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مشروع مشترك بين   - (iKNOW Politics) في السياسة الناشطات شبكة المعرفة الدولية للنساءتقترح 

المعهد  ، (IPU)االتحاد البرلماني الدولي ، (IDEA)االنتخابيةالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة 

هيأة األمم المتحدة للمساواة بين  ، و (UNDP)األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج  ، (NDI)الديمقراطي الوطني

قرار مجلس األمن  تنفيذ "حلقة نقاش على األنترنت حول موضوع  –  (UN Women)الجنسين تمكين المرأة

 17الى  2015كانون األول  10من " في الدول العربيةالمتعلق بموضوع المرأة و األمن و السالم  1325 رقم

 . 2016كانون الثاني 

 

 مذكرة مفاهيمية

في الدول العربية 1325 قرار مجلس األمن رقم تنفيذ  

 البناء على الماضي و التقدم

 

 

 الخلفية 

. 2000 أكتوبر 31 في السالماألمن و  و المرأة بشأنالمتعلق  1325القرار مجلس األمن لألمم المتحدة  تبنى

 و بناء و حفظ مفاوضاتفي  و حلها، و الصراعات منع في للمرأة الهام الدور على جديد منهذا القرار  ويؤكد

 ائزالرك من ركيزة  هي المشاركة. الصراع انتهاء بعد اإلعمار إعادة في و اإلنسانية االستجابةفي  و السالم،

 أهمية علىأيضا  يشددكما  االصالح , و إلغاثةا و الوقاية و حمايةال مع جنب إلى جنبا قرار،هذا اللة األربع

 رارالقيحث . السالم األمن و وتعزيز صون إلى الرامية الجهود جميع في  لمرأةل المساوية و الكاملة مشاركةال

 المتحدة األمم جهود جميع في الجنساني المنظور إدماج و المرأة مشاركة لزيادة الفاعلة الجهات جميع 1325

 نم والفتيات النساء لحماية خاصة تدابير اتخاذ إلى الصراع أطراف جميع يدعو كما. السالم األمن و لحفظ

 النزاع حاالت في ,الجنسي االعتداء أشكال من وغيره االغتصاب خاصةو  الجنس، نوع على القائم العنف

 . المسلح

 جديدة أشكاالحيث اتخذت  1325 رقم األمن مجلس قرار اعتماد نذلم تتوقف النزاعات و قلة األمن م لألسف،

 تحقيق ونح الجهود و والفتيات النساءال تزال تزيد صعوبة مما يزيد في مدى التأثير الغير المتناسب على 

 الضيقة وابطالر الجنسين بين للتمييز التنمية و االقتصادي التعاون منظمة مؤشر أظهر. الجنسين بين المساواة

في قائمة  األواخر عشر السبعة أصل من بلدا عشر أربعة: في العالم السالماألمن و  و الجنسين بين المساواة بين

 . الماضيين العقدين في صراعات شهدتالمؤشر 

http://www.idea.int/
http://www.ipu.org/english/home.htm
http://www.ipu.org/english/home.htm
https://www.ndi.org/
https://www.ndi.org/
https://www.ndi.org/
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
http://genderindex.org/
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الدول العربية و 1325 مجلس األمن رقم قرار  

 لها قيسب لم صراعاتو  مشددة سياسية ضطراباتشهد العديد من بلدان المنطقة ا العربية، االنتفاضات منذ

 مناطق يف المرتكب المتكرر العنف من األكبر العبء هن اللواتي يحملن والفتيات النساءو مع ذلك ف ،مثيال

لصراعات ا بهذه المتعلقة المتزايدة األمنية التحدياتبمدى  الدولي والمجتمع القوانين صانعييعترف . الصراع

 من كثير يفاللواتي تكن  – والفتيات النساء ضد والجنسي البدني العنف لمنع بالعمل اإلسراع إلىكما يدعوا 

 ولجهود وقاية و منع  نتيجة هو الواقع هذا أن القول ويمكن. واإلرهاب العنيف التطرف ضحايا أول األحيان

 محدودة.  للضحايا التأهيل إعادة خدمات و  اإلغاثة توفير

 من الحد إلى تهدف" إجراءات و سياسات عدم وجود"الى  12013 في للمرأة المتحدة ألمملهيأة ا تقرير أشار و

 قرار  حكامأ عن اإلبالغ أو الرصدباالضافة الى نقص في آليات التنفيذ أو  النساء، على المسلحة النزاعات آثار

 ألمنا مجلس قرارب االمتثال بتعزيز التقرير أوصىقد  و. العربية المنطقة دول في 1325 رقم األمن مجلس

لقوانين و ا التشريعات في القرار أحكام إدماج شروعم في المدني والمجتمع للحكومات دعم توفيرب و 1325 رقم

 . الوطنية والبرامج

 1325 رقم األمن مجلس لقرار 15ال الذكرىالحياء  المتحدة األمممقر  في المستوى رفيع ااجتماعقام مؤخرا 

 دراسة"لهيأة األمم المتحدة للمرأة بعنوان  مراجعةتقرير  طالقو في نفس الوقت إل السالماألمن و  و المرأة بشأن

اعترفت جامعة الدول و قد . "السالم وتأمين العدالة، تحويل الصراع، تجنب: 1325 القرار تنفيذ حول عالمية

العربية خالل هذا االجتماع بأن تمثيل النساء و مشاركتهن عنصر أساسي في جهود منع و حّل الصراعات و 

 الدول جامعة أعلن ممثلي ،1325 األمن مجلس قرار مراجعةاألمم المتحدة ل عملية من كجزءفي بناء السالم. 

ع و ذلك م أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في السالماألمن و  و المرأةحول  إقليمية عمل خطة العربية

 االرهاب بةحارم في القرار صنع مستويات شامل على والفتيات لنساءو أكثر فاعلية ل أكبر مشاركة إلىالدعوة 

 الوقاية زتعزي الى جانب .بذلك للقيام حكاماأل و المواردزيادة الى التأكد من منحهن  المنطقة، في السالم وتحقيق

 الخطة تؤكد النزاعات، أثناء االجتماعي النوع على القائم الجنسي العنف ذلك في بما العنف، أشكال جميع من

 ي. الفكرالتطرف  و الالجئينكقضية  الناشئة القضايا على أيضا

 1325 األمن مجلس قرار تنفيذ في ومشاركتها المرأة دور

 والصراعات السالمفي سياق  القرار اتخاذ المرأة في سلطةأن  المناطق مختلف من المقارنة دراسات تشير

. 2أهلية حرب قيام مخاطر من تقلل أن البرلمان في المرأة مشاركةمثال, يمكن ل. الحرب احتماالت على تؤثر

لدى  نفالع استخداميقل احتمال  المئة، في خمسةب البرلمان في للنساء المئوية النسبةكل ما انزادت  أنيقال 

 لةص ذات تكون قد للمرأة السياسية المشاركةأن يقال كذلك  .في حالة مواجهة أزمة وطنية مرات خمسالدولة ب

 أنه المثال سبيل على 1996 و 1977 عامي بين أجريت دراسة أظهرتكما . الدولةمن قبل  السياسي العنفب

                                                           
1 UN Women, 2013, Regional Consultation for the Proposed General Recommendation on Women’s Human Rights in Situations 

of Conflict and Post Conflict Contexts for the Arab States &the Committee on Elimination of Discrimination Against Women, 
Amman, Jordan, available at: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Womenconflictsituations/RegionalConsultationAmmanJan2013.pdf 
2 Melander, “Gender equality and intrastate armed conflict.” 14 Caprioli and Boyer, “Gender, Violence, and International 
Crisis,” 514. 15 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2015/10/14/marking-adoption-of-unsc-resolution-1325-on-women-peace-security-gender-and-conflict-forum-the-arab-region-must-address-with-adequate-resolve-the-use-of-violence-against-women-as-a-weapon-of-war-.html
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/arab-league-presents-regional-action-plan
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Womenconflictsituations/RegionalConsultationAmmanJan2013.pdf


3 
 

 التعذيبو السياسي السجنك اإلنسان حقوق انتهاكات احتمال نخفضي البرلمان، في النساء نسبة تارتفع كلما

 .3من قبل الدولة واالختفاءات والقتل

 الموظفات أن تلعب 1325 رقم األمن مجلس قرار تنفيذ بشأن للمرأة المتحدة ألمملهيأة  العالمية الدراسة تبين

 ستجابةلال السالم حفظ عمليات وتشكيل المحلية المجتمعات ثقة كسبدورا حاسما  في  الرسمي بالزي االناث

نساء من  اللتي شاركت السالم مفاوضاتتشير الى أن  كثيفة أدلة الدراسة جمعت كماها. الحتياجات أفضل بشكل

 اإلنذار عالمات اكتشاف على األقدر هي المرأةو أن تدوم. كما تشير هذه األدلة أن  اتفاقب تنتهياألرجح أن 

 .منعهاتجنبها و  على والعمل المحلي،ها ومجتمعتها أسر في التطرف من المبكر

ممكن المزيد ال هناك مستمر، تزايد االنتقالية العدالة آليات في المرأة مشاركة نسبة شهدت حين في ذلك، ومع

 جميع في للمرأة الكاملة المشاركة يشمل وهذا. أيضا تحويليةليست انتقالية فقط و لكن  العدالة لجعلتحقيقه 

 بين اواةالمس وتعزيز العنف أشكال لجميع للتصدي قانونية أطر ات, و قيامالمؤسسفي  وإصالحات المؤسسات،

 كيفية حول فكارأ و أمثلة اقتراح على و المشاركات المشاركينهذه المناقشة االلكترونية  فقد تشجع. الجنسين

 .خاصة وطنية لسياقات وفقا يةوالتحول االنتقالية العدالة آلية بين الفجوات تضييق

 ممارسة جيدة مثال

في  رىاألخ المؤقتة االجرءات و , أو الكوتا,الحصص نظامفي حاالت تم االعتماد فيها على  إيجابية نتائجنجد 

 .المرأة كةمشاراللتي تضمن  والتعيينات التنفيذية القراراتباالضافة الى  1325 رقم األمن مجلس رارق اطارات

 بين المساواة تكريس إلى االنتقالية الفترة في الكبيرة المرأة مشاركة أدت المثال، سبيل على أفريقيا جنوب في

و ينص على  نالجنسي بين للمساواة جديدة لجنةالجديد  الدستور قيميحيث  .للبالد الجديد الدستور في الجنسين

, ويغب ليما بقيادة ليبيريا، في. الجديد المدنية الخدمة موظفي جميع من المائة في 30 يشكلن النساء أن رطش

هم حثقصد  المتحاربة األطرافعلى   طللضغ مسلماتأخرى و  مسيحيات ساءأقنعت مجموعة من المواطنين ن

 حيث اإلنجازاعترفت لجنة النوبل بهذا . الحرب في النهاية أوقفت التيو  ,2002 مفاوضاتللمشاركة في 

 في المرأة حقوقل...  عنفيالخال من ال النضال"لتتويج  2011 في للسالم نوبل بجائزة غبوي السيدة منحت

خلق ت األحيان من كثير في قطاعية عبرال التحالفات من النوع هذا". السالم بناء أعمال في الكاملة المشاركة

 .4كمثال معروفة حالة وليبيريا ,السالم ات بناءعمليفي  لمآزق إبداعية أساليب

 اإللكترونية مناقشةال هدف

ين و القرارات القوان صانعي و السياسة في النساءية استجابة كيف توضيح هو اإللكترونيةالمناقشة  ههذ من الهدف

سعى ي. العربية منطقةبال خاصةال الجديدة والفرص التحديات لألمم المتحدة الى 1325مهام تنفيذ القرار رقم في 

 صانعيو لممارسينو ا واألكاديميين الخبراء من الجماهير مختلف بين المعرفة تبادل تشجيع إلىهذا النقاش 

 يف تكرارها يمكن التيالجيدة  رساتالمما وأفضل الحالة دراسات جمع بهدف المناطق مختلف منالقوانين 

تحديد  و ميةاإلقلي واالستراتيجيات الردود منالى تسمية الجهود المبذولة  المستجيبيننشجع . العربية المنطقة

 .العربية المنطقة في 1325 رقم األمن مجلس قرار رصد و تنفيذ و التنسيق لزيادة مثمرة شراكات

                                                           
3 Erik Melander, “Political Gender Equality and State Human Rights Abuse,” Journal of Peace Research 42, no. 2 (March 2005): 

149-166. 
4 Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies Marie O’Reilly October 2015. https://www.inclusivesecurity.org/wp-
content/uploads/2015/10/Why-Women-Brief-10.12.15.pdf 

https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2015/10/Why-Women-Brief-10.12.15.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2015/10/Why-Women-Brief-10.12.15.pdf
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ستقوم المناقشة . (2016 يناير 17-2015 ديسمبر 10) أسابيع 5 مدى على ةمفتوح اإللكترونيةظل المناقشة ست

 و رصد, ج( ستراتيجياتا( النهوض بجدول أعمال المرأة و األمن و السالم, ب( على ثالث محاوير رئيسية: أ

و المشاركات  المشاركينندعو  .األسئلة من مترابطة مجموعة من محور كل يتكون .الشركات و بناء القدرات

 الى المشاركة و الى االستجابة الى األسئلة بقدر المستطاع. 

سيتم . الشبكة اءأعض توزيعها على سيتم اللتي استجابة موحدةااللكترونية في  مناقشةسيتم تجميع استجابات ال

كما سيتم نشرها  1325 رقم األمن مجلس قرار تنفيذالثيماتيكية حول موضوع  صفحةال في المقدمة األمثلةادماج 

الستجابات هذه ا استخدام فسيتم ذلك،زيادة ل و في موقع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. 

 .العربية المنطقة في 1325 رقم األمن مجلس قرار في المستقبل حول تنفيذ عمل ورشل إضافية موادك

I.            السالمالنهوض بجدول أعمال المرأة و األمن و 

 ؟ ماهي أهم الجوات و التحديات في التنفيذ؟ 1325 رقم األمن مجلس قرار قد تم تنفيذ مدى أي إلى .1.1

 تنفيذ يف المستويات جميع على ومشاركتها للمرأة القيادي الدور تعزيز في تحقيقه تم الذي التقدم هو ما .1.2

 أكبر؟ دور على الحصول من النساء تمنع التي الرئيسية القيود هي ما ؟1325 رقم األمن مجلس قرار

 1325 رقم األمن مجلس قرار تنفيذ فيللتقدم  البرلمانات داخل فعالية األكثر والهياكل اآلليات هي ما .1.3

 ؟ (الحزبية المؤتمرات المثال سبيل على)

 

II.           و رصد ستراتيجياتا 

 قيود هناك له ؟بالمرأة و األمن و السالم المتعلقة التشريعات تبني في الرئيسية تحديات و العوائقال هي ما .2.1

 ألعمالا لجدول ميزانية لتخصيص بها المعمول اآلليات هي ما لماذا؟ كذلك، األمر كان وإذا الميزانيةفي مستوى 

 ؟ المرأة و األمن و السالم

 ؟1325 رقم األمن مجلس قرار عن واإلبالغ الرصد ضمانهي آليات المسائلة اللتي يجب وضعها لما .2.2

 دور هو وما ،غيرها و العربية الدول في موجودةال الجيدة الممارساتهي ما: الوطنية العمل خطط .2.3

  بهم؟ الخاصة الرقابة وظائف خالل من الوطنية العمل لبرامج الدعوة في البرلمانات

 

III. الشركات و بناء القدرات 

 يمكن وكيف ،1325 رقم األمن مجلس قرار تنفيذ في النسائية والمنظمات المدني لمجتمعا دور هو ما .3.1

 .ملموسة أمثلة الرجاء ذكر ؟هؤالء أصحاب المصلحة مع التعاون للبرلمانيين

 رعب الممارسات أفضل وتبادل التعلم لتعزيزو ماهي أحسن طرق  القدرات بناءهي أفضل طريقة ل ما .3.2

 ؟المناطق

 أزمة) األخيرة الصراعات نتيجة عن قدرات بناءجهود ل و خاص اهتمام إلى تحتاج مواضيع هناك هل. 3.3

  أمثلة؟ هناك هل ؟(التطرف وزيادة الالجئين،
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يمكن  !األسئلة جميع على ردود لتقديم شرط ال يوجد األسئلة،قدر المستطاع و المستحب من  على الردالرجاء 

 علىمباشرة  التعليقات نشرأو ب org@unwomeniknowpolitics. اإللكتروني البريد طريق المشاركة عن

 .هنا اإلنترنت

لكل األفراد المشتغلين أو  دعوةهم و بتوجيه الشبكات إلى الرسالة هذه توجيهب عضاءاأل بحرارة نشجع و

االستجوابات على  لن يقع نشر أن المطروحة في المناقشات االلكترونية. نحدد المهتمين في المواضيع

 .تجميعلل التيسير فريق إلى أوال توجهبصفة آلية بحيث  اإللكترونية مناقشةال

 !مساهماتكم تلقي وإلى وحية غنية مناقشة إلى نتطلع ونحن

 للنساء الناشطات في السياسة الدوليةالمعرفة  شبكةفريق 

 

17th Floor, 220 E42nd Street 
New York, NY, 10017 
Tel: +1 646 781 4430 

E-mail: iknowpolitics@unwomen.org 

 

 

 

 

 

http://iknowpolitics.org/ar/discuss/e-discussions/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1325-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
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