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مقدمة

يعكــس قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني الصــادر عــام 2012 بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325، وقــرار 

مجلــس الــوزراء يف العــام 2013 بتوســيع عضويــة اللجنــة التــي تضــم الــركاء يف املؤسســات الرســمية وغــر الرســمية، ووثيقــة اإلطــار 

االســراتيجي التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء يف 2015 لتنفيــذ القــرار 1325، والخطــة الوطنيــة التنفيذيــة لدولــة فلســطني لألعــوام 217 – 

2019  والجيــل الثــاين للخطــة 2020 – 2023 إرادة فلســطينية واضحــة لتوطــني القــرار يف فلســطني.

يؤكــد قــرار مجلــس األمــن 1325 عــى أهميــة مأسســة وتعزيــز الجهــد الوطنــي لتوطــني القــرار يف فلســطني، وتعزيــز حاميــة ومتكــني 

ــالم،  ــظ الس ــاء وحف ــا، ويف بن ــول له ــاد الحل ــات، وإيج ــع النزاع ــة، يف من ــة والكامل ــاركتهن، املتكافئ ــة مش ــات، وأهمي ــاء والفتي النس

والتطبيــق الكامــل للقانــون اإلنســاين الــدويل وقانــون حقــوق اإلنســان والقانــون الجنــايئ الــدويل وتوفــر الحاميــة للنســاء والفتيــات 

الفلســطينيات وبخاصــة يف مواجهــة انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــي، وتعزيــز املســاءلة ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب، ومنــع جميع أشــكال 

العنــف والتمييــز املرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات وعــى أســاس النــوع االجتامعــي، وتعزيــز أمــن النســاء والفتيــات وســالمتهن البدنيــة 

والنفســية، وأمنهــن االقتصــادي، وفــرص حصولهــن عــى ُســبل العيــش الكريــم، ومشــاركتهن الفاعلــة يف صناعــة القــرار.

أولــت الحكومــات اهتاممــاً متزايــداً بإصــالح القطــاع األمنــي يف توطــني القــرار 1325، ووضعتــه عــى أجندتهــا املتعلقــة بالتنمية والســالم 

ــة التغيــر يف السياســات والربامــج واألداء األمنــي قبــل وخــالل وبعــد النزاعــات،  واألمــن. كــون إصــالح القطــاع األمنــي يتيــح إمكاني

ــا النــوع االجتامعــي واملشــاركة الفاعلــة واملتكافئــة،  ويضمــن تعزيــز املســائل املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي فيهــا، كــام أن إدراج قضاي

للنســاء والرجــال، هــو عنــر رئيــي لضــامن نجاعــة هــذا القطــاع وملكيتــه املحليــة وفــرض الرقابــة الفاعلــة عليــه.

يســاهم هــذا الدليــل اإلرشــادي يف تعزيــز الخطــة الوطنيــة التنفيذيــة لدولــة فلســطني التــي أكــدت رصاحــة عــى أهميــة ورضورة إعــداد 

دليــل إرشــادي لقــرار مجلــس األمــن الــدويل 1325 وأهميــة التدريــب وبنــاء القــدرات ونــر الوعــي بهــذا القــرار الــدويل الــذي يتضمــن 

أطــر معياريــة واســعة ومجموعــة هامــة مــن املبــادىء والتوجهــات املرتبطــة بتعزيــز مكانــة املــرأة الفلســطينية وإدمــاج منظــور النــوع 

االجتامعــي بكفــاءة يف املجــاالت كافــة، ويشــدد عــى أهميــة مشــاركة املــرأة الفلســطينية بفعاليــة يف عمليــات صنــع القــرار.
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ماهو مفهوم »إصالح القطاع األمني«؟

يعّبــر إصــالح القطــاع األمنــي عــن تغّيــر فــي نظــام /قطــاع األمــن، يشــمل كافــة األطــراف املعنيــة العاملــة 

فيــه واألدوار املنوطــة بهــا، واإلجــراءات الخاصــة بهــا، والتــي تعمــل مــع بعضهــا البعــض إلدارة وتشــغيل 

النظــام بطريقــة تتســم بقــدر أكبــر مــن التوافــق مــع املعاييــر الديمقراطيــة واملبــادىء الســليمة للحكــم 

الرشــيد، ممــا يعــزز اإلدارة الجيــدة إلطــار العمــل األمنــي.

 مــن اآلثــار 
ً
بــرز هــذه القــرارات بعضــا

ُ
تبنــى مجلــس األمــن ثمانيــة قــرارات حــول املــرأة والســالم واألمــن علــى مــدار العقديــن املنصرميــن، وت

املحــددة للنزاعــات املســلحة علــى النســاء والفتيــات، وتوفــر أدلــة للــدول واملنظمــات اإلقليميــة ومنظومــة األمــم املتحــدة واألطــراف 
الفاعلــة األخــرى لتنــاول مكانــة واحتياجــات النســاء والفتيــات وبخاصــة فــي أوقــات النزعــات وتعزيــز الحمايــة والتمكيــن. وتدعــو الــدول 
ومؤسســات األمــم املتحــدة لضمــان دمــج املــرأة واحتياجاتهــا وتصوراتهــا قبــل وخــالل وبعــد النزاعــات وفــي عمليــة إعــادة اإلعمــار  وبنــاء 

الســالم، وتشــدد علــى وقايتهــن وحمايتهــن مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز وعلــى أســاس النــوع االجتماعــي.

قرارات مجلس األمن حول المرأة والسالم واألمن

القرار             1325             لعام    2000

القرار             1820             لعام    2008

القرار             1888            لعام    2009

القرار             1889             لعام    2009

القرار             1960             لعام    2010

القرار             2122             لعام    2013

القرار             2106             لعام    2013

القرار             2242             لعام    2015

رغــم الجهــود املبذولــة علــى املســتوى الدولــي والوطنــي إلدمــاج النــوع االجتماعــي أو األبعــاد الجنســانية فــي إصــالح القطــاع األمنــي، مــن 
عانــي مــن نقــص فــي املأسســة واملشــاركة القياديــة 

ُ
منظــور قــرار مجلــس األمــن الدولــي 1325 والقــرارات املكملــة لــه، إال أنهــا مــا زالــت ت

 ورقابــة. 
ً
 وتنفيــذا

ً
واملــوارد وآليــات التنفيــذ والرقابــة عليهــا والــدور الفاعــل واملتكافــىء للنســاء فــي العمليــة برمتهــا تخطيطــا

يأتــي هــذا الدليــل كاســتجابة مــن مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن ملطلــب وحــدة النــوع األجتماعــي فــي وزارة الداخليــة لتطويــر دليــل 
يتســم بالبســاطة وســهولة االســتخدام حــول القــرار 1325ومــا يتصــل بــه. هــذا الدليــل »دليــل إرشــادي لقــرار مجلــس األمــن 1325 
حــول املــرأة والســالم واألمــن والقــرارات املكّملــة لــه« لدعــم وتعزيــز مكانــة ودور املــرأة فــي القطــاع األمنــي، وتعزيــز الجهــود الوطنيــة 

لتوطيــن الجيــل الثانــي للخطــة الوطنيــة  2020-2023 لتفعيــل القــرار التــي أطلقتهــا وزارة شــؤون املــرأة فــي أكتوبــر 2020.
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ما الهدف من الدليل ؟

ماهي هيكلية الدليل؟

 يسترشــد بــه منتســبات ومنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية حــول قــرار مجلــس األمــن 1325 ومــا 
ً
 عمليــا

ً
يشــكل هــذا الدليــل مرجعــا

طــر 
ُ
يتصــل بــه، بمــا يســاعدهم علــى فهــم أعمــق وأوســع للقــرار الــذي يركــز علــى حمايــة النســاء فــي النزاعــات املســلحة لكنــه يتضمــن أ

معياريــة واســعة النطــاق، قبــل وخــالل ومــا بعــد النزاعــات، ويمثــل إضافــة فريــدة مــن نوعهــا فــي القانــون الدولــي مــن حيــث تجــاوز 
املفهــوم التقليــدي للمــرأة، كضحيــة فقــط، تحتــاج للحمايــة، إلــى شــريك رئي�ســي وفاعــل فــي محــاور القــرار املتمثلــة فــي الوقايــة والحمايــة 
واملشــاركة املتكافئــة فــي صناعــة القــرار  واإلغاثــة والعمليــات امليدانيــة وحفــظ األمــن والســالم وإعــادة اإلعمــار، شــريك كامــل ومتكافــىء 
وقيــادي، فــي كل �ســيء، وعلــى أســاس النــوع االجتماعــي أي األدوار املتكافئــة للنســاء والرجــال فــي مختلــف املناحــي؛ وباتــت فــي مفــردات 

 ملكانــة ومشــاركة املــرأة.
ً
األمــم املتحــدة تأخــذ مفهــوم األبعــاد الجنســانية كمفهــوم قائــم علــى تقييــم أكثــر عمقــا

 للتوعيــة والتدريــب وبنــاء القــدرات ملنتســبات ومنتســبي قــوى األمــن وبخاصــة وحــدات النــوع االجتماعــي، 
ً
يشــكل هــذا الدليــل مرجعــا

كــون القــرار يتبنــى رؤيــة جديــدة فــي القانــون الدولــي مبنيــة بالكامــل علــى األبعــاد الجنســانية ملنــع النزاعــات، أو خــالل النزاعــات املســلحة 
واالحتــالل األجنبــي واإلضطرابــات الداخليــة والطــوارىء وغيــره، أو فــي مرحلــة مــا بعــد النزاعــات ويشــمل برامــج العدالــة االنتقاليــة 
وإعــادة اإلعمــار واإلصــالح وبخاصــة فــي قطاعــي األمــن والقضــاء، ويطــال القانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان وقانــون 
طــر معياريــة واســعة ومبنيــة 

ُ
الالجئيــن والقانــون الجنائــي الدولــي )املحكمــة الجنائيــة الدوليــة(، لذلــك، قلنــا إن القــرار 1325 يتضمــن أ

علــى األبعــاد الجنســانية. وتوطيــن القــرار، ومــا يتصــل بــه، يتطلــب مراعــات تلــك األبعــاد فــي اإلصــالح األمنــي علــى مســتوى التشــريعات 
والسياســات والتطبيــق، ومكانــة ودور متكافــىء للنســاء فــي القطــاع األمنــي فــي العمليــة حمايــة ومشــاركة، وفــي الجهــود الوطنيــة لتوطيــن 

القــرار، وعلــى مســتوى التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة علــى التنفيــذ، وفــي املراكــز القياديــة فــي القطــاع.  

يساهم هذا التدليل في إثراء الحقيبة التدريبية للنساء في القطاع األمني، سواًء في التدريبات التأسيسية أو التدريبات املتخصصة 
التــي يحتاجــون لهــا لفهــم أوســع وأعمــق للقــرار 1325 ومــا يتصــل بــه. لذلــك، فــإن هــذا الدليــل يســلط الضــوء علــى مفهــوم القــرار 
 للقــرار وقــرارات مجلــس 

ً
1325 ومحــاوره الرئيســية وعالقتــه باإلصــالح فــي القطــاع األمنــي ومكانــة ودور النســاء فــي القطــاع األمنــي وفقــا

األمــن الســبعة املكملــة لــه، ويتنــاول الجهــود الفلســطينية فــي مســار توطيــن القــرار، بمــا يشــكل صــورة وضحــة ملنتســبات قــوى األمــن 
حــول القــرار، ومــا يتصــل بــه، ونظرتــه ملكانــة ودور املــرأة فــي عمليــة التوطيــن علــى املســتوى الوطنــي، كمــا ويتضمــن إشــارات واقتباســات 

مــن املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى فــي مجــال إنفــاذ القانــون واحتــرام حقــوق وكرامــة اإلنســان.

يقسم هذا الدليل إلى خمسة أقسام:

القسم األول: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325	 

القسم الثاني : قرارات مجلس األمن املكّملة للقرار 1325 	 

القسم الثالث: قرار مجلس األمن 1325 وإصالح القطاع األمني	 

القسم الرابع : الجيل األول والثاني للخطة الوطنية لتوطين القرار  وتوصيات لتعزيز توطين القرار 1325	 

القسم الخامس : توصيات لتوطين القرار 1325 في املؤسسة األمنية الفلسطينية	 
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َمن يسترشد بالدليل؟

النــوع  النظــر عــن رتبهــم ومناصبهــم، ويمكــن لوحــدات  بغــض  الفلســطينية  قــوى األمــن  الدليــل منتســبات ومنتســبي  يســتهدف هــذا 
هــذا الصعيــد.  القــدرات علــى  التوعيــة والتدريــب وبنــاء  فــي  الدليــل كمرجعيــة   اســتخدام 

ً
التدريــب عمومــا االجتماعــي ووحــدات 

إن قــرار مجلــس األمــن 1325، والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن املكّملــة لــه، ومــا تحملــه مــن آليــات رصــد ومراقبــة لتنفيــذ وتفعيــل 
القــرار ومــا يتصــل بــه، تتطلــب إدمــاج النســاء فــي كامــل مســار وبرامــج وآليــات عمليــة التوطيــن، بمــا يشــمل دور فاعــل ومتكافــىء للنســاء 
 فــي القطــاع األمنــي، 

ً
 ونوعــا

ً
فــي اإلصــالح األمنــي، وفــي إعــداد وتنفيــذ والرقابــة علــى تنفيــذ خطــط اإلصــالح، وزيــادة مشــاركة النســاء كمــا

بمــا يشــمل املناصــب القياديــة العليــا فــي املؤسســة األمنيــة، وعمليــات صنــع القــرار، ورســم السياســات وخطــط األمــن القومــي، وحمايــة 
وتمكيــن فاعــل للنســاء فــي املؤسســة األمنيــة الفلســطينية علــى مســتوى التشــريعات والسياســات واملمارســة.
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القسم األول : قرار مجلس األمن رقم 1325 

قــرار صــدر عــن مجلــس األمــن باإلجمــاع فــي جلســته رقــم )4213( بتاريــخ 31 تشــرين األول/أكتوبــر عــام 2000 بهــدف توفيــر الحمايــة 
للنســاء فــي النزاعــات، وتعزيــز دور املــرأة فــي حفــظ الســلم واألمــن، وصنــع القــرارات املتعلقــة بمنــع نشــوب النزاعــات وحلهــا.

ما أهمية القرار 1325؟

يشــدد هــذا القــرار الصــادر عــن مجلــس األمــن علــى أهميــة مشــاركة املــرأة، املتكافئــة والكاملــة، كعنصــر فاعــل، فــي منــع نشــوب النزاعــات 
الدولــي لحقــوق  الدولــي والقانــون  للقانــون اإلنســاني  الكامــل  للتطبيــق  بنــاء وحفــظ الســالم، ويؤكــد الحاجــة  لهــا، وفــي  وإيجــاد حــل 
اإلنســان اللذيــن يحميــان حقــوق املــرأة والفتــاة قبــل وأثنــاء النزاعــات املســلحة وبعدهــا، ويطلــب مــن الــدول األعضــاء أن تكفــل مســاهمة 
متكافئــة ومشــاركة كاملــة للمــرأة فــي جميــع الجهــود الراميــة إلــى صــون الســالم واألمــن وتعزيزهــا، ويحــث جميــع األطــراف، بمــا يشــمل 

دولــة فلســطين، علــى تعزيــز مكانــة ومشــاركة املــرأة وإدمــاج املنظــور الجنســاني فــي جميــع مجــاالت بنــاء الســالم.

القانون اإلنساني الدولي

اإلنســاني  القانــون  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  عرفــت 
الدولــي بأنــه: مجموعــة القواعــد الدوليــة املوضوعــة بمقت�ســى 
املشــاكل  لحــل  بالتحديــد  واملخصصــة  أعــراف،  أو  معاهــدات 
النزاعــات  عــن  مباشــرة  الناجمــة  اإلنســانية  الصفــة  ذات 
العتبــارات   – تحــد  والتــي  الدوليــة،  غيــر  أو  الدوليــة  املســلحة 
إنســانية- مــن حــق أطــراف النــزاع فــي اللجــوء إلــى مــا يختارونــه مــن 
واملمتلــكات”. األشــخاص  للقتــال، وتحمــي  أو وســائل  أســاليب 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان: هــو أحــد فــروع القانــون الدولــي، 
ويهــدف إلــى حمايــة حقــوق اإلنســان فــي حالــة الســلم أو النزاعــات 
املســلحة، حيــث يقــر بضمانــات قانونيــة عامليــة تهــدف باألســاس 
التــي  مــن اإلجــراءات الحكوميــة  إلــى حمايــة األفــراد واملجموعــات 

تتدخــل فــي الحريــات األساســية أو تنتهــك الكرامــة اإلنســانية.

لماذا ُيركز القرار على دور النساء في النزاعات؟

ألن النســاء والفتيــات، تعانــي، فــي فتــرات النــزاع، بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، مــن العديــد مــن أشــكال العنــف والتمييــز، حيــث تشــير 
التقاريــر والدراســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة بــأن للنزاعــات تأثيــر علــى املدنييــن أكثــر منهــا علــى املشــاركين فــي القتــال، وأن الغالبيــة 
 »جديديــن« مــن املجتمــع الدولــي 

ً
 واهتمامــا

ً
العظمــى مــن هــؤالء املتأثريــن بالعنــف هــم مــن النســاء، وبالتالــي، فــإن القــرار يعكــس إداركا

حيــال تأثيــر النزاعــات علــى النســاء والفتيــات، واختــالف تأثيرهــا عليهــن، عــن تأثيرهــا علــى الرجــال، مــا يتطلــب تغييــرات علــى نهــج املجتمــع 
الدولــي مــن أجــل الحيلولــة دون نشــوب النزاعــات وألجــل حلهــا وبنــاء وحفــظ الســالم.

هل نحن أمام رؤية جديدة بشأن دور النساء؟

يهــدف القــرار إلــى تطويــر رؤيــة جديــدة ُمتســقة مــع منظــور املــرأة فــي فتــرة مــا قبــل النــزاع وخاللــه وبعــد حلــه، بهــدف تمكيــن املــرأة مــن 
املســاهمة فــي حــل النزاعــات، وضمــان منــع العنــف والتمييــز ضــد املــرأة، ومحاكمــة مرتكبيــه، وضمــان مشــاركة كاملــة للمــرأة فــي صياغــة 

مبــادرات بنــاء الســالم، وحــث الــدول علــى إعــداد »خطــة عمــل وطنيــة« لتنفيــذ القــرار علــى املســتوى الوطنــي.

ما هو توجه القانون الدولي بشأن وضع النساء قبل تبني القرار ؟

قبل تبني القرار 1325، والقرارات الدولية املكّملة له، كان توجه القانون اإلنســاني الدولي الذي ينطبق على وضع النســاء والفتيات 
فــي املراحــل املرتبطــة بالنزاعــات، محــل انتقــاد، كونــه يتبنــى رؤيــة نمطيــة للمــرأة، أنهــا ضحيــة تحتــاج فقــط للحمايــة واملســاعدة، وليســت 

 وصاحــب قــرار، وال ُيركــز علــى آليــات منــع االنتهــاكات املبنيــة علــى األبعــاد الجنســانية. 
ً
 وقــادرا

ً
 فاعــال

ً
عنصــرا

القــرار  1325 نتــاج تراكــم جهــود بــدأت بمكافحــة العنــف ضــد املــرأة، ووصلــت لقناعــة أنهــا لــن تنجــح إال برؤيــة شــاملة لدورهــا فــي 
املجتمــع، ومســاواتها التامــة مــع الرجــل، وتغييــر األدوار النمطيــة، واالعتــراف بمــا تقدمــه املــرأة حــال تحــررت منهــا، ويدعــو إلــى تنامــي 
االهتمــام باملشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي كافــة مراحــل صنــع القــرار وبخاصــة فــي مجــال عمليــات تســوية النزاعــات وفــي حفــظ الســالم 
ومراحــل مــا بعــد النــزاع. وقــد مهــدت التزامــات الــدول بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( لعــام 
1979 وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن 1995 لصــدور قــرار مجلــس األمــن 1325. ومــن شــأن تنفيــذ هــذه االلتزامــات الدوليــة، إضافــة إلــى 

خطــة التنميــة املســتدامة 2020، أن تعــزز مــن مضاميــن ومــن فعاليــة توطيــن القــرار 1325 ومــا يتصــل بــه.
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لجنة سيداو والقرار 1325

ــدرك اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة )لجنــة ســيداو( أهميــة برامــج العمــل الوطنيــة، وتضعهــا فــي صلــب أســئلتها 
ُ
ت

وتوصياتهــا للــدول، فبعــد اعتمــاد اللجنــة التوصيــة العامــة رقــم )30( عــام 2013 املتعلقــة »بوضــع املــرأة فــي ســياق منــع نشــوب النزاعــات 
وفــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع« أصبحــت املالحظــات الختاميــة للجنــة ســيداو للــدول األطــراف فــي االتفاقيــة تتضمــن إرشــادات 
وتوصيــات ُمفّصلــة بشــأن اعتمــاد وتنفيــذ برامــج العمــل الوطنيــة حــول القــرار 1325، وتطــرح لجنــة ســيداو أســئلة مباشــرة علــى الــدول 
حــرز فــي تنفيــذ اتفاقيــة ســيداو حــول تخطيــط وتنفيــذ هــذه البرامــج، واألســئلة التــي تطرحهــا اللجنــة علــى 

ُ
خــالل مناقشــتها التقــدم امل

الــدول تتنــاول مفاصــل الخطــة الوطنيــة لتوطيــن القــرار 1325 واملوازنــة املاليــة املرصــودة لهــا، وآليــات الرصــد لضمــان تنفيــذ الخطــة، 
 مــا تكــون الخطــة الوطنيــة 

ً
والــوزارات واملؤسســات املســؤولة عــن التنفيــذ، وإشــراك املجتمــع املدنــي فــي صياغــة وتنفيــذ الخطــة، وغالبــا

لنتفيــذ القــرار 1325 »نقطــة دخــول« لجنــة ســيداو فــي أســئلتها للــدول األطــراف.

تغطــي التوصيــة العامــة رقــم 30 الصــادرة عــن لجنــة ســيداو عمليــة تطبيــق اتفاقيــة ســيداو فــي مجــال منــع النزاعــات وخــالل النزاعــات 
العرقــي  الداخليــة، والصراعــات السياســية، والعنــف  وفــي حــاالت االحتــالل األجنبــي، واالضطرابــات  الدوليــة والداخليــة،  املســلحة 
ــف بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي علــى أنهــا نزاعــات مســلحة،  صنَّ

ُ
والطائفــي، وحــاالت الطــوارىء، والجريمــة املنظمــة، والتــي ال ت

ملــا ينجــم عنهــا مــن انتهــاكات خطيــرة لحقــوق النســاء والفتيــات، وهــي محــل اهتمــام لجنــة ســيداو فــي مناقشــتها للــدول. وتؤكــد اللجنــة فــي 
هــذه التوصيــة أهميــة التكامــل بيــن اتفاقيــة ســيداو وبيــن القانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون الالجئيــن الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق 

اإلنســان وعلــى حمايــة والــدور الفاعــل للمــرأة ملنــع النزاعــات وخــالل نشــوبها وفــي مرحلــة مــا بعــد انتهائهــا.

وتويص اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة الدول األطراف - دولة فلسطني– أن تقوم مبا يي:

كفالــة أن تكــون خطــط العمــل واالســتراتيجيات الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 )2000( والقــرارت الدوليــة 	�
خصــص الــدول األطــراف ميزانيــات ماليــة كافيــة لتنفيذهــا.

ُ
املكّملــة لــه متوافقــة مــع اتفاقــة ســيدو وأن ت

كفالــة مشــاركة املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل فــي املنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وكذلــك فــي اآلليــات غيــر 	�
فــة بممارســة الدبلوماســية الوقائيــة فــي مختلــف مجاالتهــا.

َّ
الرســمية أو املحليــة أو األهليــة املكل

تعزيز ودعم الجهود النسائية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى منع نشوب النزاعات.	�
إنشــاء “نظــام إنــذار مبكــر” واتخــاذ تدابيــر أمنيــة فعالــة لحمايــة وتمكيــن املــرأة وبشــكل خــاص ملنــع تصاعــد العنــف القائــم 	�

علــى نــوع الجنــس )العنــف الجنســاني( وغيــره مــن االنتهــاكات لحقــوق املــرأة.
إدراج املؤشرات واملقاييس الجنائية في إطار إدارة النتائج والتعامل معها ملثل تلك الُنظم لإلنذار املبكر.	�
حظــر العنــف الجنســاني بجميــع أشــكاله مــن الــدول والجهــات غيــر الــدول )جماعــات شــبه عســكرية، جماعــات مســلحة، 	�

أفــراد مــن قــوات حفــظ الســالم( عــن طريــق ســن القوانيــن والسياســات والبروتوكــوالت وتنفيذهــا علــى هــذا الصعيــد.
جمع البيانات، وتوحيد أساليب جمعها، املعنية، بمعدالت حدوث وانتشار العنف الجنساني بمختلف السياقات.	�
 مــع أشــكال 	�

ً
التحقيــق واملعاقبــة علــى العنــف الجنســاني بجميــع أشــكاله، واتبــاع سياســة تقــوم علــى عــدم التســامح مطلقــا

العنــف الجنســاني، وكفالــة وصــول النســاء والفتيــات للقضــاء، ومراعــاة الفــروق بيــن الجنســين فــي اإلجــراءات كافــة.
الشــامل 	� الطبــي  العــالج  علــى  الجنســاني  العنــف  فعالــة لضمــان حصــول ضحايــا  لتدابيــر  كافيــة  ماليــة  مــوارد  تخصيــص 

الجنســاني. بالعنــف  املعنيــة  الخدمــات  بمقدمــي  األمنيــة  الجهــات  تربــط  موحــدة  وإجــراءات  واالجتماعــي،  النف�ســي  والدعــم 
وضــع مدونــات ســلوك وبروتوكــوالت وخطــط تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين للشــرطة وأجهــزة األمــن والقــوات العســكرية، 	�

وتوعيــة وتنفيــذ دورات تدريبيــة وبنــاء قــدرات تأخــذ باالعتبــار وباألولويــة املــرأة فــي عمليــات التدريــب وبنــاء القــدرات.
بناء قدرات الجهاز القضائي وبخاصة في سياق برامج العدالة االنتقالية لضمان استقالله ونزاهته وحياده.	�
ضمــان مشــاركة وتمثيــل النســاء، علــى قــدم املســاواة، فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي املؤسســات واآلليــات الوطنيــة، 	�

بمــا يشــمل املؤسســة األمنيــة والقــوات املســلحة وآليــات العدالــة االنتقاليــة القضائيــة وغيــر القضائيــة.
توفير التدريبات للمرأة في مختلف الشؤون القيادية لضمان مشاركتها الفاعلة في عمليات صناعة القرار,	�
وضــع برامــج للنســاء املتضــررات مــن النزاعــات وضمــان الرعايــة الصحيــة لهــن وتعزيــز سياســات االنتعــاش االقتصــادي 	�

 لبنــاء اقتصــاد وطنــي مســتدام ملــا بعــد النزاعــات.
ً
 ضروريــا

ً
القائمــة علــى املســاواة بيــن الجنســين باعتبارهــا شــرطا

إصالحات جادة في قطاع األمن ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مبنية بالكامل على االعتبارات الجنسانية.	�
إصالحات فعالة في املجال الدستوري واملجال االنتخابي تضمن مشاركة ومساواة بين الجنسين بمختلف املجاالت. 	�
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إعالن ومنهاج عمل بيجن والقرار 1325

ُحــددت ســتة أهــداف اســتراتيجية، فــي إعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن، فــي إطــار البعــد املتعلــق باملــرأة والنزاعــات، تضمــن كل منهــا مجموعــة 
مــن اإلجــراءات التــي يتعيــن علــى الــدول والحكومــات واملنظمــات اتخاذهــا علــى هــذا الصعيــد:

فــي حــل النزاعــات وصنــع القــرارات، وحمايــة النســاء اللواتــي يعشــَن تحــت ظــروف النزاعــات املســلحة 	� زيــادة مشــاركة املــرأة 
اللواتــي يعشــَن تحــت االحتــالل األجنبــي.  أو  النزاعــات،  مــن  وغيرهــا 

تخفيض النفقات العسكرية املفرطة والحد من انتشار األسلحة. 	�
تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد من انتهاكات حقوق اإلنسان في حاالت النزاع.	�
تشجيع املساهمة الفاعلة للمرأة في نشر ثقافة السالم بأشكالها املختلفة.	�
�	.

ً
كفالة حماية ومساعدة وتدريب الالجئات واملشردات املحتاجات إلى حماية دولية وكذلك املشردات داخليا

حماية ومساعدة وتمكين املرأة في األقاليم غير  املتمتعة بالحكم الذاتي.	�

خطة التنمية المستدامة والقرار 1325

تضمنــت خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 )تحويــل عاملنــا: أجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة( التــي اعتمــدت فــي نيويــورك عــام 
عنــى بمســائل عديــدة منهــا: القضــاء علــى الفقــر، وتحقيــق األمــن الغذائــي، 

ُ
 للتنميــة املســتدامة و169 غايــة ت

ً
2015 ســبعة عشــر هدفــا

وتحســين التغذيــة، وتحقيــق املســاواة بيــن الجنســين والعدالــة للجميــع. واتفقــت الــدول، بموجــب الخطــة، علــى أن القضــاء علــى جميــع 
 مــن حقــوق اإلنســان فحســب، بــل »عامــل حاســم« فــي التعجيــل فــي تحقيــق التنميــة 

ً
 أساســا

ً
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ال يمثــل حقــا

املســتدامة. والتزمــت الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة بهــذه األهــداف التــي تســعى لرســم وتوجيــه السياســات وتمويــل التنميــة خــالل 
الســنوات املقبلــة، وبتحديــد مؤشــرات وغايــات لــكل هــدف لتضمينهــا فــي الخطــط والسياســات الوطنيــة.

حــرز لتحقيــق أهدافهــا، وخلصــت 
ُ
تشــجع خطــة التنميــة 2030 الــدول علــى إجــراء مراجعــات وطنيــة منتظمــة لقيــاس التقــدم امل

املناقشــات بشــأن الخطــة ملــا بعــد العــام 2015 علــى أن اإلطــار الجديــد للتنميــة يجــب أن ُيعــزز ليــس فقــط االســتدامة والحــد 
ســاملة والعــدل والحوكمــة الرشــيدة، علــى النحــو املبيــن فــي الهــدف رقــم )16( مــن 

ُ
 قيــام املجتمعــات امل

ً
مــن الفقــر، وإنمــا أيضــا

أهــداف التنميــة املســتدامة )الســام والعــدل واملؤسســات( الــذي أكــد علــى أهميــة عــدم التهميــش مــن أجــل تحقيــق التنميــة 
املســتدامة،  وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فاعلــة وخاضــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع وعلــى 

املســتويات. جميــع 

وفيام يي املقاصد املرتبطة بالهدف )16( من أهداف التنمية املستدامة التي تتطلب العمل عليها من دولة فلسطني:

الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان.	�
إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واإلتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم.	�
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص الجميع في الوصول إلى العدالة.	�
الحــد بقــدر كبيــر مــن التدفقــات غيــر املشــروعة لألمــوال واألســلحة وتعزيــز اســترداد األصــول املســروقة ومكافحــة جميــع 	�

أشــكال الجريمــة املنظمــة. 
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالها.	�
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع املستويات.	�
ضمان اتخاذ القرارات على نحو ُمستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع املستويات.	�
توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العاملية.	�

ما عالقة اتفاقية سيداو ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية بالقرار 1325؟

ال بــد مــن اإلشــارة، إلــى أنــه رغــم أهميــة هــذه األطــر الواســعة املتمثلــة فــي اتفاقيــة ســيداو، وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن، خطــة التنميــة 
املســتدامة، فــي تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325، فــإن عمليــة »التــآزر« بينهــا وبيــن القــرار ُمتبادلــة وليســت أحاديــة الجانــب، فالقــرار 
1325 لــه أهميــة فــي تفعيــل هــذه األطــر املعياريــة، وال ســيما اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وأهميــة فــي مســار 

املســاءلة فــي عمليــة التنفيــذ، نتيجــة اآلليــات واألدوات التــي يوفرهــا القــرار والقــرارات املكّملــة لتوســيع عمليــة التنفيــذ.
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يقــدم األميــن العــام لألمــم املتحــدة، تقريــر ســنوي، ملجلــس األمــن، بشــأن القــرار 1325 )املــرأة والســالم واألمــن( وقــرارات مجلــس األمــن 
املكّملــة لــه، ويتــم عــرض التقريــر خــالل املناقشــة الســنوية املفتوحــة حــول املــرأة والســالم واألمــن داخــل مجلــس األمــن. 

والدول ُمطالبة بتقديم املعلومات إلنجاز هذا التقرير ، وتقديم نماذج وأمثلة عن التدابير املتخذة على املستويات الوطنية لتنفيذ 
أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن املطروحــة علــى جــدول أعمــال مجلــس األمــن الخــاص باملــرأة واألمــن والســالم؛ بمــا يشــمل التوصيــة العامــة 
الصــادرة عــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة رقــم )30( بشــأن »وضــع املــرأة فــي ســياق منــع نشــوب النزاعــات وفــي حــاالت 

النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع« بموجــب اتفاقية ســيداو. 

إن تبــادل التقريــر الســنوي لألميــن العــام بشــأن القــرار 1320 وتقاريــر  لجنــة ســيداو وتقاريــر بعثــات حفــظ الســالم فــي األمــم املتحــدة 
يســاهم فــي تعزيــز وتطويــر األداء، بشــكل تبادلــي، بيــن األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ولجــان االتفاقيــات )لجنــة ســيداو( وتعزيــز منظومــة 

األمــم املتحــدة فــي تطويــر الفــرص واملســاحات بمــا يســاهم فــي تعزيــز الحمايــة والتمكيــن للمــرأة قبــل وخــالل وبعــد النزاعــات.

ويظهــر التــآزر، والعالقــات التبادليــة، فــي األمــم املتحــدة، بيــن هــذا األطــر املعياريــة؛ أي القــرار 1325 ومــا يتصــل بــه واتفاقيــة ســيداو 
عــّزز بعضهــا البعــض، ومــن 

ُ
وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن وخطــة التنميــة املســتدامة 2030 ضمــن أربــع مســتويات أو تقاطعــات رئيســية ت

آليــات رصــد التنفيــذ، وهــي: منــع النزاعــات، واملســاواة بيــن الجنســين، والشــمولية والتكامليــة، واملرجعيــة )القانــون الدولــي(. 

 ملنهــاج عمــل بيجيــن، يجــب اتخــاذ إجــراءات فوريــة ومتظافــرة مــن قبــل الجميــع، واإللتــزام بشــدة مــن قبــل الحكومــات واملنظمــات 
ً
ووفقــا

واملؤسســات الدوليــة علــى جميــع املســتويات، وتعبئــة املــوارد علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي وعلــى جميــع مســتويات العمــل، بمــا فــي 
ص منهــاج عمــل بيجيــن املشــاكل فــي 

ّ
ذلــك إقــرار القوانيــن الوطنيــة وصياغــة وتنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات والبرامــج. إذ ُيشــخ

مجــال االهتمامــات الحيويــة ويقتــرح االســتراتيجيات واإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن مختلــف األطــراف. فيمــا تدعــو خطــة التنميــة 
إلــى تقييــم السياســات والبرامــج وامليزانيــات بمــا مــن شــأنه الحــد مــن اإلنفــاق العســكري وإعــادة توزيــع املــوارد نحــو االنفــاق االجتماعــي، 

بمــا يعــزز مــن جهــود تحقيــق املســاواة بيــن الجنســين والحــد مــن الفقــر  وتعزيــز حقــوق املــرأة.

وتركــز اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة )لجنــة ســيداو( فــي مناقشــاتها للــدول األطــراف علــى معرفــة آثــار النزاعــات علــى 
حيــاة النســاء )النــزاع املســلح الدولــي، النــزاع املســلح الداخلــي، االحتــالل األجنبــي، حــاالت الطــوارىء العامــة ..( واللجنــة تتعــاون مــع 

مجلــس األمــن فــي مجــال القــرار تنفيــذ القــرار 1325 )املــرأة والســالم واألمــن( مــن خــالل تقديــم البيانــات الالزمــة إلــى املجلــس.  

 مــن اهتمــام لجنــة ســيداو خــالل مناقشــاتها للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة ســيداو، 
ً
 مهمــا

ً
ويحتــل موضــوع »نظــام اإلنــذار املبكــر« حيــزا

وتطلــب مــن الــدول األطــراف تقديــم معلومــات كافيــة بشــأن التدابيــر التــي اتخذتهــا إلنشــاء وتطويــر نظــام إنــذار مبكــر بهــدف منــع 
نشــوب النزاعــات، وتطلــب مــن الــدول أن تكــون مؤشــرات نظــام اإلنــذار املبكــر مراعيــة لالعتبــارات املتعلقــة باملســاواة بيــن الجنســين، 
ومخصصــة لكبــح االنتهــاكات القائمــة علــى التمييــز بيــن الجنســين وإزالــة العقبــات القانونيــة واالجتماعيــة والسياســية واملؤسســية التــي 

تعيــق مســاهمة املــرأة فــي منــع نشــوب النزاعــات ومشــاركتها فــي إدارة هــذه النزاعــات وتســويتها كمــا هــو الحــال فــي دولــة فلســطين. 

حــرز والتحديــات املتعلقــة بتنفيــذ القــرار 1325 وبيانــات 
ُ
وتتنــاول اللجنــة فــي أســئلتها للــدول األطــراف الخطــوات املتخــذة والتقــدم امل

إحصائيــة ُمصنفــة حســب نــوع الجنــس والســن واإلعاقــة واألصــل اإلثنــي والدينــي واملوقــع بشــأن حــاالت العنــف ضــد النســاء، ومثــل 
تلــك األســئلة طرحتهــا لجنــة ســيداو خــالل مناقشــتها تقريــر دولــة فلســطين فــي تموز/يوليــو 2018 وســيتم متابعتهــا فــي التقاريــر الدوريــة 

الالحقــة التــي ســتقدمها دولــة فلســطين إلــى اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة خــالل املناقشــات املســتقبلية.

ما هي المبادىء والتوجهات العامة التي يقوم عليها القرار 1325؟

يعالــج هــذا القــرار الصــادر عــن مجلــس األمــن مجموعــة مــن املبــادىء والتوجهــات املرتبطــة بتحســين وضــع املــرأة خــالل النزاعــات 
ومــا بعدهــا، وتشــجيع إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي كافــة النواحــي املتعلقــة بمنــع نشــوب النزاعــات وخــالل النــزاع وبنــاء الســالم، 
وإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء النزاعــات، ويشــدد علــى مشــاركة املــرأة فــي فــي جميــع عمليــات صنــع القــرارات املرتبطــة بإرســاء الســالم، ويؤكــد 

علــى ضــرورة تطويــر بنيــة تشــريعية ومؤسســاتية ومقاضــاة منتهكــي حقــوق املــرأة وتطويــر آليــات الحمايــة الفّعالــة.  
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ما هي المحاور األساسية التي يقوم عليها قرار مجلس األمن 1325؟

يقــوم قــرار مجلــس األمــن 1325 حــول املــرأة والســالم واألمــن علــى أربعــة محــاور أساســية، قبــل أو خــالل أو بعــد النــزاع، وتتمثــل هــذه 
املحــاور فيمــا يلــي: الوقايــة، والحمايــة، واملشــاركة، واإلغاثــة وإعــادة اإلعمــار.

� ماذا نعني بالوقاية؟	

تعنــي بالوقايــة التزامــات الــدول فــي منــع جميــع أشــكال العنــف املرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات وعلــى أســاس النــوع االجتماعــي، ورصــد 
 للمعاييــر  الدوليــة، وإقامــة نظــام »إنــذار مبكــر« بهــدف 

ً
االنتهــاكات التــي تطــال حقــوق النســاء والفتيــات، وخضوعهــا للمســاءلة، وفقــا

تطويــر آليــات وإجــراءات الوقايــة ملنــع نشــوب النزاعــات، ومراقبــة تنفيذهــا؛ مــن قبيــل مراقبــة مؤشــرات العنــف وانتشــار األســلحة 
وأســباب انتشــارها ومســارات اســتخدامها، وازديــاد حــاالت القتــل للنســاء، وتهديــدات وخطــاب كراهيــة تتعــرض لــه النســاء، ونزوعهــن 
 علــى األوالد وغيرهــا. إن تجاهــل دور 

ً
لتجنــب الذهــاب للمــدارس النعــدام األمــن، وانخفــاض متابعــة البنــات للتعليــم املدر�ســي قياســا

النســاء والفتيــات فــي أنظمــة اإلنــذار املبكــر، كأصحــاب مصلحــة، يــؤدي لخســارة دورهــم لفهــم املشــهد والحصــول علــى معلومــات أكثــر 
شــمولية، مــن أجــل فعاليــة نظــام اإلنــذار املبكــر، بمــا يــؤدي إلــى فشــل النظــام ونشــوب النزاعــات.

� ماذا نعني بالحماية؟	

تعني الحماية ضمان سالمة النساء والفتيات وصحتهن البدنية والنفسية وأمنهن االقتصادي واحترام حقوقهن اإلنسانية، وضمان 
مواءمة التشريعات املحلية املتعلقة بالنساء والفتيات مع االتفاقيات واملعايير الدولية، وكفالة اآلليات والهياكل التنفيذية القائمة 
لتعزيــز أمــن النســاء والفتيــات وســالمتهن البدنيــة والنفســية، وضمــان فــرص حصولهــن علــى ســبل العيــش الكريــم، وســبل وصولهــن إلــى 
حدثــة للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن حــول العنــف الجن�ســي والعنــف القائــم 

ُ
العدالــة. وتشــمل االســتراتيجية امل

علــى النــوع االجتماعــي إجــراءات خاصــة فــي ثــالث مجــاالت تركيــز مؤسســية هــي؛ جميــع وتوثيــق وتحليــل  البيانــات املتصلــة بالعنــف 
الجن�ســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وتعزيــز إدارة البرامــج املتصلــة بهــا واالســتثمار فــي بنــاء القــدرات والخبــرات، وتعزيــز 
الشــراكة والتنســيق مــع وكاالت االمــم املتحــدة والحكومــات واملنظمــات غيــر الحكوميــة والنازحيــن مــن أجــل تعزيــز الوقايــة مــن العنــف 

الجن�ســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن أجــل تقديــم الخدمــات الفّعالــة. 

� ماذا نعني بالمشاركة؟	

تعنــي املشــاركة إدمــاج النســاء والفتيــات وإدراج مصالحهــن يف عمليــة اتخــاذ القــرارات مبنــع نشــوب النزاعــات خــال النزاعــات وبعــد 
تســوية النزاعــات وجهــود اإلغاثــة وإعــادة اإلعــار، وزيــادة مشــاركة املــرأة يف آليــات األمــم املتحــدة والبعثــات الدوليــة األخــرى ذات 
الصلــة باألمــن والســام، وزيــاردة مشــاركتها يف مختلــف خطــط وبرامــج التصــدي النتهــاكات حقــوق النســاء والفتيــات. ومــن الــروري 
التأكيــد عــى أن هــذه املشــاركة تشــمل جميــع املراحــل، وليــس فقــط أثنــاء النزاعــات، أي قبــل وخــال وبعــد حــل النزاعــات، وأن هنــاك 
أهميــة كــربى ملشــاركة املــرأة يف الربملــان والحكومــة واملراكــز القياديــة وصنــع القــرار ملــا لذلــك مــن أهميــة قصــوى يف تغيــر األســباب 
املؤديــة للتمييــز والعنــف ضــد املــرأة يف جميــع األحــوال، حيــث أنــه بــدون إمكانيــة وصــول املــرأة إىل مواقــع صنــع القــرار مــن خــال 

آليــات وأشــكال مختلفــة، لــن يكــون باإلمــكان ضــان إدمــاج منظــور النــوع االجتاعــي يف القــرارات العامــة.

� ماذا نعني باإلغاثة وإعادة اإلعمار؟	

نعنــي اإلغاثــة واإلنعــاش وإعــادة اإلعــار معالجــة احتياجــات النســاء والفتيــات، وال ســيا الفئــات املهمشــة؛ كضحايــا العنــف الجنــي 
ــة واإلنعــاش املبكــر وبرامــج  ــات اإلغاث ــات وغرهــن يف إطــار عملي ــأوى والاجئ ــا م ــوع االجتاعــي واملــرَّدات ب ــف بســبب الن والعن
ــاء  ــد انته ــار بع ــادة اإلع ــة واملصالحــة وإع ــة االنتقالي ــة بالعدال ــات املعني ــون املؤسســات والعملي ــة أن تك التمكــن االقتصــادي، وكفال
النزاعــات مراعيــة ملنظــور النــوع االجتاعــي؛ وتكفــل مشــاركة فاعلــة ومؤثــرة للنســاء والفتيــات يف العمليــة برمتهــا. وكفالــة إدمــاج املــرأة 
يف إصــاح قطــاع األمــن والقضــاء ومراعــاة احتياجاتهــن وضــان مشــاكتهن الفاعلــة واملؤثــرة يف قطــاع األمــن والقضــاء مبــا يشــمل املشــاركة 

يف التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة ورصــد املوازنــات املاليــة وتقديــم الخدمــات العامــة املراعيــة للنــوع االجتاعــي.
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ماهي القرارات المكملة للقرار 1325 حول المرأة والسالم واألمن؟

يعالج القرار 1325 والقرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي املكملة للقرار له مجموعة واسعة النطاق من املبادىء والتوجهات 
املرتبطــة بتحســين وتعزيــز وضــع املــرأة خــالل النزاعــات ومــا بعدهــا، وإدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي أي األدوار املتكافئــة للرجــل 
واملــرأة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة وال ســيما املتعلقــة بمنــع نشــوب النزاعــات وخــالل النزاعــات وبنــاء الســالم وإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء 
النــزاع. وتشــدد علــى مشــاركة املــرأة، الكاملــة واملتكافئــة، فــي اتخــاذ القــرارات وإرســاء الســالم، وتؤكــد علــى ضــرورة تطويــر بيئــة تشــريعية 
ومؤسســاتية مناســبة وفعالــة، وعلــى مقاضــاة منتهكــي حقــوق وكرامــة املــرأة، وضــرورة تطويــر آليــات الحمايــة الفعالــة لهــا، ومشــاركتها 

 وفــي التطبيــق العملــي فــي مســار عمليــة التوطيــن. 
ً
 وسياســاتيا

ً
الفاعلــة واملتكافئــة، تشــريعيا

قــرار مجلــس األمــن 1820 )2008(: هــو أول قــرار صــدر عــن مجلــس األمــن الدولــي يقــر بالعنــف الجن�ســي املرتبــط بالنزاعــات ويعتبــر منــع 
 فــي عمليــة حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن. ويشــير إلــى أن العنــف الجن�ســي فــي حــاالت النــزاع يشــكل جريمــة حــرب. 

ً
 أساســيا

ً
وقوعــه عنصــرا

ويطالــب أطــراف النــزاع املســلح بــأن تتخــذ علــى الفــور اإلجــراءات املالئمــة للحمايــة مــن العنــف الجن�ســي. بمــا فــي ذلــك تدريــب القــوات 
العســكرية واألمنيــة علــى إجــراءات الحمايــة مــن العنــف الجن�ســي وفــرض العقوبــات العســكرية الرادعــة واملالئمــة للحمايــة مــن العنــف 
الجن�ســي. وبمــا أنــه ال توجــد اســتراتيجية محــددة فــي قــرار مجلــس األمــن الدولــي 1325 لتزويــد مجلــس األمــن الدولــي باملعلومــات علــى هــذا 
الصعيــد، فقــد نــص القــرار 1820 علــى تأســيس آليــة »تقاريــر دوريــة« مــن األميــن العــام لألمــم املتحــدة يتــم تقديمهــا إلــى مجلــس األمــن 
الدولــي، بمــا يشــير إلــى أهميــة تعــاون الــدول فــي تنفيــذ التزاماتهــا للحمايــة مــن العنــف الجن�ســي وهــو يطلــب مــن الــدول اتخــاذ التدابيــر 
خاصــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الجن�ســي فــي أوقــات النزعــات وضمــان تمتــع الضحايــا بالعدالــة واملســاعدة، كمــا ويشــدد 
القــرار 1820 علــى وضــع آليــات فــي عمليــات نــزع الســالح وتســريح العســكريين وإعــادة دمجهــم وآليــات إلصــالح القطــاع األمنــي وحمايــة 

املــرأة مــن العنــف بالشــراكة الفاعلــة مــع املــرأة ومــع املنظمــات النســوية.

قــرار مجلــس األمــن 1888 )2009(: تكمــن أهميــة هــذا القــرار الصــادر عــن مجلــس األمــن فــي التشــديد علــى وجــوب إنهــاء حالــة اإلفــالت 
مــن العقــاب كعامــل أسا�ســي مــن أجــل إنهــاء النزاعــات وتجنــب العــودة إليهــا. ويعمــل هــذا القــرار علــى متابعــة قــرار مجلــس األمــن 1820 
مــن خــالل تعزيــز أدوات وآليــات تطبيــق هــذا القــرار  مــن خــالل تعييــن القيــادات املؤهلــة وبنــاء خبــرات االســتجابة القضائيــة وآليــات 
اإلبــالغ، وهــو يكلــف بعثــات حفــظ الســالم بحمايــة املــرأة واألطفــال مــن العنــف الجن�ســي وبخاصــة أثنــاء النزاعــات املســلحة، مــع األخــذ 
 علــى العنــف الجن�ســي 

ً
فــي القانــون الدولــي. ويركــز هــذا القــرار أيضــا فــي ذات الحمايــة  باالعتبــار أن حــاالت االحتــالل الحربــي تنــدرج 

وبخاصــة فــي أوقــات النــزاع، ويحــث هــذا القــرار الدولــي علــى إدراج قضايــا العنــف الجن�ســي فــي عمليــات حفــظ الســالم وترتيبــات نــزع 
الســالح وتســريح العســكريين وإعــادة دمجهــم وعمليــات إصــالح القطــاع األمنــي، ويشــدد علــى إصــالح نظــام العدالــة بمــا يشــمل العدالــة 
العســكرية ملواجهــة اإلفــالت مــن العقــاب وضمــان التمتــع بالعدالــة. كمــا ويؤســس آليــات جديــدة فــي األمــم املتحــدة لتنــاول العنــف 
الجن�ســي فــي أوقــات النزاعــات بمــا فــي ذلــك تعيــن ممثــل خــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة معنــي بالعنــف الجن�ســي أثنــاء النزاعــات بمــا 
 »مكتــب املمثلــة الخاصــة لألميــن العامــة لألمــم املتحــدة املعنيــة بالعنــف 

ً
يشــمل االحتــالل واالضطرابــات وغيرهــا، وقــد أصبــح حاليــا

الجن�ســي فــي النزاعــات املســلحة«، ويشــدد هــذا القــرار مــرة أخــرى علــى أهميــة  التمثيــل الكامــل واملتكافــىء للمــرأة فــي عمليــات الوســاطة 
وصنــع القــرار وإدمــاج املنتســبات فــي مهــام األمــم املتحــدة باعتبارهــا مــن األولويــات.

قــرار مجلــس األمــن 1889 )2009(: يســعى هــذا القــرار إلــى تســريع التقــدم فــي تنفيــذ القــرار 1325 حيــث يطلــب مجلــس األمــن الدولــي، 
مــن خــالل هــذا القــرار، مــن األميــن العــام لألمــم املتحــدة، أن يقــدم مجموعــة مــن املؤشــرات الســتخدامها علــى املســتوى الدولــي ملتابعــة 
تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن الدولــي 1325، وهــي بمثابــة أســاس لتقديــم التقاريــر مــن قبــل آليــات األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة 
والدوليــة والــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة  فــي مســار تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن الدولــي 1325. ويتطــرق هــذا القــرار بشــكل خــاص إلــى 
إقصــاء املــرأة عــن أعمــال اإلنعــاش املبكــر وبنــاء الســالم واالفتقــار إلــى التخطيــط والتمويــل املناســبين الحتياجاتهــن، ويشــدد هــذا القرار  
 علــى وضــع اســتراتيجية لتعزيــز أعــداد النســاء فــي صنــع القــرار وفــي حــل النزاعــات، يوســع دائــرة تركيــز مجلــس األمــن علــى مشــاركة 

ً
أيضــا

املــرأة فــي بنــاء الســالم ويشــدد علــى الــدور الفعــال للمــرأة فــي صنــع القــرار السيا�ســي واالقتصــادي، وعلــى وضــع وتمويــل برامــج ألنشــطة 
تمكيــن املــرأة واســترتيجيات ملموســة إلنفــاذ القانــون والعدالــة لتلبيــة احتياجــات وأولويــات النســاء والفتيــات فــي عمليــة التخطيــط 
والتنفيــذ والرقابــة علــى التنفيــذ، ويدعــو إلــى وضــع آليــات لعمليــات نــزع الســالح وتســريح املقاتليــن وإعــادة دمجمهــم بمــا يضمــن معالجــة 

احتياجــات املــرأة املرتبطــة باملجموعــات/ القــوات املســلحة.

القسم الثاني: قرارات مجلس األمن المكّملة للقرار 1325
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العنــف الجن�ســي   للمســاءلة عــن حــاالت 
ً
القــرار الصــادر عــن مجلــس األمــن نظامــا 1960 )2010(: يوفــر هــذا  قــرار مجلــس األمــن 

املرتبــط بالنزاعــات، ويدعــو إلــى وضــع ترتيبــات ممنهجــة للمراقبــة واإلبــالغ عنهــا، مــن أجــل زيــادة كفــاءة عمليــة تتبــع املــدى والخطــورة 
 لهــذا القــرار يمكــن للممثلــة الخاصــة لألميــن العــام لألمــم 

ً
اللتيــن تبلغهمــا جريمــة الحــرب املتمثلــة بالعنــف الجن�ســي والجنســاني. وطبقــا

املتحــدة املعنيــة بالعنــف الجن�ســي فــي النزاعــات املســلحة ضــم »قوائــم العــار« فــي تقريرهــا الســنوي؛ وتعنــي تحديــد أســماء األشــخاص 
فــي النزاعــات، ويعطــي الصالحيــة ملجلــس األمــن التخــاذ إجــراءات  والجماعــات املســلحة املشــتبه بارتكابهــم جرائــم العنــف الجن�ســي 

وجــزاءات ضــد الــدول والجماعــات واألشــخاص ألجــل وضــع حــد الســتمرار هــذا النــوع مــن الجرائــم.

قــرار مجلــس األمــن 2122 )2013(: يتنــاول هــذا القــرار الثغــرات املســتمرة فــي تنفيــذ جــدول أعمــال املــرأة والســالم واألمــن، ويضــع 
بالغــة لصــون الســالم واألمــن الدولييــن، وُيقــر باآلثــار املختلفــة لجميــع  املــرأة كأمريــن لهمــا أهميــة  بيــن الجنســين وتمكيــن  املســاواة 
ســق لجــدول أعمــال املــرأة واألمــن والســالم عبــر 

ُ
االنتهــاكات فــي النزاعــات والصراعــات علــى النســاء والفتيــات، ويدعــو إلــى التطبيــق املن

فــي تســوية النزاعــات  لــألدوار القياديــة ومشــاركتها  املــرأة  إيــالء املزيــد مــن العنايــة ملســألة تولــي  أعمــال مجلــس األمــن. ويؤكــد أهميــة 
حــَرز فــي التنفيــذ والتصــدي للتحديــات املرتبطــة باالفتقــار ملعلومــات وتحليــالت تتنــاول أثــر 

ُ
وبناءالســالم بطــرق مــن بينهــا رصــد التقــدم امل

النزاعــات علــى النســاء والفتيــات، ودور املــرأة فــي بنــاء الســالم وأبعــاد عمليــة الســالم املتصلــة باملــرأة ومســألة تســوية النزاعــات، ونوعيــة 
تلــك املعلومــات والتحليــالت، ويؤكــد علــى أهميــة مشــاركة املــرأة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي االنتخابــات والعمليــات السياســية وبرامــج نــزع 

الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وعمليــات وآليــات وبرامــج اإلصــالح القضائــي وإصــالح القطــاع األمنــي.

النزاعــات  فــي  والجنســاني  الجن�ســي  العنــف  جرائــم  مرتكبــي  مســاءلة  علــى  القــرار  هــذا  يركــز   :)2013(  2106 األمــن  مجلــس  قــرار 
والصراعــات، وعلــى إدارج طائفــة مــن جرائــم العنــف الجن�ســي فــي النظــام األسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نظــام رومــا( واألنظمــة 
األساســية للمحاكــم الدوليــة املتخصصــة، وأن االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجن�ســي الخطيــرة فــي النزاعــات املســلحة هــي 
جرائــم حــرب، ويدعــو الــدول األعضــاء إلــى أن تمتثــل اللتزاماتهــا ذات الصلــة بمكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب مــن خــالل التحقيــق مــع 
األشــخاص الخاضعيــن لواليتهــا املســؤولين عــن تلــك الجرائــم ومحاكمتهــم، وعلــى أهميــة وضــع »نهــج شــامل« للعدالــة االنتقاليــة فــي 
حــاالت النزاعــات ومــا بعــد انتهائهــا يشــمل النطــاق الكامــل للتدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة، كمــا ويؤكــد هــذا القــرار الدولــي علــى 

وجــوب تمكيــن املــرأة وتعزيــز دورهــا، القيــادي املتكافــىء، فــي مختلــف الجوانــب السياســية واالقتصاديــة.

قــرار مجلــس األمــن 2242 )2016(: يؤكــد هــذا القــرار علــى إنشــاء فريــق الخبــراء غيــر الرســمي )IEG( ويتنــاول العقبــات املســتمرة أمــام 
التنفيــذ بمــا فــي ذلــك التمويــل واإلصالحــات املؤسســية، وتحقيــق تكامــل أكبــر بيــن جــدول األعمــال الخــاص باملــرأة والســالم واألمــن 
يطــال  وجنســاني  جن�ســي  عنــف  أعمــال  مــن  لــه  يتعرضــن  ومــا  والفتيــات  النســاء  علــى  وآثــاره  التطــرف  ومواجهــة  اإلرهــاب  ومكافحــة 
صحتهــن وتعليمهــن ومشــاركتهن فــي مناحــي الحيــاة العامــة، ويحــث الــدول األعضــاء علــى تقييــم الخطــط واالســتراتيجيات التــي تأخــذ بهــا 
واملــوارد املاليــة التــي توفرهــا فــي مجــال تنفيــذ البرامــج املتعلقــة باملــرأة والســالم واألمــن، ويكــرر دعــوة الــدول األعضــاء إلــى ضمــان زيــادة 
تمثيــل املــرأة فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي املؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة وفــي آليــات منــع نشــوب النزاعــات وحلهــا، 
وتيســير إدمــاج املــرأة بفعاليــة فــي وفــود األطــراف املتفاوضــة فــي محادثــات الســالم، ويشــجع علــى املشــاركة الفاعلــة ملنظمــات املجتمــع 
فــي االجتماعــات الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة باملــرأة والســالم واألمــن، وكفالــة إدمــاج »االعتبــارات الجنســانية« فــي عمليــات  املدنــي 
وضــع السياســات والبرامــج وتحديــد األولويــات وتنســيقها وتنفيذهــا، وزيــادة إدمــاج البرامــج املتعلقــة باملــرأة والســالم واألمــن فــي الخطــط 
االســتراتيجية، ويشــجع الــدول علــى زيــادة التمويــل الــذي تقدمــه فيمــا يتصــل بمســألة املــرأة والســالم واألمــن، ويدعــو لزيــادة التعــاون 
اإلنمائــي الدولــي فيمــا يتصــل بتمكيــن املــرأة وتحقيــق املســاواة بيــن الجنســين، ويدعــو لبنــاء »اســتراتيجية ُمنّقحــة« ملضاعفــة أعــداد 

ونوعيــة تمثيــل النســاء فــي الوحــدات العســكرية ووحــدات الشــرطة التابعــة لألمــم املتحــدة.  

ما الذي تعنيه القرارات المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن بالنسبة للدول األعضاء في األمم المتحدة؟

 يعــزز حمايــة حقــوق اإلنســان للنســاء 
ً
توفــر قــرارات مجلــس األمــن حــول املــرأة والســالم واألمــن جــدول أعمــال معيــاري مدعــوم دوليــا

والفتيــات فــي أوقــات ومــا بعــد النزاعــات، إلــى جانــب املشــاركة الكاملــة والفاعلــة للمــرأة ودمــج املنظــور الجنســاني فــي عمليــات الســالم، 
وإضافــة لذلــك فــإن القــرارات تدعــو إلــى تنويــع االلتزامــات امللزمــة للــدول والتــي تتضمــن االلتزمــات التــي تنــص عليهــا:

اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكوالتها اإلضافية لعام 1977	�
اتفاقية الالجئين لعام 1951 وبرتوكول عام 1967	�
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد املرأة )سيدو( لعام 1979 وبرتوكولها اإلضافي لعام 1999	�
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبرتوكوالتها االضافية لعام 2000	�
النظام األسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية )نظام روما(	�
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وتؤكــد قــرارات مجلــس األمــن حــول املــرأة والســالم واألمــن علــى التزامــات الــدول بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان وقانــون الالجئيــن الدولــي والقانــون الجنائــي الدولــي، وتشــدد علــى مســؤولية جميــع الــدول فــي وضــع نهايــة لإلفــالت مــن 
العقــاب ومقاضــاة املســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة وبخاصــة جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب ال 

ســيما التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات، وتدعــو جميــع الــدول التخــاذ تدابيــر فّعالــة لحمايــة النســاء والفتيــات. 
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كيف يمكن تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في إصالح القطاع األمني؟

1. يف الخطط ااالسراتيجية لتوطني القرار 1325 والقرارات املكملة له

إدماج النساء في القطاع األمني في اللجان القيادية لتوطين القرارات الدولية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.	�
إدماج النساء في القطاع األمني في الخطط الوطنية التنفيذية لتوطين القرارات في مختلف مستوياتها.	�
أدوار ومسؤوليات واضحة للنساء في القطاع األمني في تنفيذ الخطط الوطنية والرقابة على عملية التنفيذ.	�
متابعة مستمرة للنساء في القطاع األمني إلشكاليات توطين القرارات واملساهمة الفاعلة في تقديم الحلول.	�
تمثيل فاعل ومتكافىء للنساء في القطاع األمني في عمليات منع الصراعات وحلها وعمليات بناء السالم.	�
إدماج النساء في عمليات األمم املتحدة امليدانية وخاصة بين املراقبين العسكريين والشرطة املدنية.	�
إدماج النساء في عمليات األمم املتحدة وبخاصة بين موظفي حقوق اإلنسان ومجال املساعدات اإلنسانية.	�
أهمية وضرورة متابعة جدول أعمال وأساليب عمل مجلس األمن الدولي الخاصة باملرأة والسالم واألمن.	�
برامج توعية وتدريب وبناء قدرات في مجال توطين قرار مجلس األمن الدولي 1325 والقرارات املكملة له.	�

2.  يف سياسات وخطط األمن القومي واإلقليمي

مشاركة فاعلة ومتكافئة للنساء في القطاع األمني في رسم السياسات وإعداد خطط األمن القومي.	�
أدوار ومسؤوليات واضحة للنساء في القطاع األمني في تنفيذ السياسات والخطط والرقابة عليها.	�
دور فاعل للنساء في ضمان انسجام السياسات والخطط مع القرار 1325 والقرارات املكملة له.	�

3.  يف إصالح القطاع األمني

زيادة مشاركة وتمثيل املرأة في القطاع األمني وبخاصة في املناصب القيادية وصنع القرارات.	�
مشاركة فاعلة ومتكافئة للنساء في القطاع األمني في خطط اإلصالح األمني واتخاذ القرارات.	�
مراجعة التشريعات والسياسات بما يضمن زيادة التمثيل واملشاركة الكمية والنوعية للنساء.	�
تعزيز حماية النساء من العنف وبخاصة الجن�سي والجنساني وضمان عدم اإلفالت من العقاب. 	�
تعزيز نظام معالجة الشكاوى املتعلقة بالقطاع األمني وعلى نحو ُمستجيب للنوع االجتماعي. 	�
�	.

ً
 وتنفيذا

ً
ضمان استجابة عملية اإلصالح في القطاع األمني بالكامل للنوع االجتماعي تخطيطا

ضمان استجابة اإلصالح في القطاع األمني لقرار مجلس األمن 1325 والقرارات املكملة له.	�

4. يف إصالح قطاع الدفاع

زيادة حجم ونوعية تمثيل املرأة وإشراكها في مواقع اتخاذ القرار  في قوى األمن.	�
عمليات نزع السالح وتسريح املقاتلين وإعادة دمجهم املستجيبة للنوع االجتماعي.	�

5. يف إصالح جهاز الرطة

ضمان استجابة قوانين الشرطة للنوع االجتماعي.	�
ضمان استجابة الخطط والسياسات للنوع االجتماعي.	�
زيادة تمثيل النساء في مختلف إدارات ووحدات الشرطة.	�
تعزيز دور النساء في املواقع القيادية وعمليات صنع القرار.	�
مساعدة وحماية ضحايا العنف ضد املرأة وبخاصة العنف الجن�سي.	�
تعزيز نظام الشكاوى ومتابعتها بفعالية وشفافية داخل جهاز الشرطة.	�

6. العدالة االنتقالية وإصالح منظومة العدالة

دور فاعل للمرأة في برامج العدالة االنتقالية وفي إصالح قطاع األمن والعدالة.	�
�	.

ً
 وتنفيذا

ً
احترام وحماية حقوق املرأة وتلبية احتياجاتها وأولوياتها تخطيطا

محاسبة مرتكبي العنف بأشكاله كافة ضد النساء والفتيات وتحقيق اإلنصاف. 	�

القسم الثالث: قرار مجلس األمن 1325 وإصالح القطاع األمني
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ضمان خدمات اإلرشاد القانوني واالجتماعي والصحي والنف�سي للنساء والفتيات املعنفات.	�
ضمان دور فاعل للمرأة في املصالحة الوطنية وإعادة اإلعمار وبرامج اإلغاثة بفعل النزاعات.	�

يحــث مجلــس األمــن الــدول األعضــاء علــى ضمــــان زيـــادة تمثيـــل املـــرأة علـــى جميـــع مســـتويات صنـــع القـــرار فــي املؤسســـات 
واآلليـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ملنـــع الصراعـــات وإدارتهــا وحلهــا )القــرار 1325، بنــد 1( )2000(

يحــث مجلــس األمــن األميــن العــام علــى الســعي إلــى زيــادة دور املــرأة وإســهامها فــي عمليــات األمــم املتحــدة امليدانيــة وخاصــة 
بيــن املراقبيــن العســكريين والشــرطة املدنيــة وموظفــي حقــوق اإلنســان واملســاعدات اإلنســانية )القــرار 1325، بنــد 4( 

)2000(

يعــرب مجلــس األمــن عــن اســتعداده ملراعــاة املنظــور الجنســاني فــي عمليــات حفــظ الســالم، ويحــث األميــن العــام علــى أن 
 )القــرار 1325، بنــد 5( )2000(

ً
يكفــل احتــواء جميــع العمليــات امليدانيــة علــى عنصــر جنســاني حيثمــا كان ذلــك مناســبا

يطلب مجلس األمن من جميع األطراف الفاعلة املعنية، عند التفاوض على اتفاقـــات الســـالم وتنفيذها، األخذ بمنظور 
جنســاني، يشــمل، فــي جملــة أمــور، مــا يلــي:

)أ( مراعـاة االحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة أثنـاء اإلعـادة إلى الوطـن وإعــادة التوطين وما يتعلق من هذه االحتياجات 
بإعـادة التـأهيل وإعـادة اإلدمـاج والتعمـير بعـد انتـهاءالصراع.

)ب( اتخـــاذ تدابـــير تدعـــم مبـــادرات الســـالم املحليـــة للمـــرأة والعمليـــات الـــتي يقوم بها الســـكان األصليـــون لحـــل الصراعـــات، 
شــــرك املــــرأة في جميــــع آليــــات تنفيــــذ اتفاقــــات السالم.

ُ
وتدابـــــير ت

)ج( اتخــاذ تدابيــر تضمـــن حمايـــة واحـــترام حقـــوق اإلنســـان للمـــرأة والفتـــاة، وخاصـــة مــا يتعلــق منهــا بالدســتور والنظــام 
االنتخابــي والشــرطة والقضــاء. )القــرار 1325، بنــد 8( )2000(

يحــث مجلــس األمــن الــدول األعضــاء علــى زيــادة تبرعاتهــا املاليــة ودعمهــا الفنــي ودعهمــا فــي مجــال النقــل واإلمــداد لجهــود 
التدريــب املراعيــة للمنظــور الجنســاني، بمــا فــي ذلــك الجهــود التــي تبذلهــا الصناديــق والبرامــج املتخصصــة، ومنهــا صنــدوق 
األمــم املتحــدة للمــرأة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن وغيرهــا مــن الهيئــات 

املختصــة )القــرار 1325، بنــد 7( )2000(

يــن علــى دعــوة النســاء إلــى املشــاركة فــي املناقشــات ذات الصلــة بمنــع  يحــث مجلــس األمــن األميــن العــام ومبعوثيــه الخاّصِ
وحــل النــزاع، وصــون الســالم واألمــن، وبنــاء الســالم فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع؛ ويشــجع كافــة األطــراف علــى املشــاركة فــي تلــك 

املحادثــات لتســهيل املشــاركة املتكافئــة والكاملــة للمــرأة فــي مســتويات صناعــة القــرار )القــرار 1820، بنــد 12( )2008( 

يحــث مجلــس األمــن الهيئــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املناســبة علــى أن تنظــر بصفــة خاصــة فــي وضــع وتنفيــذ سياســات 
وأنشــطة وحمــالت إعالميــة لصالــح النســاء والفتيــات املتضــررات مــن العنــف الجن�ســي فــي الصــراع املســلح )القــرار 1820، 

بنــد 14( )2008(
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يو�ســي مجلــس األمــن باالســتعانة باملــوارد البشــرية املتاحــة فــي منظومــة األمــم املتحــدة وبالتبرعــات، مــع االســتفادة مــن 
الخبــرة الالزمــة، حســب االقتضــاء، فــي مجــاالت ســيادة القانــون، والنظاميــن القضائييــن املدنــي والعســكري، والوســاطة، 
والتحقيــق الجنائــي، وإصــالح قطــاع األمــن، وحمايةالشــهود، ومعاييــر املحاكمــة العادلــة، وتوعيــة الجمهــور، مــن أجــل 

القيــام بجملــة أمــور منهــا: 

القضائييــن  النظاميــن  فــي  األفــراد  مــن  القانونييــن والقضائييــن وغيرهــم  الوطنييــن  املســؤولين  مــع  كثــب  عــن  العمــل  )أ( 
املدنــي والعســكري ذوي الصلــة فــي الحكومــات مــن أجــل التصــدي لإلفــالت مــن العقــاب، بجملــة وســائل منهــا تعزيــز القــدرة 

الوطنيــة، وتوجيــه االنتبــاه إلــى كامــل مجموعــة اآلليــات القضائيــة للنظــر فــي إمكانيــة االســتعانة بهــا.

)ب( تحديــد الثغــرات علــى صعيــد االســتجابة الوطنيــة وتشــجيع اتبــاع نهــج وطنــي شــامل للتصــدي للعنــف الجن�ســي فــي 
النزاعــات بوســائل منهــا تعزيــز املحاســبة الجنائيــة واالســتجابة للضحايــا والقــدرات القضائيــة. 

)ج( تقديــم توصيــات ترمــي إلــى تنســيق الجهــود واملــوارد املحليــة والدوليــة مــن اجــل تعزيــز قــدرات الحكومــات علــى التصــدي 
للعنف الجن�ســي في النزاعات.  )قرار مجلس األمن 1888، بند 8( )2009(

يحــث مجلــس األمــن الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة علــى اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر لتحســين مشــاركة 
املــرأة فــي جميــع مراحــل عمليــات الســالم، ال ســيما تســوية النزاعــات، والتخطيــط ملــا بعــد انتهــاء النــزاع وبنــاء الســالم، بمــا 
فــي ذلــك مــن خــالل تعزيــز مشــاركتها فــي صنــع القــرار السيا�ســي واالقتصــادي فــي املراحــل املبكــرة مــن عمليــات االنتعــاش، 
مــن خــالل جملــة أمــور منهــا تعزيــز الــدور القيــادي للمــرأة وقدرتهــا علــى املشــاركة فــي إدارة املعونــات والتخطيــط لهــا، ودعــم 
املنظمــات النســائية، والتصــدي للمواقــف املجتمعيــة الســلبية حــول قــدرة املــرأة علــى املشــاركة علــى قــدم املســاواة. )قــرار 

مجلــس األمــن 1889، بنــد 1( )2009(  

يشــجع مجلــس األمــن الــدول األعضــاء علــى نشــر عــدد أكبــر مــن األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة اإلنــاث فــي عمليــات 
األمم املتحدة لحفظ السالم، وعلى إتاحت تدريب كاف لجميع األفراد العسكريين وأفراد الشرطة على العنف الجن�سي 

والجنســاني، مــن جملــة أمــور أخــرى، مــن أجــل االضطــالع بمســؤولياتهم. )قــرار مجلــس األمــن 1960، فقــرة 15( )2010(

يعتــزم مجلــس األمــن إيــالء مزيــد مــن االهتمــام ملســألة تولــي املــرأة األدوار القياديــة ومشــاركتها فــي تســوية النزاعــات وبنــاء 
حــرز فــي التنفيــذ والتصــدي للتحديــات املرتبطــة باالفتقــار إلــى معلومــات 

ُ
الســالم وذلــك بطــرق مــن بينهــا رصــد التقــدم امل

وتحليــالت تتنــاول أثــر النــزاع املســلح علــى النســاء والفتيــات، ودور املــرأة فــي بنــاء الســالم، وأبعــاد عمليــات الســالم املتصلــة 
باملــرأة ومســألة تســوية النــزاع، وبنوعيــة تلــك املعلومــات والتحليــالت. )قــرار مجلــس األمــن 2122، بنــد 1( )2013(

 بشــأن 
ً
يكــرر مجلــس األمــن تأكيــد اعتزامــه القيــام عنــد إنشــاء وتجديــد واليــات بعثــات األمــم املتحــدة بتضمينهــا أحكامــا

تحقيــق املســاواة بيــن الجنســين، وتمكيــن املــرأة فــي حــاالت النزاعــات ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات، ويعــرب كذلــك عــن اعتزامــه 
 بشــأن تيســير مشــاركة املــرأة بصــورة كاملــة وتوفيــر الحمايــة التامــة لهــا فــي: التحضيــر لالنتخابــات وفــي 

ً
تضمينهــا أحكامــا

العمليات السياســية وبرامج نزع الســالح والتســريح وإعادة اإلدماج وفي عمليات إصالح القطاع األمني والجهاز القضائي 
 فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء النــزاع. )قــرار مجلــس األمــن 2122، بنــد 4( )2013(

ً
وعمليــات إعــادة اإلعمــار األوســع نطاقــا

يشــجع مجلــس األمــن البلــدان علــى املســاهمة بقــوات عســكرية ووحــدات مــن الشــرطة وزيــادة النســبة املئويــة مــن النســاء 
ســاِهمة بقــوات ووحــدات مــن 

ُ
بيــن القــوات العســكرية ووحــدات الشــرطة فــي عمليــات الســالم، ويشــجع كذلــك البلــدان امل

الشــرطة على أن توفر لجميع األفراد العســكريين وأفراد الشــرطة التدريب املناســب ألدائهم ملســؤولياتهم .. )قرار مجلس 
األمــن 2122، بنــد 9( )2013( 
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يشــدد مجلــس األمــن علــى ضــرورة مواصلــة الجهــود مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي تحــول دون وصــول املــرأة إلــى العدالــة 
فــي ســياقات النــزاع ومــا بعــد انتهائــه بطــرق مــن بينهــا إنشــاء آليــات إلصــالح القطاعــات القانونيــة والقضائيــة واألمنيــة وغيــر 

ذلــك مــن اآلليــات )قــرار مجلــس األمــن 2122، بنــد 10( )2013(

يطلــب مجلــس األمــن مــن األميــن العــام وكيانــات األمــم املتحــدة ذات الصلــة تقديــم املســاعدة إلــى الســلطات الوطنيــة، 
بمشــاركة فعالــة مــن جانــب املــرأة، للتصــدي لشــواغل العنــف الجن�ســي صراحــة فيمــا يلــي:

)ب( العمليــات والترتيبــات املتعلقــة بإصــالح قطــاع األمــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل توفيــر التدريــب املناســب ملوظفــي األمــن، 
وتشــجيع إدمــاج املزيــد مــن النســاء فــي قطــاع األمــن وإجــراء تحريــات فعالــة بهــدف اســتبعاد األشــخاص الذيــن ارتكبــوا 

أعمــال عنــف جن�ســي أو كانــوا مســؤولين عنهــا مــن قطــاع األمــن. )قــرار مجلــس األمــن 2106، بنــد 16/ب( )2013(

)ج( املبــادرات املتعلقــة بإصــالح قطــاع العــدل، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اإلصالحــات فــي مجــال التشــريعات والسياســات 
العــدل  فــي قطاعــي  للعاميــن  الجن�ســي والجنســاني  العنــف  فــي مجــال  الجن�ســي؛ والتدريــب  للعنــف  تتصــدى  التــي  العامــة 
واألمــن، وإدمــاج املزيــد مــن النســاء فــي املســتويات املهنيــة فــي هذيــن القطاعيــن ..   )قــرار مجلــس األمــن 2106، بنــد 16/ج( 

)2013(

يحــث مجلــس األمــن الــدول األعضــاء، فــي ضــوء االســتعراض رفيــع املســتوى، علــى تقييــم االســتراتيجيات التــي تأخــذ بهــا، 
واملــوارد التــي توفرهــا، فــي مجــال تنفيــذ البرنامــج املتعلــق باملــرأة والســالم واألمــن، ويكــرر دعوتــه للــدول األعضــاء إلــى ضمــان 
زيــادة تمثيــل املــرأة فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي املؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وفــي آليــات منــع نشــوب 
النزاعــات وحلهــا، ويشــجع الجهــات الداعمــة لعمليــات الســالم علــى تيســير إدمــاج املــرأة علــى نحــو فعــال فــي وفــود األطــراف 
املتفاوضــة فــي محادثــات الســالم، ويدعــو الــدول املانحــة إلــى تقديــم املســاعدة املاليــة والتقنيــة للمشــاركات فــي عمليــات 

الســالم )قــرار مجلــس األمــن 2242، بنــد 1( )2015(

يرحــب مجلــس األمــن بالجهــود الراميــة إلــى تحفيــز زيــادة أعــداد النســاء ضمــن أفــراد القــوات املســلحة والشــرطة الذيــن 
يجــري نشــرهم فــي عمليــات األمــم املتحــدة لحفــظ الســالم، ويدعــو مجلــس األمــن األميــن العــام إلــى أن يشــرع، بالتعــاون 
حــة، فــي حــدود املــوارد املتاحــة، ملضاعفــة أعــداد النســاء فــي الوحــدات  مــع الــدول األعضــاء، فــي اتبــاع اســتراتيجيات ُمنقَّ
العســكرية ووحــدات الشــرطة التابعــة لعمليــات األمــم املتحــدة لحفــط الســالم علــى مــدى الســنوات الخمــس املقبلــة )قــرار 

مجلــس األمــن 2242، بنــد 8( )2015(
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1. اللجنة الوطنية العليا

 فــي العــام 2012 بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 وبموجبــه تــم تشــكيل 
ً
أصــدر مجلــس الــوزراء قــرارا

اللجنــة برأســة وزارة شــؤون املــرأة وعضويــة كل مــن: ديــوان الرئاســة، وزارة الشــؤون الخارجيــة، وزارة الداخليــة، وزارة العــدل، وزارة 
التخطيــط، وزارة اإلعــالم،  الدولــة لشــؤون  )التنميــة االجتماعيــة(، هيئــة شــؤون األســرى واملحرريــن، وزارة  الشــؤون االجتماعيــة 
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، مركــز املــرأة لإلرشــاد 
القانونــي واالجتماعــي، مؤسســة الحــق، مؤسســة مفتــاح، املنظمــات األهليــة. وتــم إضافــة طاقــم شــؤون املــرأة إلــى عضويــة اللجنــة 
بقــرار مجلــس الــوزراء الصــادر عــام 2013 إلــى جانــب العديــد مــن املؤسســات األخــرى فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتعتبــر اللجنــة 
الوطنيــة العليــا التــي تترأســها وزارة شــؤون املــرأة الجهــة املســؤولة عــن تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للقــرار 1325 ومتابعتهــا وتضــم اللجنــة 

فــي عضويتهــا ممثليــن عــن مؤسســات حكوميــة ومؤسســات غيــر حكوميــة ممثلــة باالئتــالف الوطنــي لتطبيــق القــرار.

2. الخطة الوطنية التنفيذية

تعــد الخطــة الوطنيــة التنفيذيــة لدولــة فلســطين لقــرار مجلــس األمــن 1325 بشــأن املــرأة والســالم واألمــن لألعــوام 2017 – 2019 
مــن أبــرز القضايــا التــي تــم إنجازهــا مــع املؤسســات الشــريكة، وقــد حــددت الخطــة برامــج ومشــاريع وأنشــطة موضوعــة فــي ضــوء وثيقــة 
اإلطــار االســتراتيجي لتنفيــذ القــرار 1325 التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء فــي العــام 2015 وهــي تشــجع علــى العمــل علــى تخصيــص املــوارد 
ورصــد املوازنــات وحشــد الدعــم املحلــي واإلقليمــي والدولــي. وتســعى الخطــة إلــى حمايــة النســاء والفتيــات مــن اعتــداءات االحتــالل 
، وتعزيــز مشــاركة املــرأة دون تمييــز فــي املجــاالت كافــة واملســتويات املتعلقــة بصناعــة القــرار 

ً
اإلســرائيلي وانتهاكاتــه، ومســاءلته دوليــا

علــى املســتويين املحلــي والدولــي عبــر تطويــر آليــات الحمايــة للنســاء والفتيــات، والعمــل علــى زيــادة إشــراك املــرأة فــي عمليــات حفــظ 
الســالم وحــل النزاعــات علــى جميــع املســتويات، ودمــج وجهــات نظرهــا فــي اتفاقيــات الســالم واملصالحــة الداخليــة.

بتاريــخ 28 تشــرين األول/أكتوبــر 2020 جــرى إطــالق »الجيــل الثانــي« للخطــة الوطنيــة وحملــت تســمية »الخطــة الوطنيــة املطــورة 
لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 لســنة 2000 املــرأة والســالم واألمــن 2020 – 2023« فــي إطــار متابعــة توطيــن قــرار مجلــس 
األمــن والقــرارات املتصلــة بــه، وبخاصــة بعــد صــدور عــدد مــن القــرارات عــن مجلــس األمــن مرتبطــة باملــرأة والســالم واألمــن ومــا حملتــه 
مــن آليــات رصــد عمليــة التنفيــذ، وممثــل خــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة وفريــق خبــراء معنييــن بســيادة القانــون والعنــف ضــد 
املــرأة وبخاصــة العنــف الجن�ســي فــي حــاالت النــزاع، وجــدول أعمــال مجلــس األمــن الخــاص باملــرأة والســالم واألمــن، وتقريــر األميــن العــام 
 
ً
الســنوي بشــأن املــرأة والســالم واألمــن املقــدم ملجلــس األمــن، وتعــاون الــدول، ومســتجدات الحالــة الفلســطينية بعــد عشــرين عامــا

علــى صــدور القــرار 1325 عــام 2000 والقــرارات املتصلــة ومــدى اســتجابة الجيــل األول للخطــة. 

3. الجيل األول للخطة الوطنية

ما هي األهداف االستراتيجية للجيل األول للخطة الوطنية 2017 – 2019؟

1( الهدف االستراتيجي األول: تعزيز حماية النساء والفتيات الفلسطينيات وبخاصة في مواجهة انتهاكات 
االحتال 

يندرج تحت عن هذا الهدف االستراتيجي سياستان وثالثة تدخالت تنفيذيان وعدة أنشطة ومسؤوليات: 

السياســة األولــى: تحســين نوعيــة خدمــات الدعــم للنســاء والفتيــات اللواتــي يتعرضــن لالنتهــاكات والتمييــز املبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي وال ســيما العنــف.

التدخــل: تطويــر ومتابعــة برامــج الحمايــة القانونيــة واالجتماعيــة والصحيــة والنفســية للنســاء اللواتــي يتعرضــن ألي مــن 
االنتهــاكات وأي شــكل مــن أشــكال التمييــز وال ســيما العنــف.

السياسة الثانية: تعزيز صمود النساء والفتيات الفلسطينيات تحت االحتالل اإلسرائيلي.

القسم الرابع: الجيل األول والثاني للخطة الوطنية لتوطين القرار 1325



22

التدخل األول: تطوير برامج التمكين الحقوقي واالقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات الفلسطينيات.

التدخل الثاني: إدماج وتعميم قضايا النوع االجتماعي في عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة.

التدخــل الثالــث: تطويــر برامــج اإلغاثــة واملســاعدات الطارئــة اإلنســانية للنســاء والفتيــات ضحايــا االنتهــاكات والتمييــز 
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ال ســيما العنــف. 

2( الهدف االستراتيجي الثاني: مساءلة االحتال اإلسرائيلي ومنع اإلفات من العقاب، إلى جانب جبر الضرر 
اقع على النساء والفتيات الفلسطينيات بموجب اآلليات الدولية والوطنية الو

يندرج تحت عن الهدف االستراتيجي الثاني سياستان وأربع تدخالت تنفيذية وعدة أنشطة ومسؤوليات: 

 على جرائمه ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.
ً
 ووطنيا

ً
السياسة األولى: العمل على مساءلة االحتالل دوليا

التدخل األول: تفعيل آليات املساءلة والحماية الدولية في مواجهة جرائم االحتالل االسرائيلي ومرتكبيها.

التدخل الثاني: تفعيل آليات املساءلة والحماية الوطنية ضد مرتكبي الجرائم.

السياسة الثانية: تعزيز القدرات املؤسسية فيما يتعلق بآليات رصد وتوثيق ما يتصل بإنفاذ محاور القرار 1325.

التدخل األول: تبني نظام وطني موحد لرصد وتوثيق ما يتصل بإنفاذ محاور القرار.

التدخل الثاني: إنشاء مرصد وطني لرصد وتوثيق املعلومات املتصلة بإنفاذ محاور القرار.

3( الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في عمليات صنع القرار على املستوى 
املحلي والدولي

يندرج تحت عن هذا الهدف االستراتيجي الثاني سياستان وأربع تدخالت تنفيذية وعدة أنشطة ومسؤوليات: 

السياســة األولــى: تطويــر وزيــادة تمثيــل النســاء الفلســطينيات وبخاصــة علــى املســتوى القيــادي فــي املؤسســات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة ودعــم مشــاركتها فــي املؤسســات الدوليــة.

التدخــل: دعــم وتمكيــن النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار وال ســيما فــي: أجهــزة األمــم املتحــدة، عمليــات حفــظ الســلم واألمــن 
 علــى مســتوى الســلطات 

ً
القــرار محليــا فــي األمــم املتحــدة، مراكــز صنــع  الدولــي، نظــام املراقبــة علــى حقــوق اإلنســان 

التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة واملجتمــع املدنــي.

السياسة الثانية: تعزيز دور النساء الفلسطينيات في الحفاظ على السلم األهلي ودعم الوحدة الوطنية. 

التدخل األول: انخراط النساء الفلسطينيات في لجان وحوارات املصالحة الفلسطينية.

التدخل الثاني: تطوير املناهج املدرسية والجامعية بما يعزز من دور ومشاركة املرأة في السلم األهلي.

التدخل الثالث: إيجاد منابر للحوار الدائم ما بين النساء والفتيات الفلسطينيات لتعزيز قيم التسامح.
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4. الجيل الثاني للخطة الوطنية 

ما هي مامح الجيل الثاني للخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325؟

األهــداف  علــى  واألمــن  والســالم  املــرأة  حــول   1325 األمــن  مجلــس  قــرار  لتفعيــل  املطــورة  الوطنيــة  للخطــة  الثانــي  الجيــل  حافــظ 
االســتراتيجية الثالثــة للخطــة الوطنيــة التنفيذيــة لدولــة فلســطين للقــرار 1325 لألعــوام 2017 – 2019 املرتكــزة باألســاس املحــاور 
األربعــة للقــرار التــي تشــمل: الوقايــة، والحمايــة، واملشــاركة، واإلغاثــة وإعــادة اإلعمــار. ويســعى لالســتفادة مــن آليــات رصــد تنفيــذ قــرار 
مجلــس األمــن 1325 الــواردة فــي القــرارات الالحقــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن وتعزيــز مشــاركة النســاء فــي صنــع القــرار بمــا يشــمل 
القطــاع األمنــي، وبنــاء خطــط مناصــرة فــي مســار التنفيــذ، وتعزيــز آليــات ملواجهــة خطــة الضــم وحمايــة املتضرريــن مــن جــدار الضــم 

وفــي منطقــة األغــوار، وتفعيــل آليــات املســاءلة علــى جرائــم االحتــالل، وتعزيــز دور املــرأة فــي املصالحــة وإعــادة اإلعمــار.

ما هي مبررات الجيل الثاني للخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325؟

أجابت الخطة الوطنية املطورة على ذلك ضمن أربعة مسائل رئيسية وهي:

1. فــي ضــوء املتغيــرات السياســية واالقتصاديــة، ووفــق قــرار مجلــس الوزراءالفلســطيني الــذي قــرر الســير فــي تطويــر 
.2023 – 2020 2021 – 2023 والــذي يقت�ســي تطويــر الخطــة لألعــوام  الثــالث القادمــة  االســتراتيجيات للســنوات 

 لتطويــر اإلطــار االســتراتيجي لتفعيــل خطــة 
ً
2. شــكلت نتائــج وتوصيــات املتابعــة والتقييــم لخطــة 2017 – 2019 دليــال

1325، وبنــاًء علــى املراجعــة، مــن خــالل التركيــز علــى اســتحداث تدخــالت وأنشــطة ومؤشــرات اســتهداف يســهل قياســها.

3. أولويــات جديــدة، حيــث تــم إضافــة أولويــات جديــدة، بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بسياســة ضــم األرا�ســي مــن خــالل 
التركيــز علــى دعــم صمــود النســاء والفتيــات فــي األرا�ســي الفلســطينية فــي غــور األردن.  

 ملراجعــة وتطويــر الخطــة فــي ظــل تف�ســي فيــروس 
ً
4. عــالوة علــى ذلــك، شــكلت التعليمــات األخيــرة ملجلــس الــوزراء دليــال

كوفيــد-19  وخطــة االحتــالل لضــم األرا�ســي الفلســطينية فــي غــور األردن مــن خــالل التركيــز علــى آليــات لتعزيــز صمــود 
النســاء والفتيــات.

ما هي األهداف االستراتيجية للجيل الثاني املطور للخطة 2020 – 2023؟

1( الهدف االستراتيجي األول: تعزيز سبل الوقاية والحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة 
والتصدي النتهاكات االحتال اإلسرائيلي املستمرة

والنفســية  الصحيــة  النواحــي  لتشــمل  املتضــررات  والفتيــات  للنســاء  املقدمــة  الخدمــات  تطويــر  األولــى:  السياســة 
املناطــق. جميــع  فــي  القانونيــة  واالستشــارات  واالجتماعيــة 

السياســة الثانيــة: تعزيــز ســبل وآليــات املســاندة لضمــان دعــم وصمــود النســاء والفتيــات الفلســطينيات خاصــة فــي 
مناطــق التمــاس فــي مواجهــة آثــار االحتــالل اإلســرائيلي.

السياســة الثالثــة: تضميــن ُمســتجيب لقضايــا النــوع االجتماعــي فــي عمليــة إعــادة التأهيــل للنســاء والفتيــات املتضــررت 
بشــكل مباشــر مــن انتهــاكات االحتــالل )النقــل القســري، هــدم املنــازل، الحــروب وغيــره فــي جميــع األرا�ســي الفلســطينية 

املحتلــة(.
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2( الهدف االستراتيجي الثاني: مساءلة االحتال اإلسرائيلي ومنع اإلفات من العقاب، إلى جانب جبر الضرر 
اقع على النساء والفتيات الفلسطينيات بموجب اآلليات الدولية واملحلية الو

والفتيــات  النســاء  بحــق  جرائمــه  علــى   
ً
ومحليــا  

ً
دوليــا اإلســرائيلي  االحتــالل  مســاءلة  علــى  العمــل  األولــى:  السياســة 

. ت لفلســطينيا ا

السياسة الثانية: تعزيز القدرات املؤسسية فيما يتعلق بآليات رصد وتوثيق ما يتصل بإنفاذ محاور القرار 1325.

السياســة الثالثــة: تضميــن ُمســتجيب لقضايــا النــوع االجتماعــي فــي عمليــة إعــادة التأهيــل للنســاء والفتيــات املتضــررات 
بشــكل مباشــر مــن انتهــاكات االحتــالل )النقــل القســري، هــدم املنــازل، الحــروب وغيــره فــي جميــع األرا�ســي الفلســطينية 

املحتلــة(.

3( الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز مشاركة املرأة الفلسطينية وإدماجها في عمليات صنع القرار على 
املستوى الوطني واإلقليمي والدولي

السياسة األولى: تطوير وزيادة تمثيل النساء الفلسطينيات وعم مشاركتهن في املؤسسات الدولية.

السياسة الثانية: تعزيز دور النساء الفلسطينيات في الحفاظ على السلم األهلي ودعم الوحدة الوطنية.

نقاط قوة وضعف وتوصيات لتعزيز توطين القرار 1325

1. نقاط القوة:

اهتمام صانع القرار بتنفيذ القرار 1325 بشكل رسمي وتشكيل اللجنة الوطنية العليا وتبني الخطة الوطنية.	�
الشراكة القائمة بين املؤسسات الرسمية واملؤسسات غير الرسمية في عملية توطين قرار مجلس األمن 1325.	�
امتالك الخبرة والتجربة الجيدة للعديد من املؤسسات الشريكة في تنفيذ القرار على املستوى املحلي والدولي.  	�
انضمام دولة فلســطين للعديد من االتفاقيات الدولية املرتبطة بالقرار وبخاصة اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها، واتفاقية 	�

القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد املرأة »ســيداو«، والنظام األسا�ســي للمحكمة الجنائية الدولية.

2. نقاط الضعف:

ضعف املأسسة في عمل اللجنة الوطنية العليا، وانتظام اجتماعاتها، وتأثيرها على فعالية خطة تنفيذ القرار.	�
غياب منهجة وطنية موحدة لرصد وتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات التي أكدت عليها الخطة.	�
ضعف الدراسات واألوراق املنشورة التي أكدت عليها األهداف االستراتيجية في الخطة الوطنية لتنفيذ القرار.	�
ضعف العمل التكاملي بين الشركاء في تنفيذ الخطة ومبدأ املشاركة لصالح املبادرات الفردية للمؤسسات الشريكة.	�
 على فعالية تنفيذ الخطة وأهدافها.	�

ً
ضعف املوارد املالية الالزمة لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 بما يؤثر سلبا

اإلخفاق في إنشاء وتفعيل املرصد الوطني لرصد وتوثيق االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في فلسطين.	�

3. توصيات لتفعيل الخطة:

مأسسة عمل اللجنة الوطنية وضمان انتظام اجتماعاتها بشكل دوري ونشر مخرجاتها لالطالع العام.	�
تحديد األدوار واملسؤوليات للجهات املكلفة بتنفيذ الخطة الوطنية )َمن ُينفذ ماذا ومتى؟( والرقابة على التنفيذ.	�
العمل على توفير املوارد املالية الالزمة لتنفيذ الخطة باألهداف االستراتيجية والتدخالت واألنشطة الواردة فيها.	�
بلورة آلية وطنية موحدة لتوثيق االنتهاكات وبخاصة التي تتعرض لها النساء والفتيات ُمرتكزة على املعايير الدولية.	�
إنشاء مرصد وطني لرصد وتوثيق االنتهاكات وبخاصة التي تتعرض لها النساء والفتيات وتحديد موعد زمني إلطالقه.	�
إجراء إصالحات في النظام السيا�سي بما يشمل االنتخابات العامة ألهميتها في تعزيز مشاركة املرأة وتوطين القرار.	�
إنفاذ التوصيات الختامية للجان االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وبخاصة لجنة سيداو.	�
تعزيز التدابير الخاصة املؤقتة )الكوتا النسوية( على املستوى التشريعي والسياساتي والتطبيقي لتوطين القرار.	�
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1. األطر القانونية والمؤسساتية

مراجعة التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني وبلورة خطة تشريعية ُمستجيبة بالكامل للنوع االجتماعي واألبعاد الجنسانية.	�
إشراك النساء في القطاع األمني في مراجعة التشريعات األمنية وفي مواءمتها مع القرار 1325 والقرارات املتصلة به.	�
للنــوع 	� ســتجيبة 

ُ
امل والسياســات  الخطــط  علــى  والرقابــة  وتنفيــذ  إعــداد  فــي  األمنــي  القطــاع  فــي  للنســاء  ومتكافــىء  فاعــل  دور 

االجتماعــي.
مراجعــة جــادة للنظــرة النمطيــة لــدور املــرأة فــي املؤسســة األمنيــة وانعكاســاتها علــى طبيعــة أدائهــا ومســؤولياتها فــي القطــاع 	�

األمنــي. 
تعزيز دور املرأة في املجاالت األمنية التخصصية املختلفة واملهام واملسؤوليات امليدانية وعدم تركيزها في األعمال اإلدارية.	�
ضمان دور ومساهمة املرأة في املؤسسة األمنية في عمليات األمم املتحدة وقوات حفظ السالم وما تتطلبه من بناء قدرات.	�
 باإلصالح في القطاع األمني.  	�

ً
إنشاء قاعدة بيانات ُمصنفة، ُمستجيبة للنوع االجتماعي، بشأن توطين القرار 1325 ارتباطا

2. المساءلة واإلنصاف

مراجعة نظام معالجة الشكاوى املتعلقة بالقطاع األمني وعلى نحو ُمستجيب للنوع االجتماعي واألبعاد الجنسانية. 	�
تعزيز الحماية التشريعية للنساء في القطاع األمني من أي شكل من أشكال العنف أو التمييز املبني على النوع االجتماعي.	�
ضمان مشاركة فاعلة ومتكافئة للنساء في إعداد وتنفيذ برامج الحماية من أشكال العنف والتمييز والرقابة على تنفيذها.	�
تعزيز حق النساء في اللجوء إلى القضاء للحماية من أي شكل من أشكال العنف أو التمييز  وإنصاف ضحايا االنتهاكات.	�
ضمان عدم إفالت مرتكبي أي شكل من أشكال العنف وبخاصة الجن�سي أو الجنساني أو التمييز  ضد النساء من العقاب.	�
حماية حقوق النساء في القطاع األمني وتلبية احتياجاتهن وأولوياتهن على املستوى التشريعي والسياساتي والتطبيقي.  	�

3. مشاركة المرأة

ضمــان مشــاركة وتمثيــل فاعــل ومتكافــىء للنســاء فــي إعــداد خطــط وبرامــج إصــالح القطــاع األمنــي وتنفيذهــا والرقابــة علــى 	�
التنفيــذ.

ضمان مشاركة وتمثيل فاعل ومتكافىء للنساء في القطاع األمني وبخاصة في املناصب القيادية العليا في املؤسسة األمنية.	�
ضمان مشاركة النساء بفعالية في النيابة العسكرية والقضاء العسكري واألعمال التخصصية املتنوعة واملهام امليدانية.	�
ضمان مشاركة فاعلة للنساء في القطاع األمني في الخطط واآلليات الوطنية لتوطين القرار  1325 والقرارات املكملة له.	�
ضمان مشاركة النساء في القطاع األمني في منع النزاعات وأثناء النزاعات وبعد حلها وعلى نحو ُمستجيب للنوع االجتماعي.	�
ضمان مشاركة النساء في القطاع األمني في جهود املصالحة الوطنية وامللفات األمنية وفي جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار.	�
فــي عمليــات األمــم املتحــدة وقــوات حفــظ الســالم والتمثيــل العســكري واألمنــي 	� فــي القطــاع األمنــي  ضمــان مشــاركة النســاء 

الخارجــي. 

4. التوعية والتدريب 

ضمان دور فاعل للنساء وبخاصة وحدات النوع االجتماعي في التوعية والتدريب على القرار 1325 والقرارات املكملة له.	�
ضمان دور فاعل للنساء في القطاع األمني في تصميم وتنفيذ برامج التوعية والتدريب وبما يستجيب للنوع االجتماعي.	�
تعزيز مشاركة النساء في القطاع األمني في الدورات املتخصصة والتدريبات املهنية وبخاصة الدورات والتدريبات الخارجية. 	�
توعية وتدريب النساء في القطاع األمني على اآلليات الدولية لضمان مشاركتهن الفاعلة في الخطة الوطنية وتوطين القرار.	�
تدريب النساء في القطاع األمني على آليات رصد وتوثيق االنتهاكات املبنية على العنف والتمييز وفق معايير األمم املتحدة. 	�
تشجيع وتحفيز النساء في القطاع األمني على إعداد الدراسات واألبحاث املتعلقة بالقرار 1325 والقرارات املتصلة به.	�
مراجعة مدونات السلوك املتعلقة باألجهزة األمنية وضمان انسجامها مع متطلبات القرار 1325 والتدريب املستمر عليها. 	�
أهمية اإلستفادة من الدليل اإلرشادي للقرار 1325 والقرارات املكملة له واالهتمام بالحقائب التدريبية في بناء القدرات.	�
ضرورة تخصيص موازنات مالية كافية لتلبية االحتياجات التوعوية والتدريبية للنساء في القطاع األمني وبجودة عالية. 	�
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