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رسالة التقدیم  
و قد أشار تقریر لھیأة األمم المتحدة  

للمرأة في   2013 الى "عدم وجود سیاسات و  
إجراءات" تھدف إلى الحد من آثار النزاعات 

ى نقص في آلیات المسلحة على النساء، باالضافة ال
التنفیذ أو الرصد أو اإلبالغ عن أحكام  قرار مجلس  

في دول المنطقة العربیة. 1325األمن رقم   
ستظل المناقشة اإللكترونیة مفتوحة على مدى  5 

-2015كانون األول  10أسابیع ( 24 كانون الثاني  
. ستقوم المناقشة الثالث المحاویر الرئیسیة )2016

المذكورة أدناه. ن كل محور من مجموعة یتكو 
مترابطة من األسئلة. ندعو المشاركین و المشاركات 
الى المشاركة و الى االستجابة الى األسئلة بقدر 

المستطاع.  
  

الرجاء زیارة ھنا  لالطالع على المذكرة المفاھیمیة  
للمناقشة االلكترونیة.الكاملة   

تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة قراًرا یعني المرأة و  
األمن و السالم . ھذا 2000تشرین األول  31في  

القرار یركز على دور النساء في منع الصراعات 
فاوضات السالم، وبناء و حفظ السالم, وحلھا، وم

واالستجابة اإلنسانیة, وإعادة اإلعمار بعد انتھاء 
الصراع. المشاركة ھي ركیزة من الركائز األربعة ل 
ھذا القرار، حیث یشدد على أھمیة مشاركة المرأة 
الكاملة و على قدم المساواة في جمیع الجھود الرامیة 

وتشیر دراسات إلى حفظ وتعزیز األمن و السالم. 
المقارنة من مختلف المناطق أن سلطة المرأة عند 
مساھمتھا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسالم 
والصراعات تؤثر على احتماالت الحرب. على سبیل 
المثال, یمكن لمشاركة المرأة في البرلمان أن تقلل من 

مخاطر نشوء حرب أھلیة.  
بلدان المنطقة  منذ االنتفاضات العربیة، شھد العدید من

اضطرابات سیاسیة مشددة و صراعات لم یسبق لھا 
مثیال، و مع ذلك فالنساء والفتیات ھن اللواتي یحملن 
العبء األكبر من العنف المتكرر المرتكب في مناطق 

الصراع.  
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األسئلة  
I. النھوض بجدول أعمال المرأة و األمن و السالم        

؟ ماھي أھم الجوات و التحدیات في التنفیذ؟1325قرار مجلس األمن رقم إلى أي مدى قد تم تنفیذ .1.1  
1.2. ما ھو التقدم الذي تم تحقیقھ في تعزیز الدور القیادي للمرأة ومشاركتھا على جمیع المستویات في  تنفیذ  

؟ ما ھي القیود الرئیسیة التي تمنع النساء من الحصول على دور أكبر؟1325قرار مجلس األمن رقم   
 1325ما ھي اآللیات والھیاكل األكثر فعالیة داخل البرلمانات للتقدم في تنفیذ قرار مجلس األمن رقم .1.3

(على سبیل المثال المؤتمرات الحزبیة)؟   
II. استراتیجیات و رصد        

2.1. ل ھناك ما ھي التحدیات و العوائق الرئیسیة في تبني التشریعات المتعلقة بالمرأة و األمن و السالم؟ ھ 
قیود في مستوى المیزانیة وإذا كان األمر كذلك، لماذا؟ ما ھي اآللیات المعمول بھا لتخصیص میزانیة لجدول 

األعمال المرأة و األمن و السالم؟  
؟1325ماھي آلیات المسائلة اللتي یجب وضعھا لضمان الرصد واإلبالغ عن قرار مجلس األمن رقم .2.2  
الممارسات الجیدة الموجودة في الدول العربیة و غیرھا، وما ھو دور  خطط العمل الوطنیة: ماھي.2.3

البرلمانات في الدعوة لبرامج العمل الوطنیة من خالل وظائف الرقابة الخاصة بھم؟   
III.           الشركات و بناء القدرات  

، وكیف یمكن 1325ما ھو دور المجتمع المدني والمنظمات النسائیة في تنفیذ قرار مجلس األمن رقم .3.1
للبرلمانیین التعاون مع ھؤالء أصحاب المصلحة؟ الرجاء ذكر أمثلة ملموسة.  

3.2. ما ھي أفضل طریقة لبناء القدرات و ماھي أحسن طرق لتعزیز التعلم وتبادل أفضل الممارسات عبر  
المناطق؟  
3.3. الصراعات األخیرة (أزمة ھل ھناك مواضیع تحتاج إلى اھتمام خاص و جھود لبناء قدرات نتیجة عن  

الالجئین، وزیادة التطرف)؟ ھل ھناك أمثلة؟   
یمكن المشاركة عن طریق البرید اإللكتروني  iknowpolitics@unwomen.org  أو بنشر التعلیقات

مباشرة على اإلنترنت أدناه.  ���� ��������� ������ ��� ������ ,
������ ����� ������ �������� ��� ������ �� ���� 
������ ��� ������ ,�� ������� ���� ���  ���.   

 

المشاركین قائمة 	
 على اإللكترونیة المناقشةھذه ت شبكة المعرفة الدولیة للنساء الناشطات في السیاسة استضاف

 منظمات و دولیة منظماتممثلین  من ةمساھم عشر أحدموقعھا االلكتروني. و تلقت المناقشة 
 المرأة حقوق ون في مجالناشط وتشریع ال مجال في متخصصینباالضافة الى قادة و  إقلیمیة
 و كما أضاف فریق شبكة المعرفة الدولیة للنساء الناشطات في السیاسة. العربي العالم في
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ً اً اضتعلیق  للمرأة الدولیة الرابطة حصة ویبینار نظمتھ في جمعھا تم التي لمعرفةا على مبنیا افیا
.مما یجعل عدد المساھمات اثناعشر والحریة السالم أجل من  

 قرار على المتحدة لألمم التابعة العالمیة للدراسة ةالرئیسی ةالمؤلف ،كوماراسوامي رادیكا. 1
 ةمعنی ةسابق ةخاص ةممثل وسابق  المتحدة لألمم األمین كیلو و 1325 رقم األمن مجلس
.المسلحة والصراعات باألطفال 	

 ةسابق ةوزیر العربیة، الدول لجامعة المساعد العام األمین ،غزالة أبو ھیفاء الدكتورة. 2
 ةالسابق ةاإلقلیمی ةالمدیر و األردني الشیوخ مجلسفي  ة سابقةعضو ،باألردن واآلثار للسیاحة

األمم المتحدة االنمائي للمرأة. صندوقل 	

بمساھمة  ردا باألردن للمرأة المتحدة األممھیأة  و المرأة لشؤون األردنیة الوطنیة اللجنة. 3
.بالوضع األردني خاصةمشتركة  	

 للمرأة المتحدة األممھیأة  مكتب في السیاسیة مشاركةلل ةإقلیمی ةمستشار ،المھدى سالي. 4
.القاھرة في العربیة للدول اإلقلیمي 	

 في اإلنسانیة الشؤون و السالماألمن و  و المرأةلشؤون  ةإقلیمیمستشارة  ،حسین بامیال. 5
.القاھرة في العربیة للدول اإلقلیمي للمرأة المتحدة األممھیأة  مكتب 	

 األمم ھیأة مقرب السالمخبیرة سیاسات متخصصة في شؤون األمن و  ،دوغالس سارة. 6
.بنیویورك للمرأة المتحدة 	

 األمم ھیأة مقرب السیاسیة المشاركة في خبیرة سیاسات متخصصة ،بوروفسكي غابرییال. 7
.بنیویورك للمرأة المتحدة 	

 في ةعضو و المرأة حقوق مجال في ناشطةو  اإلنسان حقوق عن ةمدافع ،الخطیب بسمة. 8
.العراق في االنمائي للمرأةصندوق األمم المتحدة ل ةالسابق ةالمنسق العراقیات، النساء شبكة 	

 و المتحدة األمممتطوعة ب ة,وصحفی ةمؤلف المرأة، حقوق عن مدافعة ،جایاكوماركیرثي  .9
.اإلنسان حقوق و العام الدولي القانون في ةمتخصص ةمحامی 	

 الشرق شؤونفي  ةسیاسی ةمحلل, اإلرھاب و األمن في ماجستیرطالبة  ،فرید مروة. 10
.األوسط 	

 المتحدة األمم برنامج في الشاملة السیاسیة العملیاتمستشارة متخصصة في  ،أندو نانا. 11
.اإلنمائي 	

شبكة المعرفة الدولیة للنساء الناشطات في السیاسة . 12  
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الردود ملخص 	
شبكة  فریق قبل منو تلخیصھا  استجابة كل من التوصیات و الممارسات و الخبرات دمج تم

 النقاش لھذا الرئیسیة النتائج على الناشطات في السیاسة للكشفالمعرفة الدولیة للنساء 
.االلكتروني 	

النھوض بجدول أعمال المرأة و األمن و السالم 	

 1325 رقم األمن مجلس قرار تنفیذ بشأن العالمیة المتحدة األمم دراسة نتائج تأكیًدا على
 الحاجة على المشاركین جمیع یتفق ،"السالم على الحفاظ و العدل تحویل, الصراعات تجنب"

.العربي العالم في واألمن والسالم المرأةللنھوض بأجندة  الملحة 	

تواجھھا  التي الصراعاتالمولدة من  اتتعقیدالصعوبات و ال إلىین المساھم جمیع أشار و
 في بالكامل اذا شاركت النساء تحقیقھا یمكن التي الفوائد علىفي حین أنھم أكدوا  لمنطقةا الیاح

 صفات معھا تجلبكما  دینامیاتال تحویل على المرأة تساعد ،تھاشاركبم. السالم بناء عملیات
 تنفیذ واالتفاق  ضرورةب الشعور و العام النقاش و اآلراء في توافقال بناء مثل معینة قیادیة

 أظھرت قدف. ةودائم مغزى ذات سالم مفاوضاتتحقیق ل قصوى أھمیة العناصر ھذهل .القرارت
 دراسةتعلن ال. أفضل نتائج إلى ؤديت السالم عملیات في المرأة مشاركة أن األبحاثالعدید من 
 20 بنسبة زیادةتظھر "أن  1325 رقم األمن مجلس قرار على المتحدة لألمم التابعة العالمیة
 مرور مع النسبة ھذه ترتفع و. عامین یدوم سالم اتفاق إلى التوصل احتماالت في المائة في

". عاما 15 یدوم سالم اتفاق إلى التوصل احتماالت في المائة في 35 بنسبة زیادةب الوقت،
 في السالم اتیاتفاقیكبر احتمال الوصول الى  أن لجنیف العلیا الدراسات لمعھد دراسة أظھرت
 عملیة على قوي تأثیر ممارسة على قادرة النسائیة المجموعات فیھا تكون التي الحاالت
 العدید فإن ذلك، على عالوة و. نفیذتالنسب احتمال أعلى في  االتفاقیات ھذهل أن و التفاوض،

 من الخارجةالبلدان  تلك أیضاھي  عال لنساءل] سیاسي[ تمثیلنسب  لدیھا التي البلدان من
 نیبال، نامیبیا، موزمبیق، العراق، كرواتیا، وبوروندي، وأنغوال أفغانستان ذلك في بما النزاع،
.السودان وجنوب وصربیا رواندا  

 و نتائج في سالمال مفاوضات في كبیرة فوائد قیادتھال و المرأة مشاركةل ناھمین أالمسوضح 
قد ذكر  و. الجنسین بین الفوارق تراعياللتي  اإلجراءات و التشریعاتب النھوض و تحسینال

:أخرى بلدان من جیدة أمثلةالمشاركین   
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 و الزواج حریةب متعلقة أحكام في ضمن النساء نجحت بوروندي،ال في"
 في. السالم اتاتفاق نصوص في الحیاة شریك اختیار في الحق

 طاولة شاركت في ةممثل مع النسائیة المنظمات نسقت غواتیماال،
 كجریمة الجنسي التحرش لتصنیف التزامات لتقدیممفاوضات السالم 

".األصلیة الشعوب نساء لحقوق مكتب إنشاء و جدیدة جنائیة  

 مجلس قرار لتنفیذ 1وطنیة عمل خطط اعتمدت دول ثالثال توجد اال  ،العالم العربي في
صاغ . 2014 فبرایر في وطنیة عمل ةخط اعتمد الذينذكر مثال العراق . 1325 رقم األمن
 أعلنت. بعد رسمیا لم یعتمداھا كنو ل وطنیة عمل خطط األردن، و فلسطین ,خریناآل ثنیناال
نتیجة قلة جھود أن صعب اعتماد الخطة في األردن  المرأة لشؤون األردنیة الوطنیة للجنةا

ت المسودة في مرحلة المراجعة في بقی. الصیاغة عملیة في المحلیة المشاركة انعدام و التوعیة
 األردنیة الوطنیة للجنةا عملت حالیا،. سنوات ثالث لمدة الھاشمیة األردنیة المملكة حكومة أیدي
 1325 رقم األمن مجلس قرار لتنفیذللمرأة باألردن  المتحدة األمممع مكتب ھیأة  المرأة لشؤون
.2015 منذ جدیدةخطة عمل وطنیة  اعتماد و تطویر خالل من  

تسعى للنھوض بأجندة  إقلیمیة استراتیجیة العربیة الدول امعةقدمت ج اإلقلیمي، المستوى على
 األمن مجلس قرارات جمیع لتنفیذ إقلیمیة عمل خطة ذلك في بما ،المرأة و األمن و السالم

 عمل خطة و استراتیجیةتبادر بتقدیم  اقلیمیة منظمة أول ھي العربیة الدول جامعة. 1325
.اقلیمیة  

 أكد حیث صعبة، عملیة ھو 1325 رقم األمن مجلس قرار تنفیذ أن المشاركین جمیع یتفق
:واحد منھم  

بمواقف و سلوكات بعض البلدان ھو تحدي متعلق  الرئیسي التحدي إن"
 ال یضن أنھ فإنھ صراع،م یمر بمرحلة ل X بلد كانحیث مثال, اذا 

 على إال ینطبق ال 1325 أن تصورال. خطة عمل وطنیة إلى یحتاج
  یتطلب لكن و ،یئةبط تغیرھو في مرحلة  صراعات تشھد التي دولال

 العالقة ھو, و آخر كبیرا تحدیاكما نذكر أیضا ... ھذا تأییدا مستمرا
 و المدني، المجتمع و الحكومة بین (أو انعدام العالقة) التقلیدیة

 لمجتمعت مساویة و ذات قیمة لكممثالبالخصوص التعامل مع النساء 
".المدني  

																																																													
 لقراءة المزید على البلدان و خطط العمل الوطنیة, الرجاء الذھاب ھنا 	1
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 ترغب التي المدني المجتمع منظمات تواجھھا التي الصعوباتذكر العدید من المشاركین  وقد
ة مجموعوضع  من الرغم على المثال، سبیل على العراق في. الخطة تنفیذ في المشاركة في

 الحكومةفان  وطنیة، عمل خطة لصیاغةمختلفة من المجتمع  قطاعاتمتكونة من ممثلین من 
 حذفتغییر و  إلى ذلك أدى و. الخطة تنقیح عندتجاھلت ھذه المجموعة و لم تتشاور معھا 

:ھذا إلى باإلضافة. ةالمجموع قبل من و االتفاق علیھا طرحھا تم التي األحكام منالعدید   

 مؤشرات تفتقراللتي تم اعتمادھا  الخطة أنالحظ المجتمع المدني "
 فإن ذلك، على وعالوة... العنف تصاعد مدى على دلت إحصائیة
 العنف تجریم بشأن 1820 األمن مجلس قرار تتضمن ال الخطة
 تشمل لم كما. الحرب وسائل من سیلةو ةو االعتراف بكونھ الجنسي
".األمن مجلس اعتمدھا التي 1325 القرار توصیات قائمة  

 العملخطط ل الكامل التنفیذ لدعم تمویل وجود عدم ھوو اآخر رئیسیا تحدیاذكر المشاركین 
من خطط العمل الوطنیة اللتي ذات  قلیال عدداال یوجد اال  أن كما الحظ المشاركون. الوطنیة

 الحكومة من مباشرا تمویال تتلقى و أن ھناك عددا أصغر من الخطط اللتي میزانیة مخصصة
.المعنیة  

 ثبتی كما االنتقالیة، العدالة تحقیق فيدورا كبیرا  برلماناتللأشار العدید من المشاركین أن 
تقدیم تعویضات  ھاتھ الدول برلمانات مكنت حیث وكرواتیا وكوسوفو ولیبیا البوسنة أمثلة
). و العنف القائم على النوع االجتماعي الجنسي العنف ضحایا خاصة و( النزاع ضحایا لنساءل
أجندة المرأة و األمن و السالم ضمن  لتعزیزذات مكانة ھامة  الذكور النواب دورأن  ذكر و

:البرلمانات  

مستعدین الى  نواب نساءً  و رجاال ھناك أن یكون ضروريمن ال"
 وطنیةة ال تھم اال النساء بینما ھي أجندة األجندة ألن ھذه األجند تعزیز
خاصة . المسؤولة الجھات جمیع تعني تكون أن ال بدّ  اإلنسان لحقوق

 و االناث معا الذكور یكون أنحیث یكون أساسیا  أبوي مجتمعفي 
أبطاال في النھوض بقضایا النساء, خاصة و أن في بعض األحیان 

عوضا عن العمل بصفة  لرجالتمثل مصالح ا لحكومةتكون النساء في ا
".مستقلة  

:العربیة لبرلماناتل مقترحات ثالثةتم تقدیم  	

 قرار من تأخذ بعین االعتبار فصوال التيو  الجنسین بین الفوارق تراعي قوانین تطویر. 1
 للنساءالنسبیة (أو الكوتا)   الحصص نظاماالعتماد على  ذلك في بما ،1325 رقم األمن مجلس
.االنتقالیةالمؤسسات  و السالم مفاوضات في 	
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.1325 رقم األمن مجلس قرارقوانین تتعلق بل الحكومة تنفیذ مراقبة. 2 	

.1325 رقم األمن مجلس قرار بوجود العام الرأي توعیة. 3  
 الوطني البرلمان و العربیة دوللل اإلقلیمي البرلمان قبل من مؤخرا تینبرلمانی تینتلكُ تم انشاء 
 نحو امعملھ صلب في 1325 رقم األمن مجلس قرارالكتلتین  كالت وضع وقد. الجزائري
.الجنسین بین المساواة تحقیق  

  استراتیجیات و رصد
النتائج  على للحصول الفعالة التقییم و الرصد آلیات و المناسبة االستراتیجیات وضع منال بد 

 أھمیة على من قبل المشاركین التشدید تم و. التنفیذ حیث من وطنیة عمل خطة يالمقصودة أل
 تم االشارة الى بعض الممارسات وقد. النتائجنشر ل لیاتاآل و مراقبةال عن المسؤولة الجھات
 إلى ذلك یؤدي. الظل تقاریر إلنتاج الرصد عملیة في المدني المجتمعالمتعلقة بمساھمة  الجیدة
 داخل التقاریر وضعالمشاركین  اقترح و. خطة العمل تنفیذ في والفعالیة الشفافیة من مزیدال

 ھذه تسھل. االجتماعي للنوع المستجیبة المیزانیة حول قاریربت العملیة ھذه ربط و العام المجال
.الجنسین من ناحیة المساواة بین اتھاالتزام إلى للوصولالحكومة  اآللیة  

 عملیة في تقنيال الدعم و الخبرات من االستفادة ضرورة كذلك األردن من المشاركینذكر 
 المتحدة األمم األردنیة لشؤون المرأة مع ھیأة الوطنیة اللجنة عملت المثال، سبیل على. الرصد
 التي الممارساتاطلع على . المصلحة أصحاب مختلف المفاوضات طاولة الى جلبللمرأة ل

خطة العمل الوطنیة القادمة: ل عتضِ وُ   

التي ( للمرأة المتحدة األممھیأة  ،ة لشؤون المرأةاألردنی الوطنیة اللجنة بین الثالثي التعاون. 1
ً دعم و دولیة شرعیةتوفر  ً فنی ا  في محددة و تقنیات خبراتالتي توفر ( شاملال األمن معھد و) ا
ة الخبر بمثابة الثالث الھیئات ھذهستكون  و). التنفیذ و الوطني خطط العمل تصمیم عملیات
.الوطنیة التوجیھیة اللجنة دعم في زمةالة الالفنی 	

 رفیعي حكومیین مسؤولین من ألفتت )األردن في لم تتشّكل بعد( توجیھیة لجنة إنشاء. 2
خطة  اعتماد عملیةو قیادة  القرار صنعاألساسي ھو  التوجیھیة اللجنةو سیكون دور . المستوى
بوضوح الشعور منحت فإنھا ذلك، على وعالوة. الحقةال مراحلال في تنفیذھاو  الوطني العمل
 الوطنیة األولویات بأن االلتزامو أن  مفھومة البالد في السیاسیة اإلرادة أن ضمنت و تجاهاال

.اموجودً  	

 رقم األمن مجلس قرار لتنفیذ الوطني التحالف عنوان تحتاألردن  في استشاریة ھیئة إنشاء. 3
 التوجیھیة اللجنة مجرد من اأوسع تمثیالقد ینتج انشاء ھذه الھیأة االستشاریة تكوین  و. 1325

.یةاألردنة الوطنی العملخطة  تطویر عملیةل اوتوجیھ ادعم و 	
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األردنیة لشؤون  الوطنیة اللجنة صفوف في 1325 رقم األمن مجلس لقرار أمانة إنشاء. 4
 مجلس قراربخصوص أجندة المرأة و األمن و السالم و تنفیذ  موظفینالمرأة. یعني ھذا وضع 

.لّ ككُ  لعملیةل االستمراریة لضمان و ھذا 1325 رقم األمن  

 المذكورة العربیة الدول جامعةل اإلقلیمیة االستراتیجیة األخرى الجیدة الممارسات وتشمل
 األخرى اإلقلیمیة المنظمات تشجعقد  إیجابیة مبادرة أنھااعترف بعض المشاركین ب .أعاله
 من التخفیفالمساھمة في  بلد لكل یمكن كیف تحدیدل و للصراع اإلقلیمي التأثیر في نظرلل

و لكن, . اتشراكال وبناء اإلقلیمي الحوار تعزیز نحو ھامة ةخطواآللیات  ھذه مثل إنشاء. آثاره
من ناحیة تعزیز  العربیة الدول جامعة نموذج مثل نموذجایجابي ل آثاروجود لن نتأكد بعد ب

.في اتخاذ القرارات المرأة مشاركةمن ناحیة  أعمفة بص وأجندة المرأة و األمن و السالم   

  الشركات و بناء القدرات
أجندة المرأة و  تنفیذ في النجاح جوھر في ھو المدني، المجتمع مع وخاصة الشراكات، بناء

.األمن و السالم 	

 جدول دفع في رئیسیا دورا النسائیة المنظمات و المدني المجتمعلعب  أنیتفق المشاركون 
 النساء على الصراع أثر حول الوعي رفع و السالم عملیات في المرأة دور تعزیز و األعمال
:العربي العالم في والفتیات  

 لمحاذاة الوطنیة المدني المجتمع ومنظمات أطراف مع عملنا لقد"
 السالم، مفاوضات في المرأة تمثیل لزیادة الضغط وجھود قواتھم

 اتفاقات في الحكوماتمتابعة  و الدساتیر وتطویر السیاسیة والحوارات
 في أعضاء نساء ةستھناك  كانت لیبیا في المثال، سبیل على. السالم

 السیاسي الحوار في انسائی امسارتم انشاء  ومجلس صیاغة الدستور 
تم انشاء  ذلك، إلى وباإلضافة. شطةان امرأة 25 منمتكون  الرسمي

 مثلنت( ةناشط 40 من أكثر من تتألف النساء السوریات التي بادرةم
 االنتماءات و الجغرافیة المواقع و الخلفیات و األعراق مختلف
 تشكیلالنساء السوریات من  بادرةم تمكنت). ذلك إلى وما السیاسیة،

 لألصوات حیة مساحة خلق و الرسمي، السیاسي للحوار زمواٍ  رمساٍ 
"مما ضاعف قوة ضغط النساء. النسائیة  

 أصحاب جمیع نتمكّ  التي المنابرال بد من جمع ھؤالء المھتمین بصفة مباشرة من خالل مثال 
. العملي والتطبیق المالءمة ضمان مع المعرفة تقاسم و قرارات اتخاذ و الجتماعمن ا المصلحة
 للوصول المبادرات من العدید العراق في المدني المجتمع منظمات قامت المثال، سبیل على
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 السلمي التعایش مبادئ تعزیز و الجنسین كال من والعرقیة الدینیة المجموعات مختلف إلى
.الطائفي العنف من مرتفعة مستویات من تعاني التي المناطق في والتسامح  

 تدریبیة دورات العراقیة المدني المجتمع منظمات من العدید نظمت القدرات، بناء یخص ما في
 لھ المدني المجتمع نشاط أن في شكیوجد  ال. التنمیة و الحوار و النزاعات حل مجاالت في
 بنجاح ضغطت العراق في النسائیة الحركات المثال، سبیل على. المجتمع على اكبیر اتأثیر

 تقل ال بنسبة المرأة مشاركة ضمنی يذالالنسبیة (الكوتا)  الحصص نظام الدستور في العتماد
.في المئة 25 عن 	

 ورشة نظم يذال القاھرة فيللمرأة  المتحدة مملھیأة األ اإلقلیمي المكتب یخص اآخر مثاالُذِكر 
 األوسط الشرق منطقة أنحاء جمیع من النساء منت ممثال جمعت یومین لمدة قدرات بناء عمل

 حیث من فعالةكیفیة صیاغة خطط عمل وطنیة  بخصوصو شمال افریقیا أین تم تقدیم تدریب 
 و حتیاجاتالل الكامل الفھم أنذكر المساھمون  ذلك، على وعالوة. للتطبیق ةقابل و التكلفة
 لتعزیز أساسي عنصر ھواألعمال للمرأة و األمن و السالم  بجدول المتعلقة الوطنیة السیاق
 خطط و الالجئین مع مشاوراتلصیاغة  اھودجتوجد  .التأیید كسب و والتوعیة القدرات
 األعمال لجدول المحلیة التحدیات فھم زیادة بھدف و ھذا للتطرف الجنساني البعد لمعالجة

للمرأة و األمن و السالم.   

موارد حول محور المرأة و األمن و السالم بالعربیة متوفرة في موقع شبكة المعرفة الدولیة 
  :للنساء الناشطات في السیاسة

 اإلستراتیجیة اإلقلیمیة ”حمایة المرأة العربیة: األمن والسالم"...
للتغییر المحلي: فرص المجتمع  1325دور الخطط الوطنیة في تنفیذ قرار مجلس األمن 

 المدني في العالم العربي...
 تعزیز المساواة بین الجنسین في األمن و السالم في األردن...
 خطة عمل وطنیة لتنفیذ قرار مجلس األمن 1325 في العراق...
 النسـاء العـراقـیـات في ظل النزاعات المسـلحة وما بعدھا...

...	ي بنغاززاعات المسلحة الداخلیة فحلقة نقاشیة حول حمایة النساء أوقات الن  
...نساء لیبیا یقدمن خطة عمل من أجل السالم في مؤتمر صحفي في جنیف  

...	فائزة جائزة نوبل للسالم من تونس, وداد بوشماوي تتحدث أمام مجلس األمن  
...	لقاء مع بسمة الخطیب, ناشطة في شبكة النساء العراقیات  

حول المرأة و األمن و السالم  1325تحدید الفجوات التشریعیة في تطبیق قرار مجلس األمن 
...	في الدول العربیة  
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...	یامع السیدة الزھراء لنقي من لیب لقاء      
. ھناالمزید   
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