قرار مجلس األمن

1325

حول المرأة واألمن والسالم
والقرارات المكملة له

أهمية إدماجه في مقاربات عمل و برامج منظمات المجتمع المدني

•تم 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
وقاية

حماية

مشاركة

إغاثة وإنعاش

الوقاية :منع نشوب
النزاعات من خالل دمج
مفاهيم النوع اإلجتماعي
في أنظمة اإلنذار المبكر
والتثقيف العام ومقاضاة
منتهكي حقوق المرأة

حماية النساء أثناء
النزاعات وبعد انتهائها
من قبل المجتمع المحلي
وموظفي أمن وطنيين
ودوليين

مشاركة النساء في
اتخاذ القرارات المرتبطة
بالنزاعات بما فيها في
عمليات السالم وجميع
عمليات صنع القرارات
العامة المرتبطة بإرساء
السالم وبنائه

بناء السالم الذي يشرك
النساء ويتعامل مع
احتياجاتهن في اإلغاثة
واإلنعاش وإنصافهن من
الظلم وفي اإلستثمار
في األمن اإلقتصادي
واإلجتماعي

شكّ ل دور المجتمع المدني لحماية حقوق النساء من العنف ،الرافعة
األساسية لتطور رؤية حقوق النساء وتطورها ضمن حقوق اإلنسان ،هو
جزء من مهمة أساسية تقوم بها منظمات المجتمع المدني بخاصة الحقوقية
والتي تعتمد المقاربة الحقوقية والقائمة على اساس النوع االجتماعي.
•يلعب المجتمع المدني دوراً قوياً في الضغط العتماد القرار  1325والمساهمة في صياغته وكسر الصمت عن
العنف ضد النساء وتعزيز مشاركتهن في بناء األمن والسالم خاصة المساهمات المحورية للمنظمات النسائية
•يلعب دوراً قوياً في منع النزاع ،وصنع السالم وفي الخطوط األمامية للتعافي بعد النزاع ،حين ال تكون
الدولة ومجتمع المانحين قد قاموا بدورهم بعد.
اهمية برامج عمل منظمات المجتمع المدني بخاصة المنظمات النسوية ،في مجال مناهضة العنف والتمييز
القائم على اساس النوع اإلجتماعي ،تكمن في كونها تركز على بعدين أساسيين هما :
•المناصرة والتشبيك والضغط والتاثير في السياسات لتحقيق المساواة الجندرية من موقع الرأي العام،
•اإلستشارات القانونية والنفسية واإلجتماعية مباشرة ألصحاب الحقوق اي تقديم اإلستشارات للحاالت
الفردية وخدمات لحماية النساء المعنفات والمهددات وتمكينهن السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي.
إن تبني مقاربة القرار  1325واجندة المرأة واألمن والسالم من شأنه أن يعزز دور المجتمع المدني على
مستوى الوطني فيساعد على:
1 .بناء تحالف ضاغط للمشاركة في وضع الخطط الوطنية والمسائلة والمتابعة لتنفيذها
•العمل الضاغط لتعديل القوانين التي تمييز ضد النساء وإستحداث القوانين التي تحميهن بخاصة
المتعلقة بجرائم العنف الجنسي ومناهضة تزويج الطفالت
•مناصرة حقوق الفئات مثل النساء الالجئات والنازحات وذوات اإلعاقة  ،وتطوير اوراق سياسات تكون
قوة اقتراح لتنفيذها
2 .تطوير المبادرات لتعزيز دور النساء في بناء السلم األهلي
3 .تطوير سياسات إدماج قضايا النساء وإحتياجاتهن خالل اإلغاثة
4 .تمكين وبناء قدرات لمختلف الجهات واإلعالمين/ات حول اجندة المرأة واألمن والسالم
5 .العمل مع المؤسسات اإلعالمية لتطوير مدونات سلوك مراعية ألجندة المرأة واألمن والسالم
6 .تدريب العاملين/ات في المنظمات للعمل مع النساء والطفالت بخاصة الالجئات والنازحات والمهاجرات وفق
هذه المقاربة.
7 .توسيع مراكز اإلستماع واألمان لتصل خدماتها الى مختلف النساء الالجئات والنازحات وبخاصة المهددات
وضحايا العنف الجنسي
8 .إستحداث مشاريع متخصصة مستجيبة ألوضاع النساء والطفالت في حاالت النزاع وما بعد النزاع وتطوير كل
آليات رصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي ضدهن  ،والمناصرة لكافة قضايا المرأة واألمن والسالم  ،وبرامج
تمكين وتعزيز قدرات النساء في المفاوضات وحل النزاعات وتطوير مؤشرات اإلنذار المبكر عن النزاعات

