعد ذلك اإليعاز للجهات المختلفة باإلنخراط في عملية التنفيذ بحسب المقتضيات.	

• فــي هولنــدا، شــارك فــي التوقيــع علــى خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة ثــاث وزارات وأربــع مؤسســات 	
بحثيــة وأكثــر مــن 30 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
متعــددة الجنســيات وحــركات الســام النســائية ومنظمــات الشــتات )الدراســة العالميــة، ص 174(
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2.6 عملية التنفيذ

ــة المهمــة فــي عمليــة تنفيــذ الخطــة بعــد تبنيهــا رســميًا. وتعتمــد عمليــة التنفيــذ اساســًا  تبــدأ المرحل
علــى توفــر المــوارد الماليــة والبشــرية والخبــرات المرتبطــة فــي الجوانــب المختلفــة للخطــة، ووجــود 
آليــة لتنســيق التنفيــذ واإلشــراف والرصــد. ومــن اجــل نجــاح تنفيــذ الخطــة، يجــب ضمــان مــا يلــي:

1( تحديد خط األساس من اجل رصد التقدم،
2( تحديد الجهات المنفذة،

3( اإلشراف وتنسيق التنفيذ، 
4( توفر التمويل بناء على التكلفة المحسوبة 

5( وضع آليات الرصد والمتابعة. 
)لمزيــد مــن المعلومــات انظــر/ي تحــت البنــد 5 حــول التمويــل والبنــد 8 حــول الرصــد والمتابعــة 

والتقييــم(
فــي فتــرة تطويــر الخطــة، مــن الضــروري ان يتــم البــدء بجمــع المعلومــات الكميــة والنوعيــة والبــدء 
بالعمليــات اإلحصائيــة التــي يتــم اإلعتمــاد عليهــا لتحديــد ودراســة الوضــع. وتشــكل هــذه المعلومــات 
خــط األســاس الضــروري الــذي ســيتم الرجــوع لــه الحقــًا لقيــاس التقــدم المحــرز واثــر تنفيــذ الخطــة 

علــى المنتفعيــن والجهــات المختلفــة. 
ومــن اجــل ضمــان التنفيــذ الجيــد، يجــب تحديــد جهــة مركزيــة محــددة تقــوم بمتابعــة التنفيــذ. وال 
يعنــي هــذا ان تقــوم هــذه الجهــة بنفســها بالتنفيــذ، بــل انــه مــن اجــل ضمــان تنفيــذ جيــد يتــم الخــروج 
بمخططــات مختلفــة للتنفيــذ مــن قبــل جهــات مختلفــة. ولكــن، ولضمــان ان يتــم تنفيــذ جميــع جوانــب 
الخطــة وبشــكل متناســق، ومــن اجــل ضمــان جــودة التنفيــذ مــن قبــل جميــع الفاعليــن، مــن الضــروري 

ان يكــون هنــاك جهــة مركزيــة تشــرف علــى التنفيــذ وتنســقه وترصــد التقــدم. 
ومــن الضــروري ان تكــون الخطــة واضحــة ومحــددة وتشــير بوضــوح وبشــكل محــدد إلــى الجهــات 
الحكوميــة المســؤولة والجهــات المختلفــة األخــرى التــي تســاهم فــي التنفيــذ وتحديــد الفتــرات الزمنيــة 
لتنفيــذ األنشــطة المختلفــة. وتحديــد هــذه النواحــي بوضــوح يزيــد مــن احتمــاالت التنفيــذ األفضــل 

للخطــة. 
• فــي نيجيريــا، تركــز الخطــة علــى اربعــة محــاور: الوقايــة والحمايــة والمشــاركة والدعــم والمحاســبة، ولــكل 	

مــن هــذه المحــاور خطــط عمــل واضحــة، ومؤشــرات، وفتــرات زمنيــة، ونتائــج، ومتابعــة وتقييــم. ولقــد تــم 
تحديــد آليــة للمراقبــة ومتابعــة لناحيتيــن: 1( التنفيــذ، 2( قيــاس أثــر الخطــة. ولقــد تــم وضــع 41 مؤشــرًا 
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كتبــت بطريقــة ذكيــة )SMART(: محــددة، قابلــة للقيــاس، قابلــة للتحقيق/مناســبة، واقعيــة، ومحــددة 
بزمــن(. كمــا وتــم ترجمــة الخطــة إلــى 5 لغــات محليــة. ولقــد وجــد ان هنــاك عــدة تحديــات للخطــة منهــا 
ان القيــادة كانــت لــوزارة المــرأة األمــر الــذي ادى إلــى اعتبــار الخطــة بانهــا تتعلــق بالنســاء والفتيــات فقــط، 
ويؤكــد هــذا علــى اهميــة مشــاركة الجهــات المختلفــة. كمــا انــه لــم يكــن بدايــة هنــاك آليــة تنســيق مشــتركة، 
وبالتالــي بــدأت الجهــات المختلفــة بالتطبيــق كل علــى حــدى وبشــكل منفصــل عــن اآلخريــن، لذلــك وجــدو 

ان هنــاك ضــرورة لوجــود آليــة لتنســيق التطبيــق. 
وضــوح وواقعيــة الخطــة تشــكل شــرطًا مســبقًا لضمــان جــودة التنفيــذ. ويقــع التحقيــق الكامــل للخطــط الوطنيــة 

علــى عاتــق جهــات فاعلــة واصحــاب مصلحــة فاعليــن رئيســيين ذات العاقــة:
• تقــع مســؤولية تطبيــق قــرارات مجلــس األمــن حــول المــرأة والســام واألمــن علــى المســتوى الوطنــي 	

اساســًا علــى ســلطات واجهــزة الدولــة المختلفــة.
• تســاهم األمــم المتحــدة وهيئاتهــا واجســامها المختلفــة علــى المســتوى الدولــي فــي تحقيــق اجنــدة المــرأة 	

والســام واألمــن، كمــا وتســاهم علــى المســتوى الوطنــي فــي دعــم الخطــط الوطنيــة.
• تقع على الجهات األخرى المشاركة في النزاعات مسؤوليات بحسب القانون الدولي اإلنساني. 	
• يشــارك المجتمــع المدنــي ويلعــب ادوارًا هامــة فــي تنفيــذ اجنــدة المــرأة والســام واألمــن وفــي تنفيــذ 	

الخطــط الوطنيــة.
ويعتمد التنفيذ الجيد للخطط الوطنية على عدد من النواحي الهامة يذكر منها ما يلي:

• تحديد الجهات ذات العاقة بالتنفيذ بشكل واضح في الخطة.	
• تدريــب وزيــادة وعــي الجهــات ذات العاقــة بالتنفيــذ بأجنــدة المــرأة والســام واألمــن وعاقتهــا بالواقــع 	

الوطني.
• تدريــب وزيــادة وعــي الجهــات ذات العاقــة بتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن، خاصــة 	

النواحــي المتعلقــة بهــم.
• رفــع وعــي المجتمــع بشــكل عــام بأجنــدة المــرأة والســام واألمــن واألولويــات علــى المســتوى الوطنــي 	

والخطــة الوطنيــة.
• ايجاد آليات للتنسيق بين الجهات ذات العاقة بتنفيذ المحور الواحد والهدف الواحد.	
• ايجاد آليات لتنسيق تطبيق المحاور واألهداف.   	
• ايجاد آليات للتنسيق مع خطط وطنية واستراتيجيات اخرى ذات عاقة.	

يتضــح مــن هــذا انــه مــن اجــل البــدء فــي التنفيــذ الحقيقــي للخطــة، مــن الضــروري ان ال تبقــى الخطــة كوثيقــة 



- 86 -

عامــة، بــل يجــب ان تقــوم جهــات مختلفــة حكوميــة وغيــر حكوميــة بأخــذ مــا يتعلــق بهــا مــن الخطــة وتحويلهــا 
إلــى أدوات عمليــة تشــغيلية مــن أجــل ترجمــة الخطــة علــى أرض الواقــع إلــى برامــج ومشــاريع وتحــركات 

ومبــادرات وان تعكــس هــذا فــي الخطــط اليوميــة للجهــات المنفــذة المختلفــة. 
مــن الضــروري ان تقــوم الــوزارات المختلفــة والبرلمــان وجهــاز اإلحصــاء المركــزي واجهــزة الدولــة األخــرى 
ذات العاقــة بتحديــد الجوانــب المتعلقــة بهــا مباشــرة واعــان التزاماتهــا فــي التطبيــق والخــروج بآليــات تنفيــذ 
خاصــة بهــا. ومــن اجــل ضمــان هــذا، مــن الضــروري كمــا ورد ســابقا ان تحــدد الخطــة الجهــات المســؤولة 
عــن التنفيــذ. بعــد ذلــك تقــوم هــذه الجهــات بتجميــع الجوانــب الخاصــة بهــا وتقــوم بتخصيــص المصــادر الماليــة 
والبشــرية الازمــة مــن اجــل ضمــان التنفيــذ. ويمكــن للجهــات المختلفــة بنــاء شــراكات وطنيــة او دوليــة لضمــان 
جــودة التنفيــذ. ويمكــن ايضــا الخــروج بخطــط عمــل مصغــرة ومحــددة علــى مســتوى المحافظــات او الجهــات 

المختلفــة.

 مــن الضــروري اشــراك المجتمــع المدنــي فــي عمليــة اإلشــراف علــى التنفيــذ حيــث ان المجتمــع 	
المدنــي يلعــب دورا هامــا فــي تطويــر الخطــة وفــي التنفيــذ، وبالتالــي يجــب ان يلعــب دورا ايضــا فــي 

اإلشــراف علــى التنفيــذ.

 يجب ان تقوم هيئة اإلشراف باالجتماع دوريا من اجل متابعة ورصد تنفيذ الخطة.	

 مــن الضــروري ان تقــوم هيئــة اإلشــراف علــى التنفيــذ بالتنســيق المســتمر بيــن جميــع األطــراف 	
الفاعلــة المشــاركة بالتنفيــذ ومــن الضــروري اإلنتبــاه إلــى ضــرورة ايجــاد آليــات التنســيق الــدوري 
مــع الجهــات الفاعلــة مــن ناحيــة التنســيق داخــل القطاعــات، وبيــن القطاعــات، وعلــى المســتويات 

المحليــة والمركزيــة علــى الســواء.

 يجب ان تقوم هيئة المتابعة بتلقي تقارير دورية من الجهات المنفذة.	

 ايضــاً  مــن اجــل ضمــان اإلشــراف الجيــد علــى التنفيــذ، يجــب ان تقــوم الهيئــة المشــرفة علــى التنفيــذ 	
باإلجتماع بشــكل دوري مع الجهات الفاعلة وعدم اإلكتفاء بالتقارير والمعلومات المكتوبة، حيث 

ان هــذه اإلجتماعــات تســمح بالتعمــق فــي المعلومــات والخــوض فــي التحديــات وايجــاد الحلــول.

 مــن الممارســات الجيــدة ان تقــوم هيئــات المتابعــة بتقديــم تقاريــر دوريــة )ســنوية مثــُا( إلــى البرلمــان 	
والحكومــة واتاحــة هــذه التقاريــر علنــًا إلطــاع الجمهــور. 
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 كمــا وتقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي ايضــا باصــدار تقاريرهــا الخاصــة حــول تنفيــذ الخطــط 	
الوطنيــة.

• في البوســنة والهرســك، ومن خال التأكيد على األمن البشــري، اســتخدمت الحكومة خطة التنفيذ 	
الوطنيــة لتحقيــق تغييــر علــى مســتوى المجتمــع المحلــي. وجــرى تطويــر خطــط العمــل الوطنيــة 
المحليــة فــي خمــس بلديــات علــى ســبيل التجربــة تتنــاول المخــاوف األمنيــة اليوميــة للمــرأة، بمــا فــي 
تاحــة الحمايــة  ذلــك الحمايــة مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والتمييــز واالتجــار فــي البشــر واإ
القانونيــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة والمــوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة والمخــاوف البيئيــة والمتعلقــة 
نــارة الشــوارع والمواصــات العامــة. )الدراســة العالميــة،  بالبنيــة التحتيــة مثــل الفيضانــات واأللغــام واإ

ص 175(
• فــي نيبــال، بعــد تبنــي الخطــة، قامــت بدايــة ســبع مجالــس مــن المجالــس المحليــة دون الوطنيــة 	

التســعة عشــر بتنفيــذ أنشــطة خطــة العمــل الوطنيــة. )الدراســة العالميــة، ص 174(
• فــي العــراق، اشــتركت 23 وزارة ومؤسســة مــن حكومــة العــراق االتحاديــة وحكومــة اقليــم كردســتان 	

خــال عمليــة التنفيــذ وطــوروا خططهــم وبرامجهــم الوزاريــة الخاصــة ضمــن إطــار الخطــة الوطنيــة، 
وبهــذا تــم انشــاء 23 فرقــًا للمتابعــة فــي الــوزارات ومؤسســات الحكومــة. وتــم اعتمــاد فريــق العمــل 
الوطنــي المتعــدد القطاعــات بشــكل رســمي فــي كانــون األول 2017 بقــرار رســمي مــن أجــل تعزيــز 
هيكليــة هــذا العمــل المشــترك. وبنفــس القــرار، تــم إنشــاء غرفــة عمليــات كســكرتارية رســمية للخطــة 

كمــا تــم تعييــن منســق عــام )تقريــر تنفيــذ خطــة العمــل العراقيــة، 2018(.
• فــي ســيراليون، اســتمرت عمليــة تصميــم خطــة العمــل الوطنيــة لمــدة عــام، وكانــت قــد بــدأت بإنشــاء 	

طــاق خطــة  فريــق عمــل مؤلــف مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي ومنظمــات محليــة. وبعــد تبنــي واإ
العمــل الوطنيــة، تــم تحويــل فريــق العمــل هــذا إلــى لجنــة توجيهيــة لإلشــراف علــى عمليــة التنفيــذ. 
ولقــد ســاعد الشــمول هــذا علــى تحقيــق القبــول بشــكل قــوي مــن جانــب الجهــات الحكوميــة علــى 
المســتوى المحلــي لترجمــة خطــة العمــل الوطنيــة إلــى ســياقاتها الخاصــة. )الدراســة العالميــة/ ص 

)174
• فــي ايرلنــدا، بعــد تبنــي خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة، تــم تشــكيل لجنــة اشــراف مشــكلة مــن وزارات 	

مختلفــة والجهــات األمنيــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي واكاديمييــن وخبــراء. ويقــع علــى هــذه اللجنــة 
مســؤولية اإلشــراف علــى التنفيــذ، اســتام التقاريــر الدوريــة حــول التنفيــذ مــن الجهــات المختلفــة، 
نشــر تقاريــر دوريــة حــول التقــدم فــي التنفيــذ، مراجعــة المخططــات الموجــودة بحســب الحاجــات، 
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العمــل مــع البرلمــان فــي اإلشــراف علــى التنفيــذ، وتطويــر وســائل اإلتصــال ونشــر المعرفــة بالخطــة. 
يوجــد للجنــة ســكرتارية منفصلــة ولهــا رئيســة مســتقلة. وتجــدر اإلشــارة ان وثائــق اللجنــة، بمــا 
فيهــا مقــررات اجتماعاتهــا الدوريــة جميعهــا منشــورة علنــا علــى موقــع اللجنــة األلكترونــي. )اللجنــة 

المشــرفة للمــرأة والســام واألمــن، ايرلنــدا( 
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7. دعم دور المجتمع المدني

يلعــب المجتمــع المدنــي دورًا هامــًا بالعمــل علــى أجنــدة المــرأة والســام واألمــن مــن خــال العديــد مــن 
المبــادرات التــي تقــوم بهــا المنظمــات والناشــطات فــي مجــال حقــوق المــرأة. وفــي كثيــر مــن األحيــن يقــوم 
المجتمــع المدنــي بســد فجــوة هائلــة وتغطيــة احتياجــات كبيــرة، حيــث انــه فــي كثيــر مــن األحيــان ال يوجــد 

بديــل لهــذا لــدور. 

ومــن األدوار الهامــة التــي يقــوم بهــا المجتمــع المدنــي بمــا فــي ذلــك النشــطاء والناشــطات القيــام 
جــراء الدراســات  بتوفيــر اإلرشــاد والخدمــات اإلجتماعيــة والطبيــة والنفســية، واإلستشــارة والتمثيــل القانونــي، واإ
انمــاط مختلفــة، وضمــان  الدراســات حــول  القوانيــن وتطويــر  تحليــل  ذلــك  فــي  بمــا  واألبحــاث والتحليــل، 
الوصــول إلــى النســاء والفتيــات فــي األماكــن واألوضــاع المختلفــة وفــي اماكــن نائيــة أو بيئــات مغلقــة، وتوفيــر 
التدريــب الــازم المرتبــط بدعــم النســاء فــي إطــار النزاعــات، وتدريــب ودعــم النســاء المرشــحات لإلنتخابــات او 
المشــاركات فــي البرلمانــات او فــي الحكــم المحلــي او فــي الهيئــات الحكوميــة المختلفــة. كمــا وتوفــر منظمــات 
المجتمــع المدنــي أيضــا الدعــم المعرفــي واللوجســتي فــي بعــض األحيــان للنســاء المشــاركات فــي عمليــات 
المفاوضــات وصنــع الســام. وللمجتمــع المدنــي دور هائــل ومهــم للغايــة فــي رفــع الوعــي المجتمعــي بحقــوق 
النســاء والطفــات والمســاواة وعــدم التمييــز والعدالــة، كمــا يلعــب المجتمــع المدنــي دور هــام للغايــة فــي رفــع 
الوعــي العــام حــول اجنــدة المــرأة والســام واألمــن واهميتهــا علــى المســتوى الوطنــي. ولهــذا اهميــة كبيــرة حيــث 
ان للمجتمــع المدنــي عــادة امتــداد كبيــر علــى المســتوى القاعــدي واتصــال مــع فئــات مختلفــة مــن الســكان وفــي 
مناطــق مختلفــة، ولهــذه األمــور اهميــة كبيــرة فــي عمليــة تطويــر الخطــة الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن مــن 
اجــل ضمــان ان تعكــس الخطــة األولويــات الواقعيــة وايضــا ضمــان تنفيــذ الخطــة بمشــاركة جميــع اصحــاب 

الشــأن فــي جميــع انحــاء البلــد. 

وكمــا ورد ســابقًا، لقــد قــام مجلــس األمــن مــرارًا بالتأكيــد علــى دور المجتمــع المدنــي فــي المراحــل 
المختلفــة للنــزاع وفــي المحــاور المختلفــة مــن أجنــدة المــرأة والســام واألمــن وطلــب مــن الــدول واجســام األمــم 
المتحــدة والجهــات المانحــة تخصيــص الميزانيــات لدعــم عمــل المجتمــع المدنــي فــي مجــال المــرأة والســام 

واألمــن.

 تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي دورًا هامــًا فــي عمليــة صياغــة الخطــط الوطنيــة وتنفيذهــا، لذلــك 	
يجــب ان تتلقــى الدعــم والتمويــل الكافــي لعملهــا بــدون قيــود ال مبــرر لهــا بحســب قانــون حقــوق 
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اإلنســان الدولــي. ولقــد ذكــرت قــرارات مجلــس األمــن المختلفــة دور المجتمــع المدنــي فــي أجنــدة 
المــرأة والســلم واألمــن، وأهميــة دعــم هــذا الــدور.

إقتباســات مباشــرة مــن قــرار مجلــس األمــن 2242 )2015( فيمــا يتعلــق بــدور المجتمــع المدنــي 
فــي اجنــدة المــرأة والســلم واألمــن

ذ ينــوه بالمســاهمة الهامــة التــي قدمهــا المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية، خــال  »واإ
الســنوات الخمس عشــرة الماضية، في تنفيذ القرار 1325 )2000(،«

»ويشــجع كذلــك المشــاركة المجديــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي االجتماعــات الدوليــة واإلقليميــة 
المتعلقــة بالســام واألمــن، حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك مؤتمــرات المانحيــن، للمســاعدة فــي كفالــة 
إدمــاج االعتبــارات الجنســانية فــي عمليــات وضــع السياســات والبرامــج وتحديــد أولوياتهــا وتنســيقها 

وتنفيذهــا،«

»يدعــو الــدول األعضــاء إلــى زيــادة إدمــاج البرنامــج المتعلــق بالمــرأة والســام واألمــن فــي خططهــا 
االســتراتيجية، مثــل خطــط العمــل الوطنيــة وغيرهــا مــن أطــر التخطيــط، مــع توفيــر المــوارد الكافيــة، 
بمــا يشــمل تنفيــذ االلتزامــات ذات الصلــة القائمــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، مــن خــال التشــاور علــى نطــاق واســع مــع جهــات مــن بينهــا المجتمــع المدنــي، وال 

ســيما المنظمــات النســائية،«

»يشــجع الــدول األعضــاء علــى زيــادة التمويــل الــذي تقدمــه فيمــا يتصــل بمســألة المــرأة والســام 
واألمــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال ... تقديــم الدعــم إلــى المجتمــع المدنــي«.
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8. نظرية التغيير، الرقابة والرصد والتقييم

مــن الضــروري ان يتــم متابعــة تطبيــق الخطــة، ورصــد التقــدم المحــرز والتحديــات القائمــة، واجــراء تقييــم نهائــي 
بمــا فــي ذلــك قيــاس اثــر الخطــة. مــن اجــل تســهيل الرصــد والتقييــم، مــن المفيــد جــدا ان تشــتمل الخطــة فــي 

البدايــة علــى قســم حــول نظريــة التغييــر للخطــة.

1.8 نظرية التغيير

تقــوم نظريــة التغييــر باإلجابــة علــى الســؤال التالــي: مــا هــي التغيــرات األساســية التــي تســعى الخطــة إلــى 
تحقيقهــا؟ وقــد تتمحــور هــذه التغييــرات حــول األهــداف، أال ان كتابــة نظريــة التغييــر يســمح بالتعمــق ليــس 
فقــط فــي ماهيــة األهــداف المرجــو الوصــول اليهــا ولكــن ايضــا النظــر فــي كيــف ســيتم ذلــك؟ مــن هــم الشــركاء 
فــي هــذه العمليــة؟ مــا هــي العاقــة بيــن هــذه األطــراف؟ مــا هــي الخطــوات التــي ســيتم القيــام بهــا؟ كيــف 
ســتؤدي هــذه الخطــوات إلــى تحقيــق األهــداف؟ ومــا هــي العاقــة بيــن هــذه الخطــوات؟ يتضــح مــن هــذا ان 
نظريــة التغييــر تســمح بالتحقــق فــي كيــف ســيتم التغييــر مــن خــال الخطــوات واألطــراف المختلفــة، األمــر 
الــذي يســاعد فــي تخطــي احــد اإلشــكاليات التــي تواجههــا بعــض الخطــط مــن حيــث انــه بعــد تبنيهــا يتــم تجزئــة 
تنفيذهــا بــدون اإللتفــات للعاقــة بيــن األهــداف وبيــن الخطــوات، وايضــا العاقــة بيــن المنفذيــن. مــن الضــروري 
اذن ان تكــون الجهــات المنفــذة علــى درايــة بنظريــة التغييــر مــن اجــل ضمــان تناســق تنفيــذ الخطــة. واذا كان 
ال يوجــد نظريــة تغييــر للخطــة األولــى، مــن الضــروري ان تحتــوي الخطــة الجديــدة علــى نظريــة تغييــر تأخــذ 

بعيــن اإلعتبــار الخطــة األولــى وتنفيذهــا وتقييمهــا والــدروس المســتفادة. 

• تقــوم الخطــة الوطنيــة لكنــدا علــى نظريــة تغييــر تــم فيهــا تحليــل الواقــع، مــن ثــم اإلنتقــال إلــى تحديــد 	
التوجــه اإلســتراتيجي الــذي ســتتبعه الخطــة، ثــم تحديــد مــا الــذي ســيتم عملــه )األنشــطة(، يتــم مــن هــذا 
تحديــد النتائــج )المخرجــات( اآلنيــة )قصيــرة( المــدى، ومنهــا تحديــد النتائــج متوســطة المــدى ومنهــا تحديد 

األهــداف بعيــدة المــدى. مــن هــذا تــم تحديــد األثــر المرجــو.36

• التقييــم الوســطي للخطــة الوطنيــة للملكــة المتحــدة حــول المــرأة والســام واألمــن فــي نيســان/ابريل 2016 	
قــام بتقييــم نظريــة التغييــر التــي قامــت عليهــا الخطــة. وكجــزء مــن التوصيــات، قــام تقريــر التقييــم باقتــراح 

Theory of change - 2022-Canada’s National Action Plan on Women, Peace and Security 2017  36

https://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-

egalite_des_genres/theory_of_change-theorie_de_changement.aspx?lang=eng
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نظريــة تغييــر جديــدة ألخذهــا بعيــن اإلعتبــار عنــد كتابــة الخطــة الوطنيــة الجديــدة.37

2.8 الرقابة والرصد والتقييم

مــن الضــروري ان يتــم تعييــن هيئــة مســؤولة علــى اإلشــراف علــى متابعــة تنفيــذ الخطــة. وال تقــع مســؤولية 
تنفيــذ الخطــة علــى هــذه الجهــة، ألن الخطــة يجــب ان يتــم تنفيذهــا مــن قبــل طيــف مــن الجهــات الحكوميــة 
وأيضــًا مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة ومــن خــال شــراكات محليــة ودوليــة. وقــد يكــون هنــاك دور للقطــاع 
الخــاص فــي التنفيــذ والشــراكات. اذن، مــن الضــروري ان يتــم توضيــح الجهــات المســؤولة عــن تنفيــذ األنشــطة 
ن كانــت هــذه أحيانــُا مقترحــات أوليــة يتــم تعديلهــا مــع  والخطــوات المختلفــة فــي بنــد واضــح فــي الخطــة، واإ

مــرور الزمــن والتقــدم فــي التنفيــذ. 

 عنــد البــدء بعمليــة التنفيــذ، يجــب تحديــد خــط األســاس )baseline( وهــو مجمــوع المعلومــات 	
الكميــة والنوعيــة فــي حيــن البــدء بعمليــة التنفيــذ حــول الوضــع مــن ناحيــة العوامــل المختلفــة 
مثــل توفــر الخدمــات )علــى ســبيل المثــال المعلومــات الكميــة والنوعيــة حــول الجــودة، ونــوع 
الخدمــات المتوفــرة، واإلنتشــار الجغرافــي، الــخ(، اضافــة إلــى منتجــات الدراســات مثــًا عــن 
العنــف والمعلومــات اإلحصائيــة حــول المواضيــع المختلفــة ذات العاقــة، ووضــع التشــريعات، 

وغيرهــا مــن مثــل هــذه األمــور.
 ويجــب دمــج المعلومــات المتوفــرة )خــط األســاس( فــي الخطــة خاصــة فــي البنــد المخصــص 	

للمؤشــرات وذلــك للخــروح بأهــداف واقعيــة ومدروســة مبنيــة علــى المعلومــات المتوفــرة هــذه. 
مــن ناحيــة اخــرى، فــي حالــة عــدم توفــر المعلومــات هــذه، يجــب التخطيــط لجمــع المعلومــات 

وادراج عمليــات جمــع المعلومــات المختلفــة المطلوبــة كانشــطة فــي الخطــة. 
 لخط األساس أهمية قصوى لتتبع تنفيذ الخطة وأثرها عمليًا على أرض الواقع.	
 وحيــث انــه يتــم تنفيــذ الخطــة مــن قبــل جهــات مختلفــة اال ان ادوارهــا قــد تكــون متشــابكة، 	

فمــن المفيــد جــدًا عقــد لقــاءات دوريــة بيــن الجهــات المنفــذة إمــا قطاعيــًا أوبحســب المحــاور أو 
األهــداف أو األنشــطة مــن اجــل التنســيق وضمــان اإلتســاق.

 إجــراء 	 فــي  أهميــة  العاقــة  ذات  األطــراف  قبــل  مــن  المتواصلــة  المراجعــة  لهــذه  وســتكون 
المتناســق. التنفيــذ  وضمــان  المناســب  الوقــت  فــي  التنفيــذ  فــي  الازمــة  التعديــات 

 Midline Report, UK National Action Plan, Women, Peace and Security, Produced For: Dfid Gefa,  37

.April 2016
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مــن الضــروري اإلنتبــاه ان عمليــات الرقابــة والرصــد وتقييــم البرامــج او الخطــط هــي عمليــات مختلفــة عــن 
بعــض اال انــه كثيــرا مــا يتــم الخلــط بينهــا. ومــن اجــل ضمــان تنفيــذ جيــد للخطــة الوطنيــة، مــن الضــروري القيــام 
بجميــع هــذه العمليــات. ومــن الضــروري تقييــم الخطــة الحاليــة وتنفيذهــا وقيــاس اثرهــا مــن اجــل اإلســتفادة مــن 

الــدروس حيــن اعــداد الخطــة الجديــدة.

الرقابة

- تهتــم عمليــة الرقابــة فقــط بالتعــرف علــى مــدى اإللتــزام بتنفيــذ الخطــة أو مــدى اإلنحــراف عنهــا، ومــن 
خــال عمليــة الرقابــة يتــم تدويــن مــا تــم تحقيقــه مــن الخطــة فــي فتــرات زمنيــة محــددة مقابــل مــا كان مخطــط 

لــه فــي هــذه الفتــرة.

- ال تهتم الرقابة بالتعرف على أسباب اإلنحراف في تنفيذ الخطة عن أهدافها وال بتحليل هذه األسباب.

الرصد

- تهتــم هــذه العمليــة برصــد وتحليــل اإلنحرافــات فــي التنفيــذ عــن الهــدف والتعــرف علــى أســباب اإلنحــراف 
فــي تنفيــذ الخطــة، وتتبــع دراســة آثارهــا علــى األهــداف.

- ويجب ان يكون هناك محطات زمنية إلجراء الرصد يمكن اإلتفاق عليها مســبقًا، اال انه من الضروري 
ان تتــم عمليــة رصــد الخطــة علــى األقــل عنــد منتصــف مــدة تطبيــق الخطــة.

- لعمليــة الرصــد اهميــة كبــرى مــن ناحيــة تحليــل وتحديــد المســتجدات ودراســة اذا مــا كان هنــاك حاجــة 
لوضــع تعديــات علــى الخطــة لإلســتجابة لهــذه المســتجدات، خاصــة بعــد الرصــد فــي وســط المــدة وتحليــل 

التحديــات والفــرص. 

التقييم

• الخطــة وتحســين 	 لنجــاح  الهامــة  األمــور  مــن  منهجيــة  بصــورة  األثــر  التقييــم ورصــد  تعتبــر عمليــة 
المســاءلة.  وتشــجيع  والشــراكات،  االلتــزام  وتقويــة  والبرامــج،  السياســات 

• تتم عملية التقييم ورصد األثر عادة في نهاية مدة الخطة. 	
• ال تقــوم هيئــة اإلشــراف علــى تطبيــق الخطــة بالقيــام بالتقييــم ذاتــه، وانمــا يتــم تكليــف جهــة متخصصــة 	
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ذات الخبــرة الازمــة مــن اجــل ضمــان المصداقيــة والحيــاد فــي التقييــم النهائــي،
• تســاهم عمليــة الرصــد الســابقة للتقييــم النهائــي فــي معرفــة اذا مــا كانــت الخطــة مســتجيبة للمســتجدات 	

وإلحــداث التغيــرات المطلوبــة بحســب ذلــك، وعمليــة التقييــم النهائــي توضــح اذا مــا تــم تنفيــذ الخطــة 
بحســب المخطــط، او ان قامــت الخطــة باإلســتجابة فعــا لألولويــات والمســتجدات بحســب الواقــع واذا 
كان لهــا األثــر المرجــو مــن ناحيــة النتائــج بحســب مــا ورد فــي الخطــة. وينظــر التقييــم فــي نظريــة التغييــر 

ويبحــث فــي مــا اذا كانــت مائمــة. ويقــدم التقييــم مقترحــات للمســتقبل.

 اهميــة الرصــد الــدوري خاصــة فــي فتــرة الوســط يســمح بمــا يلــي )1( تعديــل الخطــة مــن ناحيــة 	
األولويــات ومجــاالت التركيــز اخــذا باإلعتبــار المســتجدات الطارئــة، )2( تــدارك التقصيــر فــي 
التطبيــق مــن قبــل جهــات معينــة بأســرع وقــت ممكــن، )3( تــدارك امكانيــة بــروز قصــور او تباطــؤ 
فــي تطبيــق جوانــب معينــة مــن الخطــة دون غيرهــا بأســرع وقــت ممكــن، )4( ضمــان توفيــر 

المصــادر الماليــة والبشــرية الازمــة.

 والبــد أن يتــم إنشــاء نظــام ووضــع آليــات الرصــد والتقييــم فــي مرحلــة التخطيــط، حيــث 	
والمخاطــر  الفاعلــة  والجهــات  العوامــل  مختلــف  وتقييــم  للســياق  الشــامل  التحليــل  ان 
واالحتياجــات يفيــد فــي إنشــاء خــط األســاس الــذي لــه أهميــة حاســمة للرصــد والتقييــم 

المســتقبلي.
 وبذلــك مــن الضــروري ان تشــمل الخطــة مؤشــرات نتائــج واضحــة تشــكل اهــداف واضحــة وقابلــة 	

للقيــاس. 
 وفي العديد من الدول، تقوم الجهة المشرفة على متابعة ورصد تطبيق الخطة على تقديم تقارير 	

دورية حول التقدم المحرز للجهات المعنية، مثًا البرلمان، واتاحة هذه التقارير للجمهور. 
 للمجتمــع المدنــي دور هــام فــي عمليــة المتابعــة والرصــد والتقييــم. لذلــك، يجــب وضــع آليــات 	

ذلــك. فــي  المحــرز والفجــوات واإلشــكاليات  التقــدم  المدنــي حــول  المجتمــع  لإلســتماع لماحظــات 
• فــي النمســا وأســتراليا وبلجيــكا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغانــا وليبيريــا وهولنــدا والواليــات 	

المتحــدة، مــن بيــن دول اخــرى، يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يصــدر تقاريــر ظــل و/أو أن ُيدعــى 
إلــى التعقيــب العــام علــى تقاريــر التنفيــذ الســنوية كجــزء مــن آليــات الرصــد الوطنيــة. )الدراســة 

العالميــة، ص 180(
• فــي شــيلي، تعهــدت الحكومــة بإنشــاء مجــااًل للحــوار العــام مــع المجتمــع المدنــي لســد الفجــوات 	
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القائمــة فــي تنفيــذ خطــة عملهــا الوطنيــة الثانيــة التــي أطلقتهــا فــي 2015. )الدراســة العالميــة، ص 
)180
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9. صياغة الخطة الجديدة 

يجــب البــدء بعمليــة صياغــة الخطــة الجديــدة شــهور عديــدة قبــل نهايــة مــدة الخطــة الحاليــة. وتمــر عمليــة 
صياغــة الخطــة الجديــدة عمليــًا مــن خــال خطــوات شــبيهة بتلــك التــي تــم اتباعهــا لصيــاغ الخطــة الحاليــة ، 
وتســتفيد مــن الشــراكات والخبــرات التــي توفــرت مــن خــال تطويــر وتنفيــذ الخطــة األولــى. كمــا ومــن الضــروري 
ان تســتفيد الخطــة الجديــدة مــن نتائــج رصــد الخطــة الحاليــة، ويتــم تعديلهــا علــى اثــر نتائــج التقييــم النهائــي 

للخطــة الحاليــة. 

مــن الضــروري ان تأخــذ الخطــة الجديــدة بعيــن اإلعتبــار المعلومــات المتوفــرة ويتــم وضــع خطــوط اســاس 
جديــدة بنــاء علــى التقــدم المحــرز فــي تطبيــق الخطــة الحاليــة. ويجــب مــرة اخــرى تحديــد المعلومــات المطلوبــة 
باســرع وقــت ممكــن. وكمــا ورد ســابقا، يجــب ادراج عمليــة جمــع  آليــات لجمعهــا  والعمــل علــى وضــع 

المعلومــات واإلحصــاءات كأنشــطة واضحــة فــي الخطــة الجديــدة.

يبــدأ العمــل عــادة علــى التحضيــر للخطــة الجديــدة قبــل توفــر تقريــر التقييــم النهائــي للخطــة الحاليــة. ويشــمل 
هــذا انشــاء فريــق العمــل والبــدء بالمشــاورات المختلفــة وتحديــد األولويــات. اال انــه مــن الضــروري ادمــاج نتائــج 
التقييــم النهائــي وقيــاس األثــر للخطــة الحاليــة فــي مقتــرح الخطــة الجديــدة قبــل تقديمهــا للتبنــي وقبــل اطاقهــا.

 يتم صياغة الخطة الجديدة بناًء على ما يلي:	

)1( آخر المستجدات التي يتم التوصل لها من خال القيام بتحليل جديد للوضع،

)2( مشاورات جديدة مع األطراف ذات العاقة، 

)3( نتائج الرصد المتواصل للخطة الحالية من ناحية مدى تنفيذها والتحديات التي واجهتها، 

)4( معلومات حول اإلشكاليات المالية التي واجهتها الخطة الحالية وكيفية التصدي لها، 

)5( تقارير وآراء منظمات المجتمع المدني وأية جهات اخرى حول الخطة الحالية وعملية تطبيقها،

)6( نتائج التقييم النهائي الذي يجب القيام به في نهاية مدة تطبيق الخطة الحالية، 

)6( اية دروس مستفادة اخرى. 
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الملحق 1: ملخص للتوصيات المدرجة في القرار 1325 والقرارات الالحقة له

)ملخص من قبل معدة هذا التقرير(

قــام مجلــس األمــن بتقديــم التوصيــات إلــى الــدول تــم تضمينهــا فــي قــرارات مجلــس األمــن 1325 حــول المــرأة 
والســام واألمــن والقــرارات الاحقــة لــه. وأهميــة هــذه التوصيــات انــه يمكــن تكييفهــا للوضــع الوطنــي وادماجهــا 
فــي الخطــط الوطنيــة للمــرأة والســام واألمــن او اإلســتلهام منهــا. تتعلــق التوصيــات باوضــاع مختلفــة حيــث 
ان هنــاك عــدد مــن التوصيــات تتعلــق بالوقايــة التــي تناســب جميــع الــدول وعــدد منهــا يتعلــق بالــدول التــي 
تمــر بالصــراع او خارجــة منــه. كمــا ان هنــاك عــدد مــن التوصيــات للــدول التــي قــد تشــمل خططتهــا الوطنيــة 

تقديــم الدعــم لــدول اخــرى.  

ولقــد تــم توجيــه التوصيــات فــي هــذه القــرارات لعــدة جهــات، منهــا الــدول بشــكل عــام، واطــراف النــزاع، وهيئــات 
األمــم المتحــدة، واألميــن العــام، والهيئــات اإلقليميــة. فــي هــذا الملخــص، يتــم التكيــز اساســًا علــى التوصيــات 
الموجههــة للــدول لمــا لذلــك اهميــة مــن ناحيــة امــور يمكــن للخطــط الوطنيــة ان تتضمنهــا. وليــس مــن المقصــود 
هنــا ايــراد قائمــة متكاملــة لألمــور التــي يجــب او يمكــن للخطــط الوطنيــة ان تشــتملها. ولكــن قــد تعطــي هــذه 
التوصيــات المقدمــة مباشــرة مــن مجلــس األمــن دالالت للتوجهــات األساســية التــي يمكــن ان تشــتملها الخطــط 
الوطنيــة. ومــن الواضــح انــه مــن الضــروري تكييــف هــذه التوصيــات مــع الواقــع المحلــي واضافــة امــور اخــرى 

لهــا بحســب اإلقتضــاء.

مالحظــات وتوصيــات عامــة للــدول كمــا وردت فــي قــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالمــرأة والســالم 

واألمــن

- يشــير مجلــس األمــن إلــى التزامــات الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة والبروتوكــول االختيــاري الملحــق بهــا، واتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكوليــن االختيارييــن الملحقيــن بهــا، 
ويشــير أيضــا إلــى االلتزامــات الــواردة فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، وكذلــك االلتزامــات المتضمنــة فــي 
الوثيقــة الختاميــة لــدورة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين ”المــرأة عــام 2000: 
المســاواة بيــن الجنســين والتنميــة والســلم فــي القــرن الحــادي والعشــرين“ )A/S-23/10/Rev.1(، وال ســيما 
منهــا االلتزامــات المتعلقــة بالمــرأة والنــزاع المســلح، ويشــير كذلــك إلــى التوصيــة العامــة رقــم 30 الصــادرة عــن 
لجنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بشــأن المــرأة ومنــع نشــوب النزاعــات وحــاالت مــا بعــد 
النــزاع، كمــا ويحــث مجلــس األمــن الــدول التــي ليســت طرفــًا فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
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ضــد المــرأة وبروتوكولهــا االختيــاري ان تنضــم إليهــا،

- تتحمــل الــدول المســؤولية األساســية عــن احتــرام وكفالــة حقــوق اإلنســان لجميــع األشــخاص الموجوديــن فــي 
أراضيهــا والخاضعيــن لواليتهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام القانــون الدولــي، 

- تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية في المقام األول عن كفالة حماية المدنيين،

- علــى الــدول وجميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة اإللتــزام بــأن تمتثــل للقانــون الدولــي اإلنســاني 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، حســب االقتضــاء، وهنــاك ضــرورة لوضــع حــد لجميــع انتهــاكات القانــون 

الدولــي اإلنســاني وجميــع االنتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 

- يشــكل المدنييــن األغلبيــة الســاحقة مــن المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة؛ والنســاء والفتيــات ُيســتهَدفن 
بصفــة خاصــة بالعنــف الجنســي الــذي يتــم ارتكابــه ألغــراض منهــا اتخــاذه وســيلة مــن وســائل الحــرب إلذالل 
األفــراد المدنييــن فــي مجتمــع أو مجموعــة عرقيــة مــا و/أو الســيطرة عليهــم و/أو بــث الخــوف فــي نفوســهم و/

أو تشــتيت شــملهم و/أو تهجيرهــم قســرا؛ وقــد يســتمر العنــف الجنســي المقتــرف علــى هــذا النحــو فــي بعــض 
الحــاالت بعــد توقــف أعمال القتــال، 

نمــا أيضــًا  - أعمــال العنــف الجنســي ال تســد الطريــق فقــط أمــام إســهام المــرأة بصــورة حاســمة فــي المجتمــع، واإ
أمــام إرســاء الســام واألمــن الدائميــن وتحقيــق التنميــة المســتدامة،

- العنف الجنســي، حين ُيســتخدم أو ُيوعز باســتخدامه كوســيلة من وســائل الحرب أو تكتيك من تكتيكاتهــــا 
أو فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منظــم ضد الســكان المدنييــن، قــد يــؤدي إلــى اســتفحال النزاعــات 

طالــة أمدهــا إلــى حــد كبيــر، وقــد يشــكل عائقــًا أمــام إعــادة إرســاء الســلم واألمــن الدولييــن، المســلحة واإ

- العنــف الجنســي قــد يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية أو فعــًا منشــئًا لجريمــة تتعلــق باإلبــادة الجماعيــة؛ 
واالغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي الخطيــرة فــي النزاعــات المســلحة هــي جرائــم حــرب،

- اتخــاذ اإلجــراءات الفعالــة لمنــع وقــوع مثــل هــذه األعمــال والتصــدي لهــا يســهم إســهامًا كبيــرًا فــي صــون 
الســلم واألمــن الدولييــن،

- وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب أمــر أساســي للمجتمعــات التــي تشــهد نزاعــا أو التــي تتعافــى منــه لتجــاوز 
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االنتهــاكات المرتكبــة فــي الماضــي ضــد المدنييــن المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة ولمنــع وقــوع هــذه 
االنتهــاكات فــي المســتقبل،

- مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى أخطــر الجرائــم التــي تحظــى باالهتمــام الدولــي التــي ترتكــب ضــد 
النســاء والفتيــات تتعــزز مــن خــال عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والمحاكــم المخصصــة والمختلطــة، 

والدوائــر المتخصصــة فــي المحاكــم الوطنيــة،

- تــم ادراج طائفــة مــن جرائــم العنــف الجنســي فــي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واألنظمــة 
األساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة المخصصة،

- يشــمل القانــون اإلنســاني الدولــي النســاء واألطفــال بحمايــة عامــة باعتبارهــم مــن الســكان المدنييــن خــال 
النزاعــات المســلحة ويشــملهم بحمايــة خاصــة نظــرا إلمكانيــة تعرضهــم للخطــر أكثــر مــن غيرهــم،

- يحرم القانون اإلنساني الدولي االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي،

- يجــب القيــام بصــورة أكثــر انتظامــا رصــد العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء 
يائهــا االهتمــام، النزاعــات وااللتزامــات األخــرى المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن واإ

للنســاء  الواجبــة  اإلنســان  حقــوق  علــى  متباينــا  أثــرا  يخلفــان  بالعنــف  المصحــوب  والتطــرف  اإلرهــاب   -
والفتيــات، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق صحتهــن وتعليمهــن ومشــاركتهن فــي الحيــاة العامــة، حيــث انهــن كثيــرا مــا 

يكــن هدفــا مباشــرا للجماعــات اإلرهابيــة،

- تشــكل أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني جــزءا مــن األهــداف االســتراتيجية واأليديولوجيــات التــي تؤمــن 
بهــا بعــض الجماعــات اإلرهابيــة، وتســتخدم كوســيلة مــن وســائل اإلرهــاب وأداة لزيــادة قــدرة تلــك الجماعــات 

مــن خــال دعــم أعمــال التمويــل والتجنيــد وتدميــر المجتمعــات المحليــة،

- علــى جميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة احتــرام الطابــع المدنــي واإلنســاني لمخيمــات الاجئيــن 
ومســتوطناتهم، وضمــان حمايــة جميــع المدنييــن الذيــن يســكنون هــذه المخيمــات وال ســيما النســاء والفتيــات 
مــن جميــع أشــكال العنــف، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي، وضمــان وصــول 

المســاعدات اإلنســانية لهــم بصــورة كاملــة وآمنــة ودون عوائــق،
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- تــزداد هشاشــة وضــع المــرأة فــي حــاالت النــزاع المســلح وما بعــد انتهــاء النــزاع ال ســيما فيمــا يتصــل بالنــزوح 
قامــة العراقيــل  قســرا نتيجــة عــدم المســاواة فــي حقــوق المواطنــة وتطبيــق قوانيــن اللجــوء بشــكل متحيــز جنســيا واإ

التــي تعوقهــا فــي حــاالت كثيــرة عــن تســجيل بياناتهــا والحصــول علــى وثائــق الهويــة،

- يجــب ضمــان زيــادة مشــاركة المــرأة فــي جميــع المناقشــات المتصلــة بمنــع نشــوب النــزاع المســلح وتســويته 
وصــون الســام واألمــن وبنــاء الســام فــي مرحلــة ما بعــد انتهــاء النــزاع وتنــاول المســائل ذات الصلــة بالمــرأة 

فــي تلــك المناقشــات،

ســهامها الكامــل فــي منــع النزاعــات وحلهــا  - العقبــات والتحديــات التــي تقــف فــي طريــق مشــاركة المــرأة واإ
نتيجــة للعنــف، والتخويــف والتمييــز، يضعــف مــن قــدرة المــرأة ومشــروعيتها فــي المشــاركة فــي الحيــاة العامــة 
بعــد انتهــاء النــزاع، األمــر الــذي لــه أثــر ســلبي علــى الســام الدائــم واألمــن والمصالحــة الدائمــة، بمــا فــي ذلــك 

بنــاء الســام فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء النـــزاع، 

- تمكيــن النســاء والفتيــات وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين أمــران لهمــا أهميــة بالغــة بالنســبة لجهــود صــون 
الســام واألمــن الدولييــن،

- هنــاك أدوار هامــة تضطلــع بهــا شــبكات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية، 
فــي تعزيــز الحمايــة المجتمعيــة مــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات 

وتقديــم الدعــم إلــى ضحايــاه مــن أجــل اللجــوء إلــى القضــاء والحصــول على تعويضــات،

- يجب زيادة التعاون اإلنمائي الدولي فيما يتصل بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، 

- علــى مقدمــي المعونــة تتبــع مــدى التركيــز علــى البعــد الجنســاني فــي المســاهمات المقدمــة فــي ســياق 
المعونــة،

- يجــب بــذل مزيــدا مــن الجهــد لكفالــة أن تتصــدى تدابيــر العدالــة االنتقاليــة لانتهــاكات والتعديــات التــي تمس 
الحقــوق اإلنســانية للمــرأة وأن تعالــج اآلثــار المتغايــرة التــي تلحــق بالنســاء والفتيــات مــن جــراء تلــك االنتهــاكات 

والتعديات ولمســألة النزوح االضطراري وحاالت االختفاء القســري وتدمير البنى التحتية المدنية،

- يشــجع الــدول األعضــاء علــى زيــادة التمويــل الــذي تقدمــه فيمــا يتصــل بمســألة المــرأة والســام واألمــن، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال زيــادة المعونــة التــي تقدمهــا فــي حــاالت النــزاع وما بعــد النــزاع، للبرامــج التــي تعــزز 
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المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، وكذلــك مــن خــال تقديــم الدعــم إلــى المجتمــع المدنــي، ودعــم البلــدان 
التــي تمــر بحــاالت النــزاع أو مــا بعــد النــزاع فــي تنفيذهــا للقــرارات المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن، بمــا فــي 

ذلــك مــن خــال بنــاء قدراتهــا، 

- هنــاك صلــة بيــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات واإلصابــة بفيــروس 
نقــص المناعــة البشــرية، وتحمــل النســاء والفتيــات أكثــر من غيرهــن عــبء فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
واإليــدز باعتبــار ذلــك مــن العقبــات والتحديــات المســتمرة التــي ال تــزال تعــوق تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين،

- يجــب علــى الــدول والجهــات المانحــة دعــم تطويــر وتعزيــز قــدرات النظــم الصحيــة الوطنيــة وشــبكات 
المجتمــع المدنــي مــن أجــل تقديــم المســاعدة المســتدامة للنســاء والفتيــات المصابــات بفيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية واإليــدز أو المتضــررات منــه فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات،

- علــى الــدول األعضــاء والمنظمــات اإلقليميــة وضــع أطــرا وخططــا لتنفيــذ القــرار 1325)2000( وان تقــوم 
باســتعراض خطــط التنفيــذ القائمــة وأهدافهــا، وتقّيــم التقــدم المحــرز وأن تعجــل بإحــراز المزيــد منــه وأن تســتعد 

لتحديــد أهــداف جديــدة،

- تلعب الهيئات اإلقليمية ودون اإلقليمية المناســبة دورا هاما في وضع وتنفيذ سياســات وأنشــطة وحمات 
إعامية لصالح النســاء والفتيات المتضررات من العنف الجنســي في النـــزاع المســلح،

- ضــرورة أن تكفــل جميــع األطــراف مراعــاة برامــج إزالــة األلغــام والتوعيــة بخطرهــا االحتياجــات الخاصــة 
للمــرأة والفتــاة،

- التركيز على تحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة والفتاة في ســياق خطة التنمية المســتدامة لعام 
2030، كمــا ان تمكيــن النســاء والفتيــات والمســاواة بيــن الجنســين أمــران لهمــا أهميــة بالغــة فــي منــع نشــوب 

النزاعــات والجهــود األعــم الراميــة إلــى صــون الســام واألمــن الدولييــن. 

الوقاية

يحــث مجلــس األمــن الــدول األعضــاء واطــراف النــزاع وجهــات اخــرى علــى القيــام بمــا يلــي، مــن جملــة امــور 
اخرى:
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- جمــع المعلومــات الموضوعيــة والدقيقــة والموثــوق بهــا والمناســبة التوقيــت كأســاس لمنــع العنــف الجنســي 
والتصــدي لــه، 

- إبــداء القــادة المدنييــن والعســكريين، وفقــا لمبــدأ مســؤولية القيــادة، االلتــزام واإلرادة السياســية الازميــن لمنــع 
نفــاذ مبــدأ المســاءلة،  العنــف الجنســي ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب واإ

- إصدار أوامر واضحة عبر تسلسل القيادة تحظر العنف الجنسي، والمحاسبة على خرق هذه األوامر، 

- النــص علــى حظــر العنــف الجنســي فــي مدونــات قواعــد الســلوك وأدلــة العمليــات العســكرية الميدانيــة أو 
مــا شــابهها، 

- التحقيــق فــي االعتــداءات المزعومــة فــي الوقــت المناســب، وتوثيــق تلــك األعمــال وتقديــم الجنــاة إلــى 
العدالــة،

- تدريب القوات على الحظر القاطع لجميع أشكال العنف الجنسي ضد المدنيين، 

- فضح األفكار الخاطئة التي تغذي العنف الجنسي،

- تعزيز المساءلة وتوفير العدالة والحماية للناجين،

- تذليــل العقبــات التــي تحــول دون وصــول المــرأة إلــى العدالــة بطــرق مــن بينهــا، إنشــاء آليــات إلصــاح 
القطاعــات القانونــي والقضائــي واألمنــي وغيــر ذلــك مــن اآلليــات،

- تحســين التحقيــق فــي أعمــال العنــف الجنســي ومحاكمــة مرتكبيهــا بمــا يتفــق مع ضمانــات المحاكمــة العادلــة 
بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق ســن قوانيــن لحمايــة الضحايــا والشــهود، وتقديــم المعونــة 
زالــة العقبــات اإلجرائيــة التــي تحــول دون  نشــاء وحــدات شــرطة ومحاكــم متخصصــة، واإ القضائيــة للناجيــن واإ
إحقــاق العدالــة لفائــدة الضحايــا، مثــل فتــرات التقــادم المقيــدة لتقديــم الشــكاوى، وشــروط اإلثبــات التــي تنطــوي 
علــى تمييــز ضــد الضحايــا كشــهود ومشــتكين، واســتبعاد شــهادات الضحايــا أو الطعــن في مصداقيتهــا مــن 
قبــل موظفــي إنفــاذ القانــون وفــي إطــار الدعــاوى القضائيــة وغيرهــا من اإلجــراءات، واالفتقــار إلــى مرافــق 

لعقــد جلســات اســتماع مغلقــة،

- إدراج النطــاق الكامــل لجرائــم العنــف الجنســي فــي التشــريعات الجزائيــة الوطنيــة إلتاحــة إمكانيــة محاكمــة 
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مرتكبــي هــذه األفعــال،

- احتــرام أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المــرأة والمجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية 
وزعمــاء المجتمــع الرســميين وغيــر الرســميين فــي التأثيــر علــى أطــراف النزاعــات المســلحة فيمــا يتعلــق 

بالتصــدي للعنــف الجنســي،

- انخراط الرجال والفتيان كشركاء في تعزيز مشاركة المرأة،

- مشــاركة المــرأة علــى نحــو كامــل وهــادف فــي جهــود مكافحــة النقــل غيــر المشــروع لألســلحة الصغيــرة 
ســاءة اســتخدامها، والقضــاء علــى هاتيــن الممارســتين، والخفيفــة واإ

- تمكيــن المــرأة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال جهــود بنــاء القــدرات، كــي تشــارك فــي تصميــم وتنفيــذ األنشــطة 
ســاءة اســتعمالها، المتعلقــة بمنــع النقــل غيــر المشــروع لألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة وتراكمهــا واإ

شــراك الرجــال والفتيــان فــي  - تمكيــن المــرأة سياســيًا واجتماعيــا واقتصاديــًا وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين واإ
الجهــود المبذولــة لمكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة،

بأفــراد شــرطة وبقــوات حفــظ الســام بشــأن  البلــدان المســاهمة  فــي  للنشــر  قــوي ســابق  - توفيــر تدريــب 
جــراء تحريــات ســريعة ومســتفيضة بشــأن األفــراد النظامييــن التابعيــن لهــا،  االســتغال واالعتــداء الجنســيين، واإ
بــاغ األمــم المتحــدة فــي الوقــت المناســب بوضــع تلــك التحقيقــات وبالنتائــج  ومحاكمتهــم، عنــد االقتضــاء، واإ

التــي أســفرت عنهــا،

- زيــادة النســبة المئويــة مــن النســاء بيــن القــوات ووحــدات الشــرطة فــي عمليــات الســام مــن قبــل البلــدان 
المســاهمة بقــوات عســكرية ووحــدات مــن الشــرطة،

- إجــراء وتجميــع البحــوث والبيانــات التــي تراعــي االعتبــارات الجنســانية وتتعلــق بالعوامــل التــي تدفــع المــرأة 
إلــى التطــرف، واآلثــار المترتبــة علــى اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهــاب فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان الواجبــة 

للمــرأة وبالمنظمــات النســائية،

- كفالــة مشــاركة النســاء والمنظمــات النســائية وتوليهــا دورا قياديــا فــي وضــع اســتراتيجيات لمكافحــة اإلرهــاب 
والتطــرف المصحــوب بالعنــف، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك مــن خــال مكافحــة 
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التحريــض علــى ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة، واإعــداد الرســائل المضــادة، وغيــر ذلــك مــن األنشــطة المناســبة 
فــي هــذا الصــدد، وبنــاء قدرتهــا علــى القيــام بذلــك بفعاليــة، وعلــى مواصلــة التصــدي، بوســائل منهــا تمكيــن 
المــرأة والشــباب والزعمــاء الدينييــن والثقافييــن، للظــروف المؤديــة إلــى انتشــار اإلرهــاب والتطــرف المصحــوب 

بالعنــف، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب،

- التصــدي لألســباب الجذريــة للعنــف الجنســي فــي النــزاع المســلح مــن اجــل ردعــه ومنعــه، بمــا فــي ذلــك 
مواجهــة الخرافــات القائلــة بــأن العنــف الجنســي فــي ســياق النــزاع المســلح ظاهــرة ثقافيــة أو نتيجــة حتميــة 

أقل خطــورة، أو جريمــة  للحــرب 

- وضــع الــدول المصــدرة لألســلحة فــي اعتبارهــا خطــر اســتخدام األســلحة التقليديــة أو األصنــاف التقليديــة 
المشــمولة بمعاهــدة تجــارة األســلحة فــي ارتــكاب أعمــال عنــف جنســاني خطيــرة أو أعمــال عنــف خطيــرة ضــد 

النســاء واألطفــال، أو تيســير ارتكابهــا.

الحماية 

يحث مجلس األمن الدول األعضاء واطراف النزاع وجهات اخرى القيام بما يلي، من جملة امور اخرى:

- تنفيذ اإلجراءات التأديبية العسكرية المناسبة والتشديد على مبدأ مسؤولية القيادة،

- القيــام بفحــص دقيــق ألفــراد القــوات المســلحة وقــوات األمــن إلســتثناء مــن لــه ســوابق ارتــكاب أعمــال 
االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي،

- إجاء النساء واألطفال الذين يواجهون تهديدا وشيكا للتعرض للعنف الجنسي إلى مناطق آمنة، 

- وضــع نهايــة لإلفــات مــن العقــاب والتحقيــق بصــورة وافيــة مــع المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم حــرب 
أو أعمــال إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية أو غيــر ذلــك مــن االنتهــاكات الخطيــرة للقانــون اإلنســاني 

الدولــي،

- تعزيــز إمكانيــة احتــكام النســاء إلــى القضــاء فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد النــزاع، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
التحقيــق فــي أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني وماحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتهــم علــى وجــه الســرعة، وكذلــك 

مــن خــال تعويــض الضحايــا، حســب االقتضــاء،



- 105 -

- إدمــاج االعتبــارات الجنســانية فــي جميــع البرامــج اإلنســانية، مــن خــال الســعي إلــى ضمــان توفيــر ســبل 
الحصــول علــى الحمايــة وعلــى كامــل أنــواع الخدمــات الطبيــة والقانونيــة والنفســية واالجتماعيــة والخدمــات 

المتعلقــة بتوفيــر ســبل كســب الــرزق، دون تمييــز، 

- تقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى ضحايا العنف الجنسي، 

- تقديم الدعم للبرامج الوطنية والدولية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنسي،

- تقديــم الخدمــات الصحيــة الشــاملة علــى نحــو غيــر تمييــزي، بمــا فــي ذلــك الدعــم فــي مجــال الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة والدعــم النفســي واالجتماعــي والقانونــي ودعــم ســبل كســب العيــش وغيــر ذلــك مــن 
االحتياجــات  مــع مراعــاة  بالنزاعــات،  المتصــل  الجنســي  العنــف  القطاعــات لضحايــا  المتعــددة  الخدمــات 

ذوي اإلعاقــة،  لألشــخاص  الخاصــة 

- تقديــم الدعــم للمؤسســات الوطنيــة وشــبكات المجتمــع المدنــي المحليــة لزيــادة المــوارد وتعزيــز القــدرات علــى 
تقديــم الخدمــات المذكــورة أعــاه إلــى ضحايــا العنــف الجنســي.

المشاركة 

يحث مجلس األمن الدول األعضاء واطراف النزاع وجهات اخرى القيام بما يلي، من جملة امور اخرى:

- اتخــاذ مزيــدًا مــن التدابيــر مــن قبــل الــدول والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لتحســين مشــاركة المــرأة فــي جميــع 
مراحــل عمليــات الســام، ال ســيما فــي جوانــب الوســاطة وتســوية النزاعــات واإلنعــاش وبنــاء الســام والتخطيــط 
لمــا بعــد انتهــاء النــزاع، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تعزيــز مشــاركتها فــي صنــع القــرار السياســي واالقتصــادي 

فــي المراحــل المبكــرة مــن عمليــات االنتعــاش، 

- التصدي للمواقف المجتمعية السلبية حول قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة، 

- زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المناصــب العليــا وفــي جميــع مســتويات صنع القــرار فــي المؤسســات الوطنيــة 
واإلقليميــة والدوليــة 

- زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المناصــب العليــا وفــي جميــع مســتويات فــي آليــات منــع نشــوب النزاعــات وحلهــا 
والهيئــات الرســمية ذات الصلــة بصــون الســام واألمــن الدولييــن، 
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- زيــادة معرفــة الوفــود المتفاوضــة فــي محادثــات الســام وأعضــاء أفرقــة دعــم الوســاطة بأبعــاد عمليــة بنــاء 
الســام المتصلــة بالمــرأة وذلــك بتوفيــر الخبــرات و/أو الخبــراء فــي قضايــا الجنســين،

المــرأة  المترتــب علــى مشــاركة  باألثــر  يتعلــق  فيمــا  الفنيــة  للوســطاء واألفرقــة  الدعــم والتدريــب  توفيــر   -
فعــال،  بشــكل  المــرأة  إدمــاج  واســتراتيجيات 

األطــراف  وفــود  فــي  مجــد  نحــو  علــى  المــرأة  الســام إلدمــاج  لعمليــات  الداعمــة  الجهــات  دعــم  زيــادة   -
الســام، محادثــات  فــي  المتفاوضــة 

- إنشــاء آليــات تمويــل تكــرس لدعــم عمــل المنظمــات التــي تســاند عمليــة تطويــر القيــادات النســائية وتســعى 
إلــى كفالــة مشــاركتها بصــورة كاملــة علــى جميــع مســتويات عمليــة صنــع القــرارات، ولتعزيــز قــدرات تلــك 

المنظمــات بطــرق منهــا زيــادة التبرعــات للمجتمــع المدنــي المحلــي، 

- زيــادة المســاعدة الماليــة والتقنيــة إلــى الُمشــاِركات فــي عمليــات الســام، بمــا فــي ذلــك التدريــب فــي مجــال 
الوســاطة والدعــوة والمجــاالت الفنيــة للتفــاوض، 

- رصــد التقــدم المحــرز فــي التنفيــذ والتصــدي للتحديــات المرتبطــة باالفتقــار إلــى معلومــات وتحليــات تتنــاول 
أثــر النــزاع المســلح علــى النســاء والفتيــات ودور المــرأة فــي بنــاء الســام وأبعــاد عمليــات الســام المتصلــة 

بالمــرأة ومســألة تســوية النــزاع، وبنوعيــة تلــك المعلومــات والتحليــات،

- تعزيز الدور القيادي للمرأة وقدرتها على المشاركة في إدارة المعونات والتخطيط لها، 

- ضمــان إمكانيــة مشــاركة المــرأة والجماعــات النســائية بصــورة مجديــة فــي العمــل اإلنســاني وتقديــم الدعــم 
لهــا كــي تتولــى دورا قياديــا فــي هــذا الصــدد،

- ضمــان المشــاركة المجديــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن مختلــف القطاعــات فــي االجتماعــات الدوليــة 
واإلقليميــة المتعلقــة بالســام واألمــن، بمــا فــي ذلــك مؤتمــرات المانحيــن، للمســاعدة فــي إدمــاج االعتبــارات 

الجنســانية فــي عمليــات وضــع السياســات والبرامــج وتحديــد أولوياتهــا وتنســيقها وتنفيذهــا.
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اإلغاثة واإلنعاش

يحث مجلس األمن الدول األعضاء واطراف النزاع وجهات اخرى القيام بما يلي، من جملة امور اخرى:

- تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي جميــع عمليــات وقطاعــات بنــاء الســام واالنتعــاش بعــد انتهــاء 
النــزاع،

- معالجة مسألة العنف الجنسي في إطار جهود الوساطة واتفاقات وقف إطاق النار واتفاقات السام،

- وضــع ترتيبــات مؤسســية فعالــة لضمــان حمايــة ومشــاركة النســاء الكاملــة فــي عمليــة الســام، وال ســيما فــي 
المراحــل األولــى مــن بنــاء الســام بعــد انتهــاء النــزاع، 

- كفالــة قيــام الوســطاء والمبعوثيــن معالجــة قضايــا العنــف الجنســي، بمشــاركة أطــراف مــن بينهــا النســاء 
والمجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية وضحايــا العنــف الجنســي، 

- إدراج العنــف الجنســي فــي تعريــف األعمــال المحظــورة بموجــب عمليــات وقــف إطــاق النــار وفــي األحــكام 
المتعلقــة برصــد وقــف إطــاق النــار، 

- إدراج قضايــا العنــف الجنســي فــي أحــكام محــددة من اتفاقــات الســام، بمــا فــي ذلــك األحــكام ذات الصلــة 
بالترتيبــات األمنيــة وآليــات العدالــة االنتقاليــة،

- استثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو في سياق عمليات حل النزاعات،

- دعم مبادرات السام المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان لحل الصراعات،

- مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة أثنــاء اإلعــادة إلــى الوطــن واإعــادة التوطيــن ومــا يتعلــق مــن هــذه 
االحتياجــات بإعــادة التأهيــل واإعــادة اإلدمــاج والتعميــر بعــد انتهــاء الصــراع،

صاحــات دســتورية فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع مــن أجــل كفالــة حمايــة  - اجــراء عمليــات انتخابيــة واإ
واحتــرام حقــوق اإلنســان للمــرأة والفتــاة،

- ضمــان مشــاركة المــرأة بصــورة كاملــة ومتكافئــة فيما يتعلــق باإلصاحــات الدســتورية والنظــام االنتخابــي 
والشــرطة والقضــاء،



- 108 -

- ضمــان مشــاركة المــرأة بصــورة كاملــة ومتكافئــة فــي جميــع مراحــل العمليــات االنتخابيــة مــع ماحظــة 
ضــرورة إيــاء عنايــة خاصــة لســامة المــرأة قبــل االنتخابــات وخالهــا،

- جمــع المعلومــات والتحليــات تتنــاول أثــر النــزاع المســلح علــى النســاء والفتيــات ودور المــرأة فــي بنــاء 
الســام وأبعــاد عمليــات الســام المتصلــة بالمــرأة ومســألة تســوية النــزاع، 

- ضمان جبر األضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق النساء والفتيات بحسب أحكام القانون الدولي،

- دعــم عمليــة تنميــة قــدرات المؤسســات الوطنيــة، وبخاصــة نظامــي الصحــة والقضــاء، وقــدرات شــبكات 
المجتمــع المدنــي المحلــي وتعزيزهــا بهــدف توفيــر مســاعدات مســتدامة للنســاء والفتيــات المتضــررات،

- اعتبــار النســاء فــي حــاالت النــزاع المســلح وحــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع أطــراف فاعلــة فــي معالجــة وحــل 
نمــا أيضــا علــى تمكيــن المــرأة  حــاالت النــزاع المســلح، وأن ال يقتصــر التركيــز علــى حمايــة المــرأة فحســب، واإ

فــي بنــاء الســام، 

- دعــم قــدرة المــرأة علــى المشــاركة فــي صنــع القــرارات العامــة واالنتعــاش االقتصــادي وتمويــل االحتياجــات 
فــي مجــال اإلنعــاش المبكــر للمــرأة،

- تقديم الدعم من أجل توفير قدر أكبر من األمن الشخصي  للنساء والفتيات،

- إيــاء االعتبــار للتأثيــر الــذي تخلفــه بيئــات النــزاع ومــا بعــد النــزاع علــى أمــن النســاء والفتيــات تحديــدًا وعلــى 
قدرتهــن علــى التنقــل وتعليمهــن ونشــاطهن االقتصــادي والفــرص المتاحــة أمامهــن، 

- اإلستفادة من طائفة كاملة من آليات العدالة والمصالحة، تشمل النطاق الكامل للتدابير القضائية وغير 
القضائيــة، بمــا فــي ذلــك المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة والدوليــة و«المختلطــة« ولجــان الحقيقــة والمصالحــة، 
لتعزيــز المســؤولية الفرديــة عــن الجرائــم الجســيمة، لتعزيــز الســام والحقيقــة والمصالحــة وحقــوق الضحايــا، 

يفادهــن للعمــل فــي عمليــات الســام فــي القــوات العســكرية  - زيــادة عــدد النســاء اللواتــي يجــري اســتقدامهن واإ
ووحــدات الشــرطة،

- تقديم المساعدة بمشاركة فعالة من جانب المرأة في عمليات نزع الساح والتسريح واإعادة اإلدماج، 
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- إنشــاء آليــات بمشــاركة فعالــة مــن جانــب المــرأة لتوفيــر الحمايــة للنســاء واألطفــال فــي مواقــع اإليــواء المؤقــت 
وللمدنييــن بالقــرب من مواقــع اإليــواء المؤقــت وفــي مجتمعــات العائدين، 

- تقديــم الدعــم بمشــاركة فعالــة مــن جانــب المــرأة فــي مــا يتعلــق بالناجيــات مــن العنــف الجنســي مــن اجــل 
تفــادي تهميــش ووصــم الناجيــات منــه وأســرهم، واإلســهام فــي إعــادة إدماجهــم االجتماعــي واالقتصــادي هــم 

وأطفالهــم،

- إصــاح قطاعــي العــدل واألمــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال اإلصاحــات فــي مجــال التشــريعات والسياســات 
العامــة التــي تتصــدى للعنــف الجنســي وادمــاج منظــور النــوع اإلجتماعــي والتدريــب فــي مجــال العنــف الجنســي 
دمــاج المزيــد مــن النســاء علــى المســتويات المهنيــة فــي  والجنســاني للعامليــن فــي قطاعــي العــدل واألمــن، واإ

هذيــن القطاعيــن؛ و

- اصــاح التشــريعات واإلجــراءات القضائيــة التــي تراعــي االحتياجــات المتميــزة وحمايــة ضحايــا العنــف 
الجنســي والشــهود وأفــراد أســرهم، 

- إجــراء تحريــات فعالــة بهــدف اســتبعاد األشــخاص الذيــن ارتكبــوا أعمــال عنــف جنســي أو كانــوا مســؤولين 
عنهــا مــن قطــاع األمــن،

- بالتشــاور مــع المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية، تحديــد تفاصيــل احتياجــات النســاء 
والفتيــات وأولوياتهــن، وتصميــم اســتراتيجيات محــددة، لتلبيــة تلــك االحتياجــات واألولويــات، 

المــدرة للدخــل، وفــرص  التعليــم، واألنشــطة  - تحســين األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة، مــن خــال 
الوصــول إلــى الخدمــات األساســية، وبخاصــة فــي مجــال الخدمــات الصحيــة، بمــا فــي ذلــك الصحــة الجنســية 

واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة والصحــة العقليــة، 

- ضمــان حصــول النســاء والفتيــات علــى فــرص متســاوية فــي التعليــم فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، 
نظــرا للــدور الحيــوي للتعليــم فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع،

- فهــم تأثيــر حــاالت النــزاع المســلح علــى الاجئــات والمشــردات داخليــا، واالســتجابة الســريعة والكافيــة 
الخاصــة،  الحتياجاتهــن 
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المســلحة  والجماعــات  المســلحة  بالقــوات  المرتبطــات  والفتيــات  للنســاء  الخاصــة  االحتياجــات  مراعــاة   -
وأطفالهــن، وكفالــة فــرص وصولهــن بصــورة كاملــة إلــى برامــج نــزع الســاح والتســريح واإعــادة اإلدمــاج،

- مراعــاة االحتياجــات المختلفــة والخاصــة للنســاء والفتيــات الاتــي يصــرن حوامــل نتيجــة للعنــف الجنســي 
فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــن فيهــن مــن تختــار منهــن أن يصــرن أمهــات، والمخاطــر واألضــرار الدائمــة 
المترابطــة والمتمايــزة المهــددة للحيــاة أحيانــا التــي تواجههــا فــي أحيــان كثيــرة تلــك النســاء والفتيــات وأطفالهــن 
ثمــرة العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع، بمــا فــي ذلــك التهميــش االقتصــادي واالجتماعــي، واألذى الجســدي 

والنفســي، وانعــدام الجنســية، والتمييــز، وعــدم الحصــول علــى التعويضــات؛ 

- اإلعتــراف فــي التشــريعات الوطنيــة بالمســاواة فــي الحقــوق الواجبــة لجميــع األشــخاص المتأثريــن بالعنــف 
الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــن فيهــم النســاء والفتيــات واألطفــال ثمــرة العنــف الجنســي في حــاالت 

النــزاع،

- زيادة مشاركة النساء في قوات حفظ السام، 

- ضمــان وصــول النســاء واألطفــال المتضرريــن مــن النــزاع المســلح إلــى النســاء العامــات فــي بعصــات 
حفــظ الســام، خاصــة انهــم قــد يشــعرون بأمــان أكثــر اذا عملــو مــع نســاء فــي بعثــات حفــظ الســام وابلوغهــن 

باإلنتهــاكات، 

- وجــود حفظــة ســام مــن النســاء قــد يشــجع النســاء المحليــات علــى المشــاركة فــي القــوات المســلحة وقــوات 
األمــن الوطنيــة ممــا يســهم فــي بنــاء قطــاع امنــي يتــاح الوصــول اليــه ويســتجيب للجميــع، ال ســيما النســاء. 
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الملحق 2: ملخص التوصية العامة رقم 30

توصيــات منتقــاة مــن التوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة المتعلقــة بوضــع 
المــرأة فــي ســياق منــع نشــوب النزاعــات وفــي حــاالت  النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع38

)ملخص من قبل معدة هذا التقرير(

الوقاية

»تقتضــي االتفاقيــة مــن الــدول األطــراف أن ترّكــز علــى منــع نشــوب النزاعــات وجميــع أشــكال العنــف. 
ويتضمــن منــع نشــوب النزاعــات هــذا أنظمــة فعالــة لإلنــذار المبكــر مــن أجــل جمــع وتحليــل المعلومــات 
المفتوحــة المصــدر، والدبلوماســية والوســاطة الوقائيتيــن، والجهــود الوقائيــة التــي تعالــج األســباب الجذريــة 
للنــزاع. ويتضمــن أيضــًا التنظيــم القــوي والفعــال لتجــارة األســلحة، إلــى جانــب المراقبــة المائمــة لتــداول 
األســلحة التقليديــة، الموجــودة مــن قبــل والتــي كثيــرًا مــا تكــون غيــر مشــروعة، بمــا فــي ذلــك األســلحة الصغيــرة، 
وذلــك لمنــع اســتخدامها فــي ارتــكاب أو تســهيل أعمــال العنــف الخطيــرة القائمــة علــى نــوع الجنــس. وهنــاك 
ترابــط بيــن زيــادة انتشــار العنــف والتمييــز الجنســانيَّين ونشــوب النزاعــات. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن 
تعمــل الزيــادات الســريعة فــي انتشــار العنــف الجنســي كإنــذاٍر مبكــٍر بنشــوب النزاعــات. وبالتالــي، فــإن الجهــود 
الراميــة إلــى القضــاء علــى االنتهــاكات الجنســانية تســهم أيضــًا، علــى المــدى الطويــل، فــي منــع نشــوب 
النزاعــات وتصاعدهــا، وانــدالع العنــف مــن جديــد فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع.« )اللجنــة، التعليــق 30، 

الفقــرة 29(

- تعزيز ودعم الجهود النسائية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى منع نشوب النزاعات،

- إنشــاء نظــم لإلنــذار المبكــر واتخــاذ تدابيــر أمنيــة لصالــح المــرأة بوجــه خــاص لمنــع تصاعــد العنــف القائــم 
علــى نــوع الجنــس وغيــره مــن االنتهــاكات لحقــوق المــرأة، 

- إدراج المؤشرات والمقاييس الجنائية في إطار إدارة النتائج لمثل تلك النظم لإلنذار المبكر،

ــة  ــم 30 المتعلق ــة العامــة رق ــز ضــد المــرأة، »التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 38  اللجن

ــزاع”،  ــاء الن ــد انته ــا بع ــزاع وم ــاالت  الن ــي ح ــات وف ــوب النزاع ــع نش ــياق من ــي س ــرأة ف بوضــع الم
.2013 نوفمبــر   1  ،CEDAW/C/GC/30



- 112 -

- جمــع البيانــات، وتوحيــد أســاليب جمــع البيانــات المعنيــة بمعــدالت حــدوث وانتشــار العنــف الجنســاني، وال 
ســيما العنــف الجنســي، المرتَكــب فــي مختلــف الســياقات وفيمــا يتعلــق بفئــات مختلفــة مــن النســاء،

- التصدي لآلثار الجنسانية لعمليات النقل الدولي لألسلحة، وبخاصة األسلحة الصغير وغير المشروعة، 
بعدة إجراءات من بينها التصديق على معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها، 

- حظــر العنــف الجنســاني بجميــع أشــكاله مــن طــرف الــدول والجهــات مــن غيــر الــدول، عــن طريــق ســن 
القوانيــن والسياســات والبروتوكــوالت،

- منــع ارتــكاب العنــف الجنســاني بجميــع أشــكاله، وال ســيما العنــف الجنســي، مــن طــرف الــدول والجهــات 
مــن غيــر الــدول، والتحقيــق فيــه والمعاقبــة عليــه،

- اعتمــاد وتنفيــذ سياســة عــدم التســامح مطلقــا القائمــة علــى أســاس المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
المعنيــة باالتجــار واالســتغال واالنتهــاك الجنســاني بجميــع اشــكاله بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي، والتــي 
تتصــدى لجماعــات مــن قبيــل القــوات الوطنيــة وقــوات حفــظ الســام، والجهــات الفاعلــة اإلنســانية وشــرطة 
الحــدود ومســؤولو الهجــرة، وتزويــد هــذه الجماعــات بالتدريــب الجنســاني علــى كيفيــة تحديــد النســاء والفتيــات 

وحمايتهــن، الضعيفــات 

- كفالــة أن تتضمــن تدابيــر الوقايــة والتصــدي تدخــات محــددة بشــأن العنــف الجنســاني وفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية.

الحماية

- كفالــة وصــول النســاء والفتيــات إلــى القضــاء؛ واتخــاذ إجــراءات للتحقيــق تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين 
للتصــدي للعنــف الجنســاني، وال ســيما العنــف الجنســي،

- تنفيــذ دورات تدريبيــة ووضــع مدونــات لقواعــد الســلوك وبروتوكــوالت تراعــي الفــواق بيــن الجنســين للشــرطة 
والقــوات العســكرية، بمــا فــي ذلــك حفظــة الســام، 

- بنــاء قــدرات الجهــاز القضائــي، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق آليــات العدالــة االنتقاليــة، لضمــان اســتقاله ونزاهتــه 
وحياده،
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- تخصيــص المــوارد الكافيــة واتخــاذ تدابيــر فعالــة لضمــان حصــول ضحايــا العنــف الجنســاني، وال ســيما 
العنــف الجنســي، علــى العــاج الطبــي الشــامل والعنايــة بالصحــة العقليــة والدعــم النفســي - واالجتماعــي،

الخدمــات  بمقدمــي  األمنيــة  الجهــات  لربــط  لإلحالــة  وطــرق  موحــدة  تشــغيل  إجــراءات  ونشــر  وضــع   -
المعنييــن بالعنــف الجنســاني، بمــا فــي ذلــك المراكــز الشــاملة التــي تقــدم الخدمــات الطبيــة والقانونيــة والنفســية 
واالجتماعيــة للناجيــن مــن العنــف الجنســي، ومراكــز الخدمــات المجتمعيــة المتعــددة األغــراض التــي تربــط 

المســاعدة الفوريــة بالتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي واإعــادة اإلدمــاج، والعيــادات المتنقلــة،

المعرضــات  للفتيــات  المحــددة  لتلبيــة االحتياجــات  المــوارد  التقنيــة وتخصيــص  الخبــرة  فــي  - االســتثمار 
للعنــف، بمــا فــي ذلــك تأثيــر العنــف الجنســي علــى صحتهــن اإلنجابيــة،

- اعتمــاد تدابيــر عمليــة للحمايــة والوقايــة مــن العنــف الجنســاني، فضــا عــن آليــات للمســاءلة، فــي جميــع 
مواقــع إقامــة المشــردين )ســواًء فــي المخيمــات أو التجمعــات أو خــارج المخيمــات(،

- كفالــة تلقــي الســلطات العســكرية والمدنيــة الموجــودة فــي أماكــن التشــرد للتدريــب المائــم بشــأن تحديــات 
الحمايــة، وحقــوق اإلنســان، واحتياجــات النســاء المشــردات،

- ضمــان تطبيــق التدابيــر الراميــة إلــى منــع حــاالت انعــدام الجنســية علــى جميــع النســاء والفتيــات وأن تكــون 
تلــك التدابيــر موجهــة نحــو الســكاِن الذيــن ُيحتمــل بشــكل خــاص أن يصبحــوا عديمــي الجنســية مــن جــراء 

النزاعــات، مثــل اإلنــاث مــن المشــردين داخليــًا والاجئيــن وطالبــي اللجــوء وضحايــا االتجــار باألشــخاص،

- ضمــان حــق النســاء والفتيــات المتضــررات مــن النــزاع فــي الحصــول، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، علــى 
الوثائــق الازمــة لممارســة حقوقهــن القانونيــة، وضمــان حقهــن فــي إصــدار هــذه الوثائــق بأســمائهن، وضمــان 

إصــدار الوثائــق أو اســتبدالها،

- ضمــان منــح وثائــق فرديــة، بمــا فــي ذلــك أثنــاء تدفــق المهاجريــن فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، للنســاء 
المشــردات داخليــًا والاجئــات وطالبــات اللجــوء، والفتيــات غيــر المصحوبــات والمنفصــات عــن ذويهــن؛ 

وضمــان التســجيل اآلنــي، علــى قــدم المســاواة، لجميــع الــوالدات وحــاالت الــزواج والطــاق.
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المشاركة

- ضمــان تمثيــل المــرأة، علــى قــدم المســاواة، فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي المؤسســات واآلليــات 
الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك تمثيلهــا فــي القــوات المســلحة والشــرطة ومؤسســات العدالــة، 

- إشــراك النســاء فــي عمليــات التفــاوض والتوســط لتســوية النزاعــات كأعضــاء فــي الوفــود، بمــا فــي ذلــك فــي 
الرتب العليــا،

- اإلدراج والمشــاركة الهادفيــن للنســاء المشــردات والاجئــات، فــي جميــع عمليــات صنــع القــرار، ويشــمل 
دارة المخيمــات، والقــرارات المتعلقــة باختيــار  ذلــك جميــع الجوانــب المتعلقــة بتخطيــط وتنفيــذ برامــج المســاعدة واإ

حلــول دائمــة،

- ضمــان مشــاركة المــرأة الهادفــة، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، خــال عمليــة صياغــة الدســتور كأمــر 
أساســي إلدراج الضمانــات الدســتورية لحقــوق المــرأة.

اإلغاثة واإلنعاش

- كفالة إشــراك المرأة ومنظمات المجتمع المدني التي تركز على قضايا المرأة وممثات المجتمع المدني، 
علــى قــدم المســاواة، فــي جميــع مفاوضــات الســام وجهــود إعــادة البنــاء واإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء النزاع،

- ضمــان انخــراط المــرأة فــي تصميــم وتشــغيل ورصــد آليــات العدالــة االنتقاليــة )القضائيــة وغيــر القضائيــة(
علــى جميــع المســتويات لكفالــة إدراج خبرتهــا فــي النــزاع، والوفــاء باحتياجاتهــا وأولوياتهــا الخاصــة ومعالجــة 

جميــع االنتهــاكات التــي عانــت منهــا، وضمــان مشــاركتها فــي تصميــم جميــع برامــج التعويضــات،

- توفيــر التدريــب للمــرأة فــي أمــور القيــادة مــن أجــل ضمــان مشــاركتها الفعالــة فــي العمليــات السياســية فــي 
مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع،

- وضــع برامــج للفتيــات المتضــررات مــن النــزاع الاتــي يتركــن المدرســة قبــل األوان، بحيــث يمكــن إعــادة 
إدماجهــن فــي المــدارس أو الجامعــات فــي أقــرب وقــت ممكــن،

- اإلصاح السريع واإعادة بناء البنية التحتية للمدارس،
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- ضمان إشراك المرأة في تصميم االستراتيجيات والبرامج اإلقتصادية ورصد تنفيذها،

مســبقًا  شــرطًا  باعتبارهــا  الجنســين  بيــن  للمســاواة  االقتصــادي  االنتعــاش  اســتراتيجيات  تعزيــز  - ضمــان 
ضروريــًا القتصــاد مســتدام فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، وأنهــا تســتهدف النســاء العامــات فــي كل مــن قطاعــي 

العمــل، الرســمي وغيــر الرســمي،

- قيــام برامــج إعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء النــزاع بتقييــم ودعــم مســاهمات المــرأة فــي المجــاالت غيــر الرســمية 
واإلنتاجيــة لاقتصــاد حيــث يحــدث معظــم النشــاط االقتصــادي،

- تصميــم تدخــات محــددة لتعزيــز الفــرص المتاحــة لتمكيــن للمــرأة اقتصاديــًا، وال ســيما بالنســبة للمــرأة فــي 
المناطــق الريفيــة وغيرهــا مــن فئــات النســاء المحرومــات،

التــي  بيــن الجنســين وتعتــرف بأوجــه الحرمــان الخاصــة  الفــوارق  - اعتمــاد تشــريعات وسياســات تراعــي 
تواجههــا النســاء عنــد المطالبــة بحقهــن فــي اإلرث وكذلــك بحقهــن فــي أراضيهــن فــي ظــروف مــا بعــد النــزاع، 

بمــا فــي ذلــك فقــدان أو تلــف ســندات ملكيــة األراضــي وغيرهــا مــن الوثائــق بســبب النــزاع،

- وضــع وتنفيــذ برامــج نــزع الســاح والتســريح واإعــادة اإلدمــاج بالتنســيق مــع عمليــة إصــاح قطــاع األمــن 
وضمــن إطارهــا،

- االضطــاع بإصاحــات للقطــاع األمنــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين وتراعــي المنظــور الجنســاني 
وتفضــي إلــى إنشــاء مؤسســات لقطــاع األمــن تمثــل الجميــع وتعالــج خبــرات النســاء وأولوياتهــن األمنيــة 

النســائية، بالنســاء والمنظمــات  المختلفــة، وتكــون ذات صلــة 

- كفالــة خضــوع إصاحــات القطــاع األمنــي آلليــات شــاملة فــي مجالــي الرقابــة والمســاءلة مــع فــرض 
الجــزاءات، بمــا فــي ذلــك التدقيــق فــي حــاالت المقاتليــن الســابقين، 

- استحداث بروتوكوالت ووحدات متخصصة للتحقيق في االنتهاكات الجنسانية، 

- تعزيز الخبرات الجنسانية ودور المرأة في الرقابة على قطاع األمن،

- ضمــان أن تلبــي عمليــات نــزع الســاح والتســريح واإعــادة اإلدمــاج علــى وجــه التحديــد االحتياجــات المتميــزة 
للمــرأة مــن أجــل تقديــم دعــم لعمليــات نــزع الســاح والتســريح واإعــادة اإلدمــاج ُتراعــى فيــه الســن ونــوع الجنــس، 
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بمــا فــي ذلــك عــن طريــق معالجــة الشــواغل المحــددة لألمهــات الشــابات وأطفالهــن دون اســتهدافهن بشــكل 
مفــرط وتعريضهــن لمزيــد مــن الوصمــة بالعــار،

- ضمان أن ينص الدستور الجديد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعلى عدم التمييز،

- اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة للتعجيــل بتحقيــق المســاواة الفعليــة مــن أجــل أن تتمتــع المــرأة بحقــوق اإلنســان 
والحريــات األساســية علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال وإلعطاؤهــن بدايــة مســاوية، 

- ضمــان حــق النســاء والفتيــات فــي الحصــول علــى اإلنصــاف، الــذي يشــمل الحــق فــي الحصــول علــى 
تعويضــات كافيــة وفّعالــة عــن انتهــاكات حقوقهــن،

- رفــض العفــو عــن االنتهــاكات الجنســانية، وضمــان أال يفضــي دعــم عمليــات المصالحــة إلــى عفــو شــامل 
ألي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، وخاصــة العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات، وأن تعــزز تلــك العمليــات 

الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى تلــك الجرائــم،

- ضمان االمتثال للتوصيات و/أو القرارات الصادرة عن آليات العدالة االنتقالية،

- اعتمــاد اآلليــات المناســبة لتســهيل وتشــجيع تعــاون النســاء مــع آليــات العدالــة االنتقاليــة ومشــاركتها فيهــا 
تمامــا عــن طريــق حمايــة هويــة المــرأة أثنــاء جلســات االســتماع العلنيــة، وقيــام المهنيــات بأخــذ شــهادات 

النســاء،

- إنشــاء وحــدات خاصــة للحمايــة ومكاتــب للشــؤون الجنســانية فــي مراكــز الشــرطة؛ إجــراء التحقيقــات بصــورة 
ســرية وحساســة؛ وضمان إياء أهمية لشــهادة المرأة، أثناء التحقيقات والمحاكمات، مســاوية لشــهادة الرجل،

- تعزيــز قــدرات أفــراد األمــن والعامليــن فــي مجــال الطــب والقضــاء علــى جمــع وحفــظ أدلــة الطــب الشــرعي 
المتعلقــة بالعنــف الجنســي فــي ســياق النــزاع ومــا بعــد النــزاع،

نشــاء محاكــم  - تعزيــز إمكانيــة لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، بعــدة طــرق منهــا توفيــر المســاعدة القانونيــة، واإ
متخصصــة، مــن قبيــل محاكــم العنــف المنزلــي ومحاكــم األســرة، وتوفيــر محاكــم متنقلــة للمخيمــات وتجمعــات 
الاجئيــن والنازحيــن والمناطــق النائيــة؛ وضمــان توفــر تدابيــر الحمايــة الكافيــة للضحايــا والشــهود، بمــا فــي 

ذلــك عــدم اإلفصــاح عــن الهويــة وتوفيــر المــأوى.
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الملحق 3: مجموعة األهداف المرتبطة بالمؤشرات

 )S/2010/489( ،بحسب تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول المرأة والسام واألمن

فــي ملحــق تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة حــول المــرأة والســام واألمــن لعــام 2010، تــرد مجموعــة 
مفصلــة مــن المؤشــرات الكميــة والنوعيــة المرتبطــة بمجموعــة مــن األهــداف لــكل مــن المحــاور األربعــة ألجنــدة 
المــرأة والســام واألمــن. وكمــا ورد فــي تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة، تأخــذ هــذه األهــداف بالحســبان 
تحديــدًا قــرارات مجلــس األمــن 1325 )2000(؛ و 1820 )2008(، و 1888 )2009(، و 1889 
)2009(، وهــي القــرارات التــي كانــت موجــودة قبــل صــدور التقريــر فــي 2010. يتضــح مــن هــذا انــه ال 
تأخــذ هــذه التوصيــات بالحســبان القــرارات الاحقــة بعــد اصــدار تقريــر األميــن العــام فــي 2010. غيــر انــه 
مــن المتوقــع ان ال يجــري اي تغييــر جوهــري علــى هــذه األهــداف والمؤشــرات المرتبطــة بهــا اذا جــرى القيــام 
بتحديــث هــذا التقريــر. وانمــا مــن المتوقــع ان يتــم فقــط اضافــة بعــض الجوانــب الناشــئة مــن القــرارات التــي 

جــاءت بعــد القــرار 1889. 

وحيــث ان قائمــة المؤشــرات المرتبطــة باألهــاف المختلفــة هــي قائمــة مفصلــة وطويلــة ال يمكــن ايرادهــا 
بالتفصيــل فــي هــذا الملحــق، يتــم هنــا التركيــز فقــط علــى األهــداف.

الوقاية: األهداف

- منع جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة، وبخاصة العنف الجنسي والجنساني،

- إقامــة نظــم تنفيــذ مراعيــة للمســائل الجنســانية مــن أجــل رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات 
خــال فتــرات النــزاع، ووقــف إطــاق النــار، ومفاوضــات الســام وبعــد انتهــاء النــزاع، واإلبــاغ عنهــا والتصــدي 

إليها،

- مــدى تصــدي الجهــات األمنيــة الفاعلــة، الدوليــة والوطنيــة وغيــر الحكوميــة، إلــى أي انتهــاكات لحقــوق 
النســاء والفتيــات وخضوعهــا للمســاءلة عــن أي مــن تلــك االنتهــاكات، وذلــك تمشــيا مــع المعاييــر الدوليــة،

- إدراج أحــكام تلبــي احتياجــات وقضايــا محــددة خاصــة بالنســاء والفتيــات فــي نظــم اإلنــذار المبكــر وآليــات 
منــع نشــوب النزاعــات ورصــد تنفيذهــا.
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المشاركة: األهداف

دارتهــا  دراج مصالحهــا فــي عمليــات اتخــاذ القــرار المتعلقــة بمنــع نشــوب النزاعــات واإ - إدمــاج المــرأة واإ
وتســويتها،

ــة  ــة األخــرى ذات الصل ــات الدولي ــة فــي األمــم المتحــدة والبعث ــل المــرأة ومشــاركتها الهادف ــادة تمثي - زي
بالســام واألمــن،

- تمثيــل المــرأة ومشــاركتها الهادفــة فــي مفاوضــات الســام الرســمية وغيــر الرســمية، وعمليــات بنــاء 
الســام،

- زيــادة تمثيــل النســاء ومشــاركتهن الهادفــة فــي الحوكمــة الوطنيــة والمحليــة، بوصفهــن مواطنــات، 
ومســؤوالت منتَخبــات، ومتخــذات القــرارات،

دارتهــا  - زيــادة مشــاركة المــرأة والمنظمــات النســائية فــي األنشــطة الراميــة إلــى منــع نشــوب النزاعــات واإ
وتســويتها والتصــدي إليهــا، وكذلــك النتهــاكات حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات.

الحماية: األهداف

-  ضمــان ســامة النســاء والفتيــات، وصحتهــن البدنيــة والعقليــة وأمنهــن االقتصــادي، واحتــرام حقوقهــن 
اإلنسانية،

ــة  ــة واالجتماعي عمــال الحقــوق السياســية واالقتصادي ــة واإ ــة فــي حماي ــن الوطني - مــدى تماشــي القواني
ــر الدوليــة، ــات مــع المعايي ــة للنســاء والفتي والثقافي

- اآلليات والهياكل التنفيذية القائمة لتعزيز أمن النساء والفتيات وسامتهن البدنية،

- فرص حصول النساء والفتيات المعرضات للخطر على خدمات لدعم سبل العيش،

- زيادة إمكانية حصول النساء الاتي تنتهك حقوقهن على العدالة.



- 119 -

اإلغاثة واإلنعاش: األهداف

- تلبية االحتياجات الخاصة بالصحة اإلنجابية للنساء والفتيات في حاالت النزاع وحاالت ما بعد النزاع،

- معالجــة احتياجــات النســاء والفتيــات، ال ســيما مــن الفئــات الضعيفــة )المشــردات داخليــا، وضحايــا العنــف 
الجنســي والجنســاني، والمحاربــات الســابقات، والاجئــات، والعائــدات( فــي إطــار عمليــات اإلغاثــة واإلنعــاش 

المبكــر وبرامــج اإلنعــاش االقتصــادي،

- كفالــة أن تكــون المؤسســات والعمليــات المعنيــة بالعدالــة االنتقاليــة والمصالحــة واإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء 
النزاعــات مراعيــة للمنظــور الجنســاني،

- معالجــة برامــج نــزع الســاح والتســريح واإعــادة اإلدمــاج، وبرامــج إصــاح قطــاع األمــن لاحتياجــات األمنيــة 
المحــددة وغيرهــا مــن االحتياجــات الخاصــة باإلنــاث المنتميــات إلــى الجهــات األمنيــة الفاعلــة، والمحاربــات 

الســابقات، والنســاء والفتيــات المرتبطــات بالجماعــات المســلحة.
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