قرار مجلس األمن

1325

حول المرأة واألمن والسالم
والقرارات المكملة له

أهمية إدماجه في مقاربات عمل المؤسسات اإلعالمية

•اعتماد القرار رقم  1325حول المرأة والسالم واألمن باإلجماع من قبل مجلس االمن في  31أكتوبر/تشرين
اﻷول من عام 2000
•شكل القرار  1325نقلةً نوعية في تعامل األمم المتحدة مع حماية المرأة على الصعيد الدولي،
•جعل القرار  1325من تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة شأناً من شؤون السالم واألمن العالميين
•تبنى مجلس األمن القرار  1325حول المرأة والسالم واألمن ومن بعد سلسلة قرارات مكمله له إلجراء
تغييرات على النهج الذي يتبعه المجتمع الدولي تجاه عمليات منع نشوب النزاعات ،وحل النزاعات ،وحفظ
السالم ،وبناء السالم .رزمة هذه القرارت تشكل اجندة المرأة واألمن والسالم

صدور هذه القرارات تدل على أمرين:

مدى خطورة االنتهاكات التي تصيب النساء
والطفالت وااللتزام الجدي للمجتمع الدولي في
التعامل معها

إعتبار جميع أشكال العنف الجنسي جرائم تهدد
السلم واألمن الدوليين

يهدف القرار الى تطوير رؤية جديدة متسقة مع منظور النساء في فترات
قبل النزاع وخالله وبعده ،لضمان ان يتم تمكين النساء من المساهمة
في حل النزاعات ،ولمنع العنف الموجه ضد النساء والفتيات ومحاكمة
مرتكبيه ،والتأكد من أن النساء يسهمن في صياغة مبادرات االنتعاش
وبناء السالم ويستفدن منها.

المحاور األساسية للقرار 1325
الوقاية :منع نشوب النزاعات من خالل دمج مفاهيم النوع اإلجتماعي في أنظمة اإلنذار المبكر والتثقيفالعام ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة
حماية النساء أثناء النزاعات وبعد انتهائها من قبل المجتمع المحلي وموظفي أمن وطنيين ودوليينمشاركة النساء في اتخاذ القرارات المرتبطة بالنزاعات بما فيها في عمليات السالم وجميع عمليات صنعالقرارات العامة المرتبطة بإرساء السالم وبنائه
بناء السالم الذي يشرك النساء ويتعامل مع احتياجاتهن في اإلغاثة واإلنعاش وإنصافهن من الظلم وفياإلستثمار في األمن اإلقتصادي واإلجتماعي

تبني مقاربة القرار  1325وأجندة المرأة واألمن والسالم من شأنه أن يعزز
دور االعالم في التوعية على القرار وفي تحويل الصورة النمطية للنوع
االجتماعي التي تؤثر على كيفية تفكيرنا وعملنا.

كيف؟
يساعد ويشجع القرار االعالم على:
•وضع سياسات واضحة لمقاربات النوع االجتماعي وقضايا المرأة ،سواء قبل حدوث الحروب والنزاعات واثناءها
وبعدها
•القيام بدور أساسي في سياق العدالة اإلنتقالية ،والمساهمة في بناء السالم وفي تشجيع الناس على
التصويت وحمل النساء على المشاركة كمرشحات وناخبات ومراقبات لالنتخابات.
•تعزيز الصحافة النسوية المتخصصة وتطوير التحقيقات حول أثر الحروب والنزاعات على النساء وتسليط الضوء
على تجارب وشهادات النساء
•تأمين حماية العاملين\ات في اإلعالم في أوقات النزاعات ال سيما من جرائم العنف الجنسي.
•القيام بالمراقبة والمساءلة على مختلف المستويات .ولعب دور بارز في متابعة الحكومات وتنفيذها
للقوانين والمعايير واألنظمة الوطنية والدولية بخاصة القرار.١٣٢٥
•محاربة الصور النمطية للنساء ومراجعة وتقييم المواد اإلعالمية لمطابقة مدى إلتزامها بمبادئ المهنة
وفق مقاربات حقوق اإلنسان .وتطبيق منظور النوع االجتماعي فتجارب النساء أ ثناء وبعد النزاع نادرا ما يتم
اإلعالم عنها.
•تطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لمناصرة حقوق النساء والطفالت ال سيما المتعلقة بأجندة
المرأة واألمن والسالم

يدفع القرار بالمقاربات اإلعالمية الى:
•العودة إ لى المبادئ الدولية والوطنية الخاصة بقضايا حقوق النساء اإلنسانية وقضايا المساواة على أساس
النوع االجتماعي
•استخدام لغة اعالمية تراعي النوع اإلجتماعي وبناء قدرات اإلعالميين/ات إلستخدام المصطلحات الحقوقية
خصوصأ في عملية صنع القرار ،تأسيس
•زيادة عدد النساء في وسائل اإلعالم والتواصل اإلجتماعي
ً
مجموعات رصد لإلعالم للتقليص من التمييز
•اتباع مبادئ السرية وعدم التمييز ،وعدم كشف الهوية ومصدر المعلومات .هذا مهم بشكل خاص عند
تغطية حاالت انتهاكات حقوق الطفالت والنساء أثناء النزاع ،بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
وعند التعامل مع ناجين\ات وشهود
•التركيز على استخدام وثائق حقوق اإلنسان وحقوق الالجئين\ات من خالل إدماج منظومة حقوق اإلنسان في
كافة القوالب الصحفية .الربط بين حالة الالجئين\ات وحقهم في المواثيق الدولية أثناء التغطية اإلعالمية.
•دعم الخدمات التقنية الحديثة التي من شأنها تسهيل وصول صوت الالجئين\ات والمهاجرين لإلعالم،
واإلستفادة من تجارب اإلعالم الشعبي.
•منح الالجئين\ات\ات مساحة كافية ليتحدثوا عن أنفسهم بأنفسهم واالستعانة بصحفيين ذوي خبرة وكفاءة
لتغطية قضاياهم/ن وتدريبهم على اسس التغطية النزيهة والمحايدة.
•تزويد اإلعالميين\ ات بالمعرفة الالزمة حول القوانين والقرارات المحلية والدولية ،كقرار مجلس األمن
 , ١٣٢٥حتى يتمكنوا من الرجوع اليه عند كتابة مواضيع حول حقوق المرأة .وضمان تدريبيخم/ن على كيفية
تغطية قضايا الالجئين\ات (تلفزيون ،صحافة الكترونية ،صحافة ورقية) وكيفية ادماج حقوق االنسان وحقوق
الالجئين\ات في القصص واالخبار.
•منح الصحفيين/ات المتخصصين/ات بتغطية قضايا الالجئين\ات الفرصة الكافية والدعم الالزم إلنجاز تحقيقات
استقصائية تتعلق بالالجئين\ات وبمشاكلهم وحياتهم اليومية.

