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 ةمـمقد

حول المرأة والسالم ( 2000) 1325القرار العتماد الذكرى الخامسة عشرة أصدرته في  في بيان
   ا                            السالم الم ستدام يتطلب أسلوب"                                                            ، أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد  المرأة على أن  واألمن
على االتساق بين التدابير السياسية واألمنية، والتنمية، وبين جدولي أعمال التنمية وحقوق    ا قائم        متكامال 

تجسيد أفضل المقاربة ال تزال هذه و .1"بين الجنسين وسيادة القانوناإلنسان، بما في ذلك المساواة 
هذا      شك ل لقد  .على اعتماده   ا مرور عشرين عامبعد ، اآلن ، الصادر عن مجلس األمن1325قرار القراءة ل

أهم حد أ بر   عت او،                      حقوق النساء وقضاياهن المتعلقة بالمحطات التاريخية  أبرزإحدى  األممي القرار
أحد أكثر قرارات                        . وهذا القرار هو أيضا  العالميةلحركة النسائية جت لغاية اليوم نضال ا        التي تو اإلنجازات 

الجهود المبذولة على المستويات الدولية و القرارهذا أهمية من  رغمعلى ال ،ولكن .  ا مجلس األمن إلهام
. بتنفيذهبشأن شكل ومضمون آليات المساءلة المرتبطة يزداد القلق ما برح ، واإلقليمية والوطنية لتنفيذه

ة                          المعيارية المختلفة الخاص  لألطر         الدوري ةالمراجعات نت احول ما إذا ك تيطرح تساؤالوهذا األمر 
المتزايد بأوجه  قرارفي ظل اإل   ا السؤال منطقيهذا يبدو وهذا الشأن. في        فع الة أدوات تشكل بحقوق النساء 
شكال التمييز أاتفاقية القضاء على جميع وال سيما  ،الدولية األطروبين بعض  1325 قرارالتكامل بين ال

 عامفي  العالم حتفلان يذلال إعالن ومنهاج عمل بيجينوإقرارها، على  ت أربعة عقود   مر  التي ضد المرأة
        اعت مدت التي  2030خطة التنمية المستدامة لعام و ،ماصدوره ىعل   ا وعشرين عام بمرور خمس 2020

 خمس سنوات.منذ 

 1325 القراربين جرائي الموضوعي واإلإثراء النقاش حول أوجه التآزر إلى هذه الورقة  تهدفو
لى إتنطلق من الحاجة هي و .                     الثالثة المذكورة أ عاله األطر الدوليةوبين  واألمن المرأة والسالم حول

دول المنطقة على اعتماد مقاربة     حث  عبر، 1325لقرار للة                    عيق االستجابة الفعا              حديات التي ت            معالجة الت 
واألطر  1325بناء جسر عبور يربط بين القرار إلى  الورقةتدعو كما  تكاملية لحماية وتعزيز حقوق المرأة.

                                                                 وتزويد الجهات المعنية في دول المنطقة بأدل ة على فوائد التآزر على  ؛الدولية المعنية بحقوق النساء
لالستخدام ل التي يمكن من خاللها   ب     الس وتوضيح وإطار هذا التآزر؛ واالجرائي المواضيعي تويين المس

 .1325القرار تنفيذ بالتزاماتها                                             الفع ال لهذه اآلليات زيادة مساءلة الدول بشأن 

اللجنة المعنية بالقضاء على قدمت قد ف. د من الجهود الدولية المشابهةيعدال معهذه القراءة  تتوافقو
لهذا    ا معياري   ا وإطار               إرشادات عملية  ،2010الصادرة عام  30التوصية العامة رقم  في ،المرأة            التمييز ضد 

ن             شأنه أن يحس  المرأة من                  أشكال التمييز ضد  جميع القضاء على  اتفاقيةاالسترشاد ب   ن أاللجنة  نت   بي و. الغرض
 عامفي ف من محطة. أكثرفي التأكيد على هذه المقاربة     تم ،      الحقا و. 1325الدول األعضاء للقرار        تنفيذ      رصد 
دراسة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أعدت ، 2015

دعت و 1325" تناولت فيها قرار مجلس األمن منع النزاع وتحويل العدالة وضمان السالمعالمية بعنوان "
 عاموفي  .من والسالم للمرأةاأل أجندةلى تحسين أوجه التآزر بين اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان وإفيها 

القضاء على التمييز ضد المعنية بلجنة المن مجلس األمن وأعضاء بين أعضاء من اجتماع  د  ق   ع  ،2016
االتفاقية االستفادة من أعضاء مجلس األمن على أهمية          حيث شد د ،في مقر األمم المتحدة في نيويورك المرأة

عن قضايا المرأة والسالم واألمن.  لجنة لديها القدرة على جمع المعلوماتالألن  ،كآلية لجمع المعلومات
                                                

 وضمان العدالة وتحويل النزاع منع ،األمم المتحدة للمرأة( هيئةهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ) 1

 .1325دراسة عالمية حول تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،السالم

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://wps.unwomen.org/pdf/ar/GlobalStudy_AR_Web.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/ar/GlobalStudy_AR_Web.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/ar/GlobalStudy_AR_Web.pdf


-2- 

         الدوري ةمراجعة الأبعاد تضمين         حيث تم  2019عام  في 25+ بيجين لمنهاج         الدوري ةمن خالل المراجعة ،      أيضا 
استعرض المنتدى السياسي  ،اة ذلكوازبم. "ش فيها أحد   هم             مة التي ال ي                  المجتمعات المسال "بـ    ا خاص   ا عد  ب 

قضية المجتمعات السلمية والشاملة  2019 عامفي  2030خطة التنمية المستدامة لعام الخاص ب الرفيع المستوى
كيف يمكن ألصحاب المصلحة تعزيز الروابط المتبادلة  كي تناقشفرصة للدول األعضاء  أتاح، وألول مرة
وفي مرحلة ة والسالم واألمن. االلتزامات المتعلقة بالمرأفي تسريع تنفيذ  2030من خطة عام لالستفادة 

أهداف التنمية تحقيق     أن  إلى  2019فبراير شباط/في في فيينا د     ع ق خبراء لل ع فريقااجتمص    خل ، الحقة
رؤية نسوية تنطوي على  2030خطة عام  بأن        . وأقر  من والسالمالمرأة واأل أجندةسبيل إلى تحقيق المستدامة 

جميع يشمل    ا عالمي       إطارا تشكل نها وأكوكب األرض، على        جميعا تشمل النساء والناس للسالم والتنمية 
 عشر. ةاألهداف السبععلى امتداد السياسات        ا  بينتماسكجسد يوالبلدان 

تبيان إلى  هامنالقسم الثاني هدف ي. وللتآزر الموضوعي        تأطيرا  هذه الورقة في قسمها األولتقدم و
عني ، ما يواألمنجندة المرأة والسالم أفي الدفع بتنفيذ  ةالخاصة بهذه األطر الثالث         الدوري ةأهمية المراجعات 

تعزيز على دة                 التوجهات المساع  بعضفيحدد  ،القسم الثالثما أجرائي. نها تؤطر للتآزر على المستوى اإلأ
حول          الدوري ةأشكال التمييز ضد المرأة والتقارير القضاء على جميع اتفاقية حول          الدوري ةرير ادور التق

 من.المرأة والسالم واألأجندة التزاماتها بموجب بشأن لدول امساءلة لكآلية  ،إعالن ومنهاج عمل بيجين

 عيالتآزر على المستوى الموضو -   وال أ

المرأة والسالم  ألجندةعلى أنه أول نجاح رئيسي  1325قرار مجلس األمن رقم إلى  ما يشار   ا غالب
ة على جميع أشكال التمييز ضد المرأ القضاءاالتفاق عليها في اتفاقية                    االلتزامات التي تم        إال أن  .واألمن

ذه هتنفيذ  شأنومن  .القرار كانت قد مهدت لصدور هذا ،1995 عام في بيجينذلك  بعدو ،1979 عام
 وفعاليته. هتعزز مضامينللتنمية المستدامة، أن  2030عام لى خطة إ، إضافة االلتزامات

نشوء مع و ،المرأة مع السياق العالمي المتغيرضد القضاء على التمييز باللجنة المعنية كيفت توقد 
من والسالم. المرأة واأل أجندةبينها  ،حقوق اإلنسان وحقوق المرأةحول معاهدات وجداول أعمال موازية 

تطبيقها على النزاع المسلح، وال تتناول  أشكال التمييز ضد المرأةجميع  القضاء علىال تحدد اتفاقية و
اللجنة أظهرت  ،ومع ذلك. وحقوق المرأة في المناطق المتأثرة بالصراع د احتياجات                 أحكامها بشكل محد 

ع بالحقوق المكفولة                 لنزاع على التمت ابتأثير    ا متزايد   ا توصياتها العامة اهتمام من خاللاالتفاقية تنفيذ المعنية ب
على حاالت النزاع    ا                       أن  االتفاقية تنطبق أيضعلى كدت اللجنة أعبر تعليقاتها العامة، و. بموجب االتفاقية

المرأة،             ن العنف ضد  بشأ 19التوصية العامة رقم في وال سيما  ،والحروب األهلية والطوارئ العامة المسلح
بشأن حقوق المرأة في  30باعتماد التوصية العامة رقم       الحقا  هذا المسار    ج   و   ت و. 28التوصية العامة رقم و

سريان االتفاقية على البيئات المتضررة من الصراع نطاق  المذكورةالتوصية أوضحت و .الصراعحاالت 
لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين كجزء ال يتجزأ من    ا موضوعي   ا واألزمات السياسية، ووفرت إطار

 منع الصراع وبناء السالم.

 ، عن1995عام  ، المنعقد في بيجينأسفر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في السياق عينه،
لنهوض من مجاالت االهتمام التي من شأنها ا   ا حاسم      مجاال  12 اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين الذي يضم

جادة رادة سياسية العنان إل مؤتمر بيجين أطلقفقد . المساواة والتنمية والسالم لجميع النساءبأهداف 
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غاية ل ،منهاجال ما زالو. 2ل في تطوير سياسات المساواة بين الجنسين                 كما شكل نقطة تحو  ،ورؤية عالمية
  .لسياسات وممارسات المساواة بين الجنسين على الصعيدين الدولي والوطني   ا قوي   ا يشكل إطار ،ليوما
لتنفيذ ها د اإلجراءات التي يتعين على المجتمع الدولي والحكومات الوطنية والمجتمع المدني اتخاذ   حد قد ف

إعالن  قدمكما . 3ال يتجزأ من حقوق اإلنسان   ا باعتبارها جزءبالكامل، حقوق اإلنسان للنساء والفتيات 
في حاالت  هالمشاركة المرأة في تعزيز السالم واألمن وحماية حقوق   ا طموح   ا بيجين بيان ومنهاج عمل

 .أدناه 1اإلطار                             على النحو المبي ن بإيجاز في ، الصراع

 عد المتعلق بالمرأة والنزاع المسلح                               األهداف االستراتيجية في إطار الب  -1اإلطار 

 ،هداف استراتيجيةأ ةست      ح ددت ، نبيجي إعالن ومنهاج عملفي  بالمرأة والنزاع المسلحالمتعلق عد     الب إطار في 
 :االحكومات والمنظمات اتخاذهتعين على تضمن كل منها مجموعة من اإلجراءات التي ي

تحت ظروف       يعشن اللواتي وحماية النساء  ،نع القرارات            النزاعات وص                            زيادة مشاركة المرأة في حل  )أ(
 ؛تحت االحتالل االجنبي      يعشن  واتيأو الل ،مسلحة وغيرهاالنزاعات ال

 ؛من توافر األسلحة            فرطة والحد                            تخفيض النفقات العسكرية الم  )ب(

 ؛حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان في حاالت النزاع من       والحد  ،النزاعات بدون عنف                تشجيع أشكال حل  )ج(

 ؛سالمالثقافة  نشرأة في تشجيع مساهمة المر )د(

 وكذلك  ،إلى حماية دوليةالمحتاجات كفالة الحماية والمساعدة والتدريب لالجئات والمشردات  (ه)
 ؛  ا المشردات داخلي

 .عة بالحكم الذاتي                                         المرأة في المستعمرات واألقاليم غير المتمت مساعدة  )و(

، 2015مدت في نيويورك عام          التي اعت ، 2030تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام من جهتها، 
من تحقيق األو ،على الفقر منها: القضاءة           بمسائل عد       ت عنىغاية  169للتنمية المستدامة و   ا عشر هدف ةسبع

المناقشات بشأن خطة صت     وخل . 4وتحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة للجميع ،تحسين التغذيةو ،الغذائي
من الفقر                       ز ليس االستدامة والحد        أن يعز  للتنمية يجبالجديد طار اإل        على أن  2015التنمية لما بعد عام 

طار اإلن في     مبي النحو العلى ، مة والعدل والحوكمة الرشيدة                 المجتمعات المسال  قيام   ا أيضفحسب، وإنما 
النساء والفتيات                   أشكال التمييز ضد جميع القضاء على    ن أعلى خطة الدول بموجب ال، اتفقت . كذلك2 رقم

عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية                                  من حقوق اإلنسان فحسب، بل هو أيضا    ا أساسي   ا ال يمثل حق
 ، وفي تحقيق جميع األهداف والغايات.5المستدامة

 

                                                
2 UN-Women, the Beijing Platform for Action turns 20. 

3 European Union, Evaluation of the Beijing Platform of Action + 20 and the opportunities for 
achieving gender equality and the empowerment of women in the post-2015 development agenda.       

4 Friends of UNSCR, Sustainable Development and the Women Peace and Security Agenda: 
Synergies for Action.                                                                                                                                     

 .الجنسين بين المساواة: 5 الهدفاألمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية،  برنامج 5

https://beijing20.unwomen.org/en/about
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519191/IPOL_STU(2015)519191_EN.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Friends%20Meeting%20on%20WPS%20and%20SDGS%20-%2015%20July%202019%20-%20FINAL2.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Friends%20Meeting%20on%20WPS%20and%20SDGS%20-%2015%20July%202019%20-%20FINAL2.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Friends%20Meeting%20on%20WPS%20and%20SDGS%20-%2015%20July%202019%20-%20FINAL2.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Friends%20Meeting%20on%20WPS%20and%20SDGS%20-%2015%20July%202019%20-%20FINAL2.pdf
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
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 2030من خطة التنمية المستدامة لعام  16الهدف  -2اإلطار 

 من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة             ش فيها أحد           مة ال ي هم                        على إقامة مجتمعات مسال  لتشجيعا
. إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

 بهذا الهدف.المرتبطة المقاصد في ما يلي و

 ؛جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكانبدرجة كبيرة من       الحد  )أ(

 ؛تجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهمإنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واال )ب(

 ؛تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة )ج(

 بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول المسروقة      الحد  )د(
 ؛2030م مة، بحلول عا                                 ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظ 

 ؛بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما      الحد  (ه)

 ؛وياتإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المست )و(

ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع  )ز(
 ؛المستويات

 .لنامية في مؤسسات الحوكمة العالميةتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان ا )ح(

لى اإلشارة إال بد من ، 1325تلك األطر المعيارية الدولية والقرار  بين قبل قراءة أوجه التقاطع
متبادل وليس ها وبين القرار بينالتآزر الموضوعي ف ،لقرارفي تنفيذ اهذه األطر إسهام أنه رغم أهمية 

سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال  ، والهذه األطر أهميته في تفعيل 1325فللقرار  .االتجاهأحادي 
لتوسيع نطاق فعالة       أداة        يوف ر لقرار لهذا اع النطاق الواس. فتنفيذهابشأن  والمساءلةالتمييز ضد المرأة، 

ار القراعتماد ومع مرور عشرين سنة منذ                                                            التزامات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المرأة. 
تجارب أكثر من ثماني دول في ضوء و ،أجندة المرأة واألمن والسالم من خالل القرارات الالحقةتعزيز و

 أشكال التمييز ضد المرأةجميع القضاء على تطبيق اتفاقية الممكن من أنه اتضح في التجاوب مع األجندة، 
 ،األطر الرسمية في الدولة 1325 ذلك، يتجاوز القرار. كتفاقيةهذه االفي    ا على الدول التي ليست طرف

الميليشيات أو القوات وثل الجماعات المسلحة المستقلة، كة في النزاع، م                           ليشمل جميع الجماعات المشار 
                                                                   قرار جميع الجهات الفاعلة المشار كة في النزاع ومفاوضات السالم وإعادة اليطالب وشبه العسكرية. 

 اإلعمار بحماية حقوق اإلنسان للمرأة واحترامها.

ود اتفاقية القضاء على األمن والسالم للنساء للتغلب على بعض قي أجندةاالستعانة ب   ا يمكن أيضو
إلى تؤدي هذه التحفظات ف. يهاالتحفظات الواسعة النطاق علالناجمة عن و                              جميع أشكال التمييز ضد  المرأة 

من  ،يمكن لمجلس األمنو                                                                        تآكل قدرة اللجنة على الرصد الفع ال إلنفاذ حماية حقوق المرأة في النزاعات. 
في تعزيز مساءلة الدول األعضاء في األمم       هاما     ا دورؤدي أن ي ،خالل التقارير السنوية لألمين العام

لتزامات التجنب المزيد من الالتحفظات تلك الدول التي استخدمت المتحدة غير األطراف في االتفاقية، أو 
 النزاع. أوقات بحقوق المرأة فيالمتعلقة جوهرية ال

وللقرارات التي  1325للقرار                                                          في سياق متصل، تشكل خطط العمل الوطنية أداة  تنفيذ  رئيسيةو
. وبالتالي، يمكن أشكال التمييز ضد المرأةجميع اتفاقية القضاء على بل لجنة          بها من ق            وهي معترف  ،تلته
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                                                                                                   أن يعزز اعتمادها وتنفيذها الفع ال أوجه التآزر بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المرأة 
 من جهة أخرى. 1325وبين القرار  ،من جهةبيجين ومنهاج  2030خطة التنمية المستدامة لعام و

وتضعها في  ،                                                       القضاء على التمييز ضد  المرأة أهمية برامج العمل الوطنيةالمعنية بلجنة ال      ت درك 
، بدأت المالحظات الختامية تتضمن 2013عام  30                           بعد اعتماد التوصية العام ة فلب أسئلتها وتوصياتها.   ص 

حول مباشرة تطرح اللجنة أسئلة و. ة                                            م فص لة حول اعتماد وتنفيذ برامج العمل الوطنيإرشادات وتوصيات 
إشراك المجتمع المدني وآليات الرصد؛ وقد تكون عن الميزانيات؛  سئلة. هذه األبرامجهذه التخطيط وتنفيذ 

الوطني في  امج العملنأو الوزارات المسؤولة عن تنفيذ بر اتالمؤسسو، 1325 في صياغة وتنفيذ القرار
االحتياجات المختلفة لكل من النساء والفتيات في الدول. كما تقدم اللجنة توصيات لتوفير ميزانيات تراعي 

ما تكون    ا غالبو                                                           أو إلشراك المجتمع المدني والفئات المهمش ة في عملية الصياغة.  ،برنامج العمل الوطني
                                                   القضاء على التمييز ضد  المرأة لطرح أسئلة محد دة عن ب                                             خط ة العمل الوطنية "نقطة دخول" للجنة المعنية 

 المرأة والسالم واألمن وتنفيذها.

لى مجلس إالذي يقدمه  ،"المرأة والسالم واألمن" ، يؤسس تقرير األمين العام لألمم المتحدة عنكذلك
يتم عرض التقرير وألمن. نظرة عامة حول التقدم في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسالم وا ،      سنويا األمن 

بة بتقديم            الدول مطال ومن. خالل المناقشة السنوية المفتوحة حول المرأة والسالم واألمن داخل مجلس األ
ذة على المستويات الوطنية لتنفيذ                التدابير المتخ عن تقديم أمثلة ونماذج وبمعلومات إلنجاز هذه التقارير، ال
، يساعد تبادل تقارير بعثات حفظ       أخيرا و. 306نها التوصية العامة رقم بيمن و ،من والسالمجندة المرأة واألأ

التمييز ضد شكال أجميع القضاء على المعنية بلجنة الوالسالم والتقرير السنوي لألمين العام لألمم المتحدة 
منظومة األمم                               ي سهم تبادل البيانات في تعزيز ودائها بوصفها اآللية المعنية باالتفاقية. أتطوير على  المرأة

 أثناء النزاعات.حقوق المرأة بشأن شامل للمساءلة                                      المتحدة ويطو ر الفرص المتاحة لتحسين 

إطار التآزر  وتحديد ،الثالثةاألطر و 1325بين القرار تفاعل يمكن قراءة العلى ما سبق،       بناء 
ومضامينها  جندةغناء األإ ،تقاطعاتأو مستويات أربعة ضمن  والموضوعيالجوهري يين على المستو

 طارها المعياري.إو

 النزاع منع :األول التقاطع -ألف

لى كفالة السالم اإليجابي إتدعو ومن والسالم رؤية جريئة للسالم، المرأة واأل جندةتتضمن أ
أي مجرد غياب العنف والذي يمكن أن يخفي في كثير من األحيان  ،المستدام وليس فقط "السالم السالب"

 التركيزلى إالدول األطراف عت د 30التوصية العامة رقم ن أكما عن عدم االستقرار. إرهاصات كامنة 
التنظيم وبكر                        أنظمة فعالة لإلنذار الم من خالل تطوير  ،نفعلى منع نشوب النزاعات وجميع أشكال الع

الصغيرة لمنع األسلحة و المراقبة المالئمة لتداول األسلحة التقليديةوالقوي والفعال لتجارة األسلحة، 
 التمييز ضد المرأة.الخطيرة القائمة على  استخدامها في ارتكاب أو تسهيل أعمال العنف

                                                

  التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 30 رقم العامة التوصية بشأن إرشادي ب   تي   ك األمم المتحدة للمرأة،  هيئة 6

 .واألمن والسالم بالمرأة المتعلقة المتحدة لألمم التابع األمن مجلس وقرارات المرأة ضد

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/guidebook-cedaw-general-recommendation-30-women-peace-security-ar.pdf?la=en&vs=1850
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/guidebook-cedaw-general-recommendation-30-women-peace-security-ar.pdf?la=en&vs=1850
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أجندة النساء والسالم واألمن ال تعني ببساطة     أن  بيجينعمل منهاج إعالن وأوضح  من جهته،
قيام بيئة تحافظ على السالم  إن و "منع نشوب الصراع العنيف". ها تعنيولكن منة للنساء"،"جعل الحرب آ

عدم التهديد وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تعز ز تحمي حقوق اإلنسان والديمقراطية ووالعالمي 
على النحو المنصوص عليه  واحترام السيادةالسالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي  ضد باستخدام القوة 

 .بحسب ما جاء في المنهاج نهوض بالمرأةمن عوامل ال ا مهمفي ميثاق األمم المتحدة، يشكل عامال  

زمة لتحقيق المسائل الرئيسية الال 2030خطة من  16المقترحة في الهدف مقاصد بدورها، تعكس ال
العدالة والفساد غياب مثل  ،ز على أهم العوامل المسببة للنزاعاتيتركمن خالل ال ،سالم إيجابي ومستدام

إطار ما بعد وينص  .7بطريقة تشاركية صنع القرارعدم والحريات األساسية انتهاك الشفافية وغياب و
العنف وانعدام األمن هما مسألتان كونيتان تؤثران على رفاه الناس في جميع البلدان، وليس على أن  2015

اسكة خلق يتطلب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة متم ،ذلك. ولالنزاعاتالمتضررة من  تلكفقط في 
لمستويات المرتفعة من العنف المسلح وانعدام إن اولصالح النساء والفتيات في حاالت الصراع. كون سالم ي
العنف الجنسي والجريمة واالستغالل والتعذيب        كال  من                                  مدمرة على تنمية البلدان، كما أن       آثار  لها األمن

 .8انونيتزايد وينتشر في حاالت النزاع أو في غياب سيادة الق

 الجنسين بين اواةالمس :الثاني التقاطع -باء

لم يشر غير أنه في تحليل واستعراض تأثير النزاعات على النساء،  ع    توس  1325القرار    ن أصحيح 
 التي هي في كثير من القائمة على التمييز ضد المرأة  المساواة الهيكلية والقوالب النمطيةغياب إلى 

بناء وفي صنع القرار مشاركتهن على و النساءغير المتناسب للنزاع على  للتأثيراألساسي األحيان السبب 
 من.السالم واأل

هو  أشكال التمييز ضد المرأةجميع القضاء على معيار اإلطار الخاص باتفاقية نطاق اتساع    ن إ
من والسالم من خالل جندة المرأة واألأقراءة وتأتي  .حق المرأة في المساواة                 باألهمية القصوى ل         اعتراف 

يعكس تنفيذ التزامات مجلس             في ضمان أن  سهملت المرأة                 شكال التمييز ضد أاتفاقية القضاء على جميع 
على جميع دها ن يأخذ في االعتبار تأثير سياقات النزاع وما بعأو ،للمساواة الموضوعية   ا ن نموذجاألم

المرأة ومشاركة المرأة في بناء                            القضايا المتصلة بالعنف ضد     أن وبالرغم من . 9نسانيةحقوق النساء اإل
ضرورية ذات الصلة  ةالقراءة ضمن روحية وفلسفة األطر الثالثتبقى  ،1325صميم القرار تقع في السالم 

ه            لعنف الموج او فهم األدوار والمسؤوليات المنوطة بكل منهمالللمساواة بين الجنسين وتوطيد الفهم البنيوي ل
 النساء في سياق النزاع.    ضد 

المرأة             التمييز ضد شكال أجميع القضاء على المعنية بجنة لل 30و 19 ناتالعام ناتالتوصيوقدمت 
بين    ا سبب ونتيجة للعالقات غير المتكافئة تاريخيوأكدت أنه  ،التمييز ضد المرأةللعنف القائم على    ا فهم

                                                

                                                     مة ال ي هم ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،                                التشجيع على إقامة مجتمعات مسال  -16الهدف المتحدة،  األمم 7

 .ستوياتوإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع الم

 .: السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية،  برنامج 8

9 Susan Harris Rimmer (2014), When WPS Met CEDAW (and Broke Up with R2P?). 

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20297
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20297
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20297
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20297
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
https://www.e-ir.info/pdf/47669
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توضح اللجنة العالقة بين العنف  ،معالجة تفاصيل العنف المرتبط بالنزاع في سياقو الرجل والمرأة.
.                ويعز ز استمرارهالذي يسبق انتهاء النزاع التمييز ضد المرأة العنف القائم على بين المرتبط بالنزاع و

بين  للنزاع على عدم المساواة   ا عالوة على ذلك، تضع اللجنة مثل هذا العنف ضمن التأثيرات األوسع نطاق
وما لحقه  1325هج مع تركيز القرار                يتناقض هذا الن والجنسين وضعف النساء أمام جميع أشكال العنف. 

من          أو كجزء  ،  ا من قرارات على العنف الجنسي عند استخدامه كتكتيك حرب الستهداف المدنيين عمد
اتفاقية القضاء على ف أة.    مجز في فهم العنف مقاربة الهذه والمدنيين.                               هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد 

الجنسين وتحقيق بين نه ال يمكن الحفاظ على إنجازات المساواة أتعتبر المرأة                        جميع أشكال التمييز ضد 
 للنساء.ؤاتية إذا كانت المعايير االجتماعية والقانونية م ا          والسالم إل من جندة المرأة واألأ تطلبهاالمساواة التي 

بالمساواة بين    ا وثيق                     يرتبط السالم ارتباطا   ،بيجينعمل منهاج عالن وإل   ا ووفقنفسه، طار في اإل
إزالة جميع العوائق التي  لىإإعالن ومنهاج عمل بيجين يهدف و. بالمرأة وبالنهوض ،النساء والرجال

من خالل حصولها على  ،ةة والخاص فعال في جميع مجاالت الحياة العام بشكل ول دون مشاركة المرأة تح 
ذلك يعني ونصف في صنع القرارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية. نصيبها الكامل والم 

العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية وبين المرأة والرجل في البيت  والمسؤوليةإقرار مبدأ تقاسم السلطة 
لتحقيق  ا شرطل شك  ت هي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان والمساواة بين المرأة والرجل وبصورتها األعم. 

في الشراكة بين المرأة والرجل قائمة على المساواة بينهما هو  ل تحقيق تحو والمساواة والتنمية والسلم. 
 لتحقيق تنمية مستدامة محورها اإلنسان. شرط 

السالم المستدام لن  ن أالذي اعتبر  2015ما بعد التنمية لمن خالل إطار  تأكيدها هذه المقاربة تم 
واالستثمار في تمكين المرأة والمجتمع  ،من خالل معالجة األبوية المجتمعية والمؤسسية ا   إل    ا يكون ممكن

الحاجة إلى على  2030 عام خطةيأتي تأكيد من هنا و .من العسكرة                          والتأكيد على الحماية بدال  ،المدني
تكامل بين السالم والتنمية المستدامة وحقوق تجسد الالجذرية للصراع واستجابة عالمية تعالج األسباب 

          هو وسيلة  2030جندة أمن العمل على                             تمكين النساء والفتيات كجزء    ن إوبالتالي،  ة.                  اإلنسان بطريقة كلي 
 .10مة ومستدامة                   لبناء مجتمعات مسال 

 والتكاملية الشمولية :الثالث التقاطع -جيم

تسهم في توسيع  ةضمن هذه األطر الثالثقرارات  وما تاله من 1325مقاربة قراءة القرار    ن إ
 القرار.هذا ة لفهم نظام حماية النساء ضمن مظل محدودالالنطاق 

بمعنى استهداف  ،هج الشمولي        على الن  القضاء على التمييز ضد المرأةاللجنة المعنية بدت    شد لقد 
كذلك،  تحت االحتالل.              اللواتي يعشن  وأ ،اللجوء اتطالبأو  ،الالجئات    ضد عدم التمييز أي  ،كل النساء

هن   واتيالل النازحاتة لكفالة الحماية والمساعدة والتدريب لالجئات وأهمية خاص  بيجينعمل  أولى منهاج
والحريات الكامل بجميع حقوق اإلنسان ع تمت المضاعفة الجهود لضمان لى إدعا و ،بحاجة إلى حماية دولية

. والنهوض بهن  ول دون تمكينهن عقبات متعددة تح  اتي يواجهن وجميع النساء والفتيات اللاألساسية ل

                                                

10 Women’s International League for Peace and Freedom, National action plans: localising 

implementation of UNSCR 1325.                                                                                                                                  

https://www.wilpf.org/national-action-plans-localising-implementation-of-unscr-1325/
https://www.wilpf.org/national-action-plans-localising-implementation-of-unscr-1325/
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أو الثقافة أو الدين أو  االثنياألصل العرقي أو السن أو اللغة أو االنتماء العوامل المؤدية إلى ذلك  منو
خطة عام من  5سه من خالل الهدف               نفسه يمكن تلم االتجاه و من السكان األصليين. اإلعاقة، أو كونهن 

      أيضا   سه         يمكن تلم و .حيث التزمت الدول بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ،2030
   ال  سبي ، بوصف ذلكش فيها أحد          مة ال ي هم                 جل مجتمعات مسال أعلى العمل من     نص   الذي 16من خالل الهدف 

 .11لتحقيق التنمية المستدامة   ا رئيسي

عت األطر وس إذ يطال الحقوق نفسها، بل  ،هج الشمولي على أصحاب الحقوقال يقتصر الن و
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية شمل حقوق المرأة بحيث أصبحت شاملة وتنطاق  ةالمعيارية الثالث

 .منجندة المرأة والسالم واألأتنفيذ                المضي قدما  في جل أبعاد من األمن     عد   ب     كل عن        ال غنى ، فوالمدنية

 المرجعية الرابع: التقاطع -دال

مع مرجعية األطر الدولية يتالقى ، وواليات حقوق االنسانوالية من األمن قرار مجلس  عتبر  ي 
أشكال جميع ه في   ن أ القضاء على التمييز ضد المرأةالمعنية بلجنة الاعتبرت قد فومضامينها.  ةالثالث

حتالل االو عامة،ال طوارئحاالت الودولي، ال مسلحال نزاعالودولي، المسلح غير النزاع كال)األزمات 
     وف ر للقانون الدولي ي                                 ت ك ف ل حقوق المرأة من خالل نظام  ،(جنبي أو غيرها من الحاالت المثيرة للقلقاأل

والقانون اإلنساني أشكال التمييز ضد المرأة القضاء على جميع اتفاقية بموجب  ، وذلكأوجه حماية تكاملية
ضمان احترام القانون الدولي، ى لإ بيجينعمل  يدعو منهاج ،هبدوروي. الدولي والقانون الجنائي الدول

ذلك إلى القانون الدولي، بما في  2030تستند خطة التنمية المستدامة لعام و .في ذلك القانون اإلنساني بما
 .ناواإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسميثاق األمم المتحدة 

يكتفي بتوفير إطار سياسي وبتحديد األهداف الكفيلة  1325                              وبالرغم من أن  قرار مجلس األمن 
                           ال ي قدم إرشادات معيارية أو فهو بتعزيز مشاركة المرأة في جميع جوانب منع النزاعات وإدارتها وحلها، 

 ياتخاذ التدابير التوالجهات المعنية ويترك للدول األعضاء  ،هرية لضمان تحقيق هذه األهدافتشغيلية جو
جندة أفي تنفيذ المشتركة هذه المرجعية وتساعد .        مناسبا تراه بالشكل الذي  ،تتناسب مع األولويات الوطنية

يمكن التفاقية القضاء على فمن لكونها تقدم خريطة شاملة من التدابير واإلجراءات. المرأة والسالم واأل
 .12دخول وخطوات محددة وتوجيهات للوفاء بهذه االلتزامات طقدم نقا  ت            المرأة أن                        جميع أشكال التمييز ضد 

ؤدي من خاللها التي يشكال األد     تحد و ؛المرأة وكيفية القضاء عليه                                تشرح االتفاقية ماهية التمييز ضد و
المرأة الذي يديم               مثل العنف ضد  ،عواقب التمييزتناول تو ؛هابحقوقع                 المرأة من التمت  انحرمالتمييز إلى 

قيمة المتعلقة بالمرأة المفاهيم التمييزية                                                 تتحدى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد وضعفها. 
سة غير المتساوية للسلطة    ار   م      والم  ،في المجتمع يهماواألدوار والمسؤوليات المنسوبة إلالمرأة والرجل 

 اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق المساواة في المجاالتإلى  دعت االتفاقيةلقد على أساس هذه العالقات. 
تناولت و اإلجراءات الالزمة لذلك.دت     وحد  ،المرأة                          تشريعية لحظر كل تمييز ضد الالتشريعية وغير 

لمكافحة  ،ع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعيةعلى اتخاذ جمي دت   شد و ،موضوع التدابير المؤقتة
ضمان حقها في التصويت في جميع االنتخابات لو ؛تجار بالمرأة واستغاللها في البغاءجميع أشكال اال

                                                

 .تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات -5الهدف المتحدة،  األمم 11

12 United Nations Development Fund for Women, Advancing gender equality using CEDAW and UN 
Security Council Resolution 1325: Training module for gender equality advocates.                                               

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20264
https://www.un.org/ruleoflaw/files/AdvancingGenderEqualityManual_eng.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/AdvancingGenderEqualityManual_eng.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/AdvancingGenderEqualityManual_eng.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/AdvancingGenderEqualityManual_eng.pdf
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 ؛                                                                           منحها حقوقا  مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بهالو ؛واالستفتاءات
 .وغير ذلك من الميادين مساوية لحقوق الرجل في التعليم عها بحقوق          وضمان تمت 

 ،الجميعق بل إجراءات فورية ومتضافرة من  يجب اتخاذ ،بيجين عالن ومنهاج عملإل   ا وفقو
لموارد اوتعبئة  ،الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع المستوياتق بل من بشدة  لتزاماالو

القوانين الوطنية وصياغة بما في ذلك سن  ،مستويات العملوعلى جميع  على الصعيدين الوطني والدولي
مجاالت االهتمام من كل التي تشوب  كلاالمشالمنهاج ص شخ يو. االستراتيجيات والسياسات والبرامج

قترح االستراتيجية واإلجراءات العملية التي ينبغي أن تتخذها مختلف الجهات الفاعلة بهدف يو ،الحيوية
 البعض.زة لبعضها معز العليا والولوية األمترابطة وذات الألهداف واالستراتيجيات تحقيق ا

بما من شأنه  ،السياسات والبرامج والميزانياتلى تقييم إ 2015 عام لما بعديدعو إطار التنمية  ،بدوره
سياسات  تؤثرللخطة،    ا وفقومن اإلنفاق العسكري وإعادة توزيع الموارد نحو اإلنفاق االجتماعي.       الحد 

جهود تحقيق المساواة بين الجنسين للخطر ض      وتعر  ،غير متناسب على النساء والفتيات بشكل   ا سلب التقشف
عتماد أنظمة الحماية االجتماعية المراعية ال   ن كما أمن الفقر وإعمال حقوق اإلنسان للنساء والفتيات.        والحد 

حقوق اإلنسان واالستثمار فيها واالعتراف بها وفق تأكيدات والقائمة على المساواة بين الجنسين العتبارات 
هذه األطر جميع التدابير واإلجراءات التي توسعت وعلى قضايا النساء.  ةيجابي        آثارا  إ 2030خطة عام 

 .  ا ملموس   ا وترجمته واقع 1325لقرار إلى تنفيذ افي دفع الدول في شرحها وتفصيلها تسهم  المعيارية

 على المستوى اإلجرائيالتآزر  -      ثانيا 

لإلجراءات اتخاذها بشأن الدول  مساءلة قدرته علىعلى            وطرق  عمله سياسات مجلس األمن تؤثر
 رصد تنفيذ قراراتهعنى ب  ت مجلس ال يعمل كهيئة الف. والسالممن المرأة واألحول  1325لقرار ل   ا تنفيذالالزمة 

والية الهو يفتقر إلى و .األعضاء في األمم المتحدة الدول ىالمسائل المواضيعية على مستوبرصد أو 
 ،والمتنوعةالنطاق  راراته المواضيعية الواسعةبشأن تنفيذ قلمساءلة الدول األعضاء  دة     مساع الدوات األو

عاملة  رق  ف إنشاء لجان ومجلس على الالرغم من قدرة على و .من والسالمالخاصة بالمرأة واألتلك بما فيها 
لدول األعضاء امساءلة لي متابعة خيار إنشاء هيئة معينة رغبة ف ةأيلغاية اآلن          لم ي ظهر فهو  ،هلتنفيذ قرارات

 من والمرأة والسالم.األ جندةبشأن أ

سهم التقارير الوطنية التي تمن خالل ا القصور، هذلمعالجة الراهن ي الوقت       جار  فغير أن العمل 
        غير أن  . 1325لقرار احول تنفيذ  13لألمم المتحدة األمين العامالتقرير السنوي الذي يصدره الدول في  بها

األمين العام لألمم المتحدة إلى  تقديم تقرير يرفض من الدول كبير عددوال يزال ،   ا تعاون الدول ليس إلزامي
مجلس األمن. إلى إلى األمين العام وليس  هاتقدم                         ، إن قد مت تقاريرها، فهي                               عن تنفيذ القرار. كما أن  الدول

 .رصد تنفيذهإلى وإنما  ،عن تنفيذ القرارات                           ساءلة الدول األعضاء مباشرة ال ترمي إلى مهذه اآللية كما أن 

دعوة الدول األعضاء في األمم في المساءلة تحقيق دة في      مساع من اآلليات الآلية أخرى وتتمثل 
 ،ولكن على المستوى المحلي.من والسالم جندة المرأة واألأ المتحدة إلى اعتماد خطط عمل وطنية لتنفيذ

                                                

13 UN Documents for Women, Peace and Security in Security Council Report. 
 

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/women-peace-and-security/
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يتجاوز عدد الدول ولم ، 1325                                                           عدد كبير من الدول لغاية تاريخه خطط عمل وطنية خاص ة بالقرار يعتمد  لم
، قدم األمين العام في تقريره 2010عام . وفي 201814 لغاية سنةدولة  77التي التزمت بخطط عمل وطنية 

بعض أعضاء مجلس األمن على أن اعتراض  إال. القرارتنفيذ ع                  من المؤشرات لتتب    ا لى مجلس األمن عددإ
نظام شامل ياب المؤشرات في غ نتج عنه عدم اعتمادها بشكل رسمي. وتبرز محدودية أثر هذه أهميتها

 .1325تنفيذ القرار بشأن لمساءلة الدول 

 ،1325تنفيذ القرار حول فعالة عدم وجود آليات مساءلة من وفي ظل وجود مخاوف واضحة 
عالقة    ن إف ،لذلك.   ا لة للنهوض بحقوق المرأة في النزاعات أكثر إلحاح                 وسائل بديلة ومكم البحث عن أصبح 

 واتفاقية القضاءبيجين  إعالن ومنهاج عملفي التآزر التي تم توضيحها بين الصكوك القانونية المتمثلة 
 تشكلمن جهة ثانية، ، 1325والقرار  ، من جهة،2030خطة عام المرأة و                 شكال التمييز ضد أجميع  على

تنفيذها ولمساءلة الدول عن          الدوري ةللمراجعة            توفر فرصا بحيث  ،للمراجعة والمساءلة      بديال         وإطارا مساحة 
 .أجندة المرأة والسالم واألمنالمتعلقة ب لتزاماتهاال

في دة                             طر معيارية أخرى مفيدة ومساع أقبل قراءة هذه اإلمكانيات، من المهم التأكيد على وجود و
 من والسالم ومساءلة الدول عن التزاماتها.جندة المرأة واألأنفيذ ت

أهمية لقضايا النساء والفتيات في سياق النزاعات بطرق  15اإلنسانولي الهيئات المعنية بحقوق   ت 
وتحليل  ةقشانمعملت هذه الهيئات على ومها وصالحياتها والقضايا المختصة بها. مختلفة مرتبطة بمها

البحث تأثير النزاعات على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما طورت بقوة 
خاصة المعنية ولي اإلجراءات ال       ذلك، ت ك التزامات الدول بهذه الحقوق في سياق النزاعات.ل تنفيذ   ب   س في 

المقررة الخاصة المعنية بالعنف ومنها  ،بحقوق النساء أهمية كبيرة لقضايا النساء في سياق النزاعات
لقضية تأثير النزاعات       أيضا  برى ولي اإلجراءات الخاصة المواضيعية األخرى أهمية ك  ت . والمرأة ضد

ر             تقرير المقر ، منها وقد صدرت عشرات التقارير في هذا السياق .على القضايا المواضيعية التي تهتم بها
ر الخاص المعني                   وكذلك تقرير المقر ، 16الخاص المعني بالحق في التعليم حول الحق في التعليم لالجئين

بالحق في التعليم حول إسهام الحق في التعليم في منع الجرائم الوحشية واالنتهاكات الجسيمة لحقوق 
 .18ر الخاص المعني بالحق في التعليم في أوقات الطوارئ            تقرير المقر وكذلك  ،17االنسان

على أهمية  ،من خالل آلية االستعراض الدوري الشامل ،مجلس حقوق االنسان شددي ،من جهته
تقصي بعثة عمله من خالل وفي لى الدول، إالموجهة  هتوصيات، في منواألوالسالم قضايا المرأة 

لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية . على سبيل المثال، أصدرت 19الحقائق

                                                
14 S/2018/900. 

 .المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسانرصد المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  مكتب 15

16 A/73/262. 

17 A/74/243. 

18 A/HR/8/10. 

 .المستقلة التحقيقاتحقوق اإلنسان،  مجلس 19
 

https://undocs.org/ar/S/2018/900
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/Overview.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/Overview.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/Overview.aspx
https://undocs.org/ar/A/73/262
https://undocs.org/ar/A/74/243
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/8/10
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/COIs.aspx
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. 20في الجمهورية العربية السوريةوالعنف المبني على التمييز بين الجنسين حول العنف الجنسي         تقريرا 
جمع األدلة حول مثال آخر بعمل لجنة حقوق االنسان الخاصة بجنوب السودان حول استراتيجيات ويتعلق 

 .21في جنوب السودانوالمبنية على التمييز بين الجنسين الجرائم الجنسية 

  شكالأ جميع على القضاء التفاقية         الدوري ة المراجعة -ألف
 1325 والقرار المرأة    ضد  التمييز

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد قدرة  في عدم التشكيكلالتي تدعو  األسبابكثيرة هي 
،   ا التي ال تعاني نزاعالدول، حتى تلك ومساءلة  ،على مساءلة الدول عن حقوق المرأة في النزاع المرأة

رصد فة ب        جنة مكل لعتبر فريدة من نوعها بسبب هيكلها القوي ووجود            االتفاقية ت    ن إ. بشأن تنفيذ األجندة
توضيح وبلورة معنى ونطاق وعليها مراجعة تقارير الدول األطراف والرد هو  هذه اللجنة دورو. تنفيذها

تسهم اللجنة في تطوير المعايير ومواد االتفاقية واقتراح منهجيات تنفيذها من خالل التوصيات العامة. 
؛ ألداء الدول الدوريرصد وال سيما البفعالية، أدوارها المتنوعة أداء من خالل  ،الخاصة بحقوق النساء

توفر اللجنة بيانات مفيدة لمجلس األمن يمكنه االعتماد عليها  ،لذلك "."تقارير استثنائيةإعداد وطلب 
 األطراف،واالستثنائية للدول          الدوري ةالتقارير خالل  منات هذه المعلومتجمع هي و منها.واالستفادة 

 .عضاء في االتفاقيةاأل مع الدول هاحوارلى إ، إضافة لمجتمع المدنياالتي يقدمها تقارير الظل و

يبدو ذلك . والقضاء على التمييز ضد المرأة منفتحة على التعاون المثمر مع مجلس األمنالمعنية بلجنة ال    إن  
 بياناتهاتقديم ومن خالل  ،مجلس األمن الخاص بالمرأة والسالم واألمنقرار في تنفيذ ؤديه الذي تالدور من خالل    ا جلي

على اهتمام  ،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية المتعلقة ب ،                    تر كز عملية االستعراضو مجلس.اللى إ
فرصة تيح                                          يشكل إجراء إعداد التقارير منتدى  دوليا  يو                                 وتطلب منها تقييم التقدم الم حرز.  ،الحكومات بالوفاء بالتزاماتها

للنهوض بالمساواة لفريق خبراء معين من األمم المتحدة لتقديم توصيات موضوعية تتعلق بالخطوات التي ينبغي اتخاذها 
 بين النساء والرجال.

شكال التمييز ألى اتفاقية القضاء على جميع إمستوى العربي، انضمت غالبية الدول العربية العلى 
لجنة الهذه الدول مع واصل من االتفاقية، تت 18بالمادة    ا . والتزاموالصومال باستثناء السودان ،المرأة    ضد 

تأخر تكشف مراجعة موقع المفوضية السامية لحقوق االنسان . غير أن ة  ي من خالل تقديم تقاريرها الدور
كبير منها في تقديم التقارير      عدد ستمر في حين ي ،        الدوري ةة و                     تقديم تقاريرها األولي في العربية بعض الدول 

 حددة.المهل     الم ضمن 

وخلفياتها النزاعات عرض في الوطنية  هاتقاريرفي  العربية تسهبالدول ما كانت    ا غالبو
 .االتفاقيةالتزاماتها تجاه مواد  تنفيذاتخاذ اإلجراءات الالزمة لول دون                ها كمعو قات تح بللتذرع  ،التاريخية

لضمان حقوق المرأة في الحاالت المتأثرة المبذولة ف اطرقدم تقارير عن جهود الدول األ          ما كانت ت    ا ونادر

                                                

 .العربية السوريةفي الجمهورية  والجنسانيكرامتي: العنف الجنسي  فقدتحقوق اإلنسان،  مجلس 20

21 United Nations Human Rights Council, Commission on Human Rights in Sudan. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3_AR.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoHSouthSudan/Pages/Index.aspx
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، أصبح تحليل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةوبفعل جهود قة، الحوفي مرحلة بالصراع. 
 .  ا تأثير الصراع على المرأة أكثر تعمق

واألمن جندة المرأة والسالم أالدول تستعرض التزاماتها بشأن    ن أيتبين  ،هذه التقاريروفي ضوء 
، 1325القرار تنفيذ واآلليات المعنية ب عمل اللجان على استعراضفي الغالب تركز ولكنها  ،بأساليب متباينة

الركائز واألهداف االستراتيجية لى إ، إضافة عداد الخطة الوطنية الخاصة بالقرارإسير العمل على على و
 .الخاصة بالخطة الوطنية

من ضمن االستراتيجيات الوطنية الخاصة موقع قضايا المرأة واألفي السياق عينه، تبين التقارير و
القرار شأن جهود التوعية والتثقيف بواألنشطة والحمالت ذات الصلة لى إ، إضافة ين الجنسينبالمساواة ب

ن    ضم       كما ت  ذة لحماية النازحات والالجئات.                                                  تستعرض التقارير جهود الدول لناحية المبادرات المتخ و .1325
األرامل والنساء ويلها إناث مثل األسر التي تع ،      محد دةفئات الدول تقاريرها معلومات عن تأثير النزاع على 

يأخذ وفي جهود بناء السالم. في السياسة ولنساء ا مشاركةعن معلومات       أيضا توفر هي و ذوات اإلعاقة.
 لمعلومات الخاصة بحماية النساء من العنفافي و ،في سياق استعراضات الدول       كبيرا          عد حيزا         هذا الب 

ول دون وفائها   ح التي تواجهها وتاألمنية التحديات الدول في تحليل وتتوسع  وبقضايا االتجار بالبشر.
 جل السالم.أجهودها على المستويات الدولية واإلقليمية من كما تستعرض  ،بالتزاماتها تجاه حقوق النساء

مجمل  من خالل ،المرأة واألمن والسالمأسهمت اللجنة في تطوير تفاعل الدول مع قضايا وقد 
البلدان التي أصبحت طرفا  في االتفاقية )الدول األطراف( و.         الدوري ةآلية المراجعة  مسارات ومحطات

تتولى و. 22المنصوص عليها في االتفاقيةللحقوق  هامة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمالملز 
رسال إتتولى الدول و. 23قائمة المسائلبحسب لى الدول بعد استالم التقارير إرسال تساؤالتها إاللجنة 

بواعث ا في مرحلة الحقة بوافيهتو ،مع الدول         تفاعليا                   جري اللجنة حوارا   ت و. 24قائمةهذه الالردود على 
  فيو. 26، كما يمكنها طلب متابعة المالحظات الختامية25قلقها وتوصياتها في شكل مالحظات ختامية

القضاء على التمييز ضد المرأة. المعنية بما يلي عرض لتفاعل بعض الدول العربية مع أعمال اللجنة 
 بين اللجنة والدول.بادلة العرض أدناه على قراءة في الوثائق المختلفة المترتكز وي

                                                

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  مكتب 22

 .حقوق اإلنسان

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  مكتب 23

 .حقوق اإلنسان

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  مكتب 24

 .حقوق اإلنسان

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  مكتب 25

 .حقوق اإلنسان

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  مكتب 26

 .حقوق اإلنسان
 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=29
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=29
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=29
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=29
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=22
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=22
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=22
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=22
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeAr.aspx?lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeAr.aspx?lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeAr.aspx?lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeAr.aspx?lang=ar
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 المسائلعلى مستوى قائمة  

بعضها  الدول. مع القضاء على التمييز ضد المرأةالمعنية بلجنة الالتي تثيرها المسائل قائمة  تتنوع
اآلخر يتناول محاور القرار  بعضهاو، 1325خطط الوطنية الخاصة بالقرار يركز بشكل مباشر على ال

والمسائل في قائمة القضايا       يوج ه بالمقابل، هناك عدد من الدول التي لم . بها األربعة والتزامات الدول
من         ن عددا أويشار إلى  .27من والسالمأي سؤال خاص بموضوع المرأة واأل         الدوري ةالمتعلقة بتقاريرها 

ة من استفسارات اللجنرحه على ما تطيب منها ال يج   ا كبير   ا       ن  عددإتفاعل مع قائمة المسائل، بل يال الدول 
 .رسال الردود على قائمة المسائلبإبعضها  يقوموأسئلة تفصيلية، فيما 

المأخوذة األمثلة ومن  تركز اللجنة على معرفة آثار النزاع على حياة النساء. ،في أوقات كثيرةو
اللتزام الدولة الطرف، على النحو    ا نظر"ما يلي: قائمة األسئلة الموجهة للجمهورية العربية السورية من 

المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت  30                               الم بي ن في التوصية العامة رقم 
                                          الت األزمات، بما في ذلك أثناء النزاع، ي رجى النزاع وما بعد انتهاء النزاع، بتطبيق االتفاقية في جميع حا

ذة واآلليات الموجودة لمعالجة اآلثار السلبية للنزاع على حياة النساء                                 تقديم معلومات عن التدابير المتخ 
                                                                                                   والفتيات، لحمايتهن  من العنف والتأكد من عدم تفاقم التمييز المتأصل ضدهن  في جميع أنحاء إقليم الدولة 

رجى تقديم معلومات عن نوع مصادر الرزق البديلة لبقاء األسر وتقديم المساعدة، وال سيما              الطرف. كما ي 
 .األراضي الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف" لألسر التي تعولها نساء، في

تقديم تطلب اللجنة فمن اهتمام اللجنة ضمن قائمة المسائل.    ا يحتل موضوع اإلنذار المبكر حيزو
تطلب من و ،منع نشوب النزاعاتإلى م اإلنذار المبكر الهادفة   ظ             ذة لتطوير ن       المتخ  معلومات عن التدابير

ومخصصة  ،المتعلقة بالمساواة بين الجنسينن تكون مؤشرات اإلنذار المبكر مراعية لالعتبارات أالدول 
والسياسية  زالة العقبات القانونية واالجتماعيةإلو التمييز بين الجنسينلكبح االنتهاكات القائمة على 

 اوتسويتهة هذه النزاعات في إدارتها والمؤسسية التي تعيق مساهمة المرأة في منع نشوب النزاعات ومشارك
 .(     مثاال  فلسطيندولة )      أيضا 

لى ضرورة تقديم معلومات عن النتائج المحققة إاللجنة في أسئلتها من جهة أخرى، تتطرق 
 1325والخطوات المتخذة والتحديات الماثلة في تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 

قرار الذة العتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ                بالخطوات المتخ    ا بيان      أيضا  طلب توهي  .فلسطين(دولة )تونس و
في كثير من األحيان، تتشدد اللجنة السعودية(. وة، والمملكة العربية سورية الالبحرين، والجمهورية العربي)

نها أ. كما (، دولة فلسطينفي السؤال عن الميزانية المخصصة لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية )تونس
الجنس والسن واإلعاقة واألصل اإلثني والدين والموقع، عن نوع تطلب بيانات إحصائية، مصنفة حسب 

 .)تونس(                                                                      ت العنف ضد  النساء والفتيات، بما فيها التحرش والعنف الجنسيين واالغتصابحاال

المزمع اتخاذها  ذة أو                                                                في الدول التي تشهد نزاعات، تطلب اللجنة معلومات عن الخطوات المتخ 
لكفالة مشاركة المرأة والمنظمات النسائية مشاركة فعالة ومجدية في اإلعداد لعمليات السالم ومفاوضاتها 

                                                

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  مكتب 27

 .حقوق اإلنسان

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18
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أنها كما  .والعراق( ةسوريالجمهورية العربية الوجهود المصالحة وإعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاع )
مشاركة المرأة في الجهود الرسمية وغير الرسمية لمنع ذة لتعزيز ودعم                                تطلب معلومات عن التدابير المتخ 

تطلب اللجنة من الدول تقديم معلومات  ،وفي كثير من األحيان .السعودية(المملكة العربية نشوب النزاعات )
ول دون مشاركة المرأة في منع النزاعات وإدارتها وحلها،                               ذة للتغلب على العقبات التي تح                   عن التدابير المتخ 

 .()البحرين السياسية أو المؤسسية ذلك العقبات القانونية أو االجتماعية أوبما في 

ذة من أجل التصدي للعنف الجنسي                                      تطلب اللجنة معلومات عن الخطوات المتخ  في السياق نفسه،
المتصل بالنزاعات في مراحل العدالة االنتقالية الجارية والمستقبلية، بطريقة تشمل مجموعة كاملة من 

عن                                                                             بما في ذلك المالحقة القضائية وتقصي الحقائق وبرامج الجبر واإلصالح المؤسسي، فضال  ،التدابير
ذة لجبر ضرر                          معلومات عن الخطوات المتخ       أيضا  اللجنةوتطلب العراق(. إجراء مشاورات وطنية شاملة )

ذلك  في             ية لهن ، بماالنساء، ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقديم التعويض والمساعدة النفسية واالجتماع
بالقوانين المتعلقة باإلعانة العدلية والقضائية                                                     العناية الفورية والتعويض وسداد مصاريف التقاضي، عمال 

 .أمام المحكمة اإلدارية )تونس(

الدول لضمان واحترام قواعد القانون            ذة من ق بل        المت خ تدابير العلومات عن         حيانا  متطلب اللجنة أو
 ،مثل المبادئ األساسية للحيطة والتمييز والتناسب ،اإلنساني المعنية بالمرأة في النزاعات المسلحةالدولي 

وتيسير وصولها بسرعة ودون عوائق  ،والسماح بمرور إمدادات اإلغاثة اإلنسانية إلى المدنيين المحتاجين
ذة لحماية المدافعات عن حقوق                    حول التدابير المتخ معلومات . وهي تطلب كذلك السعودية(المملكة العربية )

 اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق اإلنسان
 .)تونس(

 على مستوى الحوار التفاعلي 

الذي تجريه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز الحوار التفاعلي قائمة المسائل، يوفر إلى  إضافة
 والسالم.من صة إلثارة القضايا المتعلقة بأجندة المرأة واألضد المرأة فر

انتباه الوفد إلى اللجنة  لفتت على سبيل المثال، التفاعلي مع وفد الدولة اللبنانية خالل الحوار
التوصية إلى و ،جنة بشأن المرأة في منع الصراع وحاالت النزاع وما بعد النزاع   لل  30التوصية العامة رقم 

ما يتعلق بوضع الالجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية  بشأن األبعاد المتعلقة بنوع الجنس في 32
النساء في خاصة بإلدراج أحكام محددة مبذولة الجهود ال وردت ضمن الحوار تساؤالت حولو للمرأة.

التي تقدمها المساعدة طار ات في إلالجئ         المقد مة تعظيم المساعدة لالمبذولة و ،االستراتيجية الوطنية لالجئين
 ،قضية انعدام الجنسيةمن خاللها يعالج لبنان                                 وتناولت األسئلة أيضا  الطرق التي لالجئين.  ةالمنظمات الدولي

كذلك، ق حدوده. غالإمنذ إليه دفق الالجئين تفيها يدير الطرق التي و والالجئات، ألنها تؤثر على الالجئين
الذي يؤثر على الالجئات في الدولة  (2000) 1325رار مجلس األمن كيفية تطبيق قوردت تساؤالت حول 

 القرار.هذا أي آلية على أساس ئت نشأا إذا حول مو ،الطرف

معرفة المزيد عن نتائج المرحلة األولى من رغبت اللجنة في  ،العراقفي الحوار مع وفد دولة و
عن و ،2018و 2012بشأن المرأة والسالم واألمن بين عامي  (2000) 1325الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 
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هج نفسه في حوار اللجنة مع     الن وبرز  .202328-2019خطة للفترة الالتالية من التقدم المحرز نحو المرحلة 
بسماع تعليقات الوفد على التقارير التي تفيد بأن اهتمت اللجنة ، حيث الهاشمية يةاألردنوفد المملكة 

الفلسطينيات الهاربات من الجمهورية العربية السورية يعاملن معاملة مختلفة عن الالجئات الالجئات 
ن تعرضيفي مراكز تفتقر إلى مجموعة كاملة من الخدمات األساسية ويعشن  نأنهوسيما  السوريات، ال

 .29لإلعادة القسرية

جنة ووفد الجمهورية العربية بين اللمن الحوار        كبيرا                   زمة السورية حيزا نالت األفي السياق عينه، 
ما إذا كانت حول األزمة على المرأة و أثرل إليها تقييم                  النتائج التي توص حول ووردت تساؤالت السورية، 

 .3030التوصية العامة للجنة رقم في ضوء                                                ت ستخدم لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع اآلثار هذه النتائج 

 المالحظات الختامية 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لجنة التي توجهها تشكل المالحظات الختامية 
الدول  تحفيزالمالحظات هذه من شأن و .واألمن جندة المرأة والسالمأتنفيذ بشأن للمساءلة لية آلى الدول إ

تكشف  ،كذلكاإلنسان للمرأة. حقوق إعمال المساواة الحقيقية وتكريس دول نحو ودفع الجندة األتنفيذ على 
 سنواتال في للبرامج العمطريق خارطة قدم وت ،الدولبعض تقارير في غموض عن هذه المالحظات 

النساء في النزاعات واستعراض الجهود  تاللجنة على طلب اإلبالغ عن حاالدأبت و. المقبلة ربعاأل
 أكثر المالحظات الختامية بمرور الوقتأصبحت لذلك،  . نتيجة1325المبذولة للوفاء بمندرجات القرار 

عن مالحظات يمكن استخالص صورة  ،من خالل بعض األمثلة الخاصة بدول المنطقةو .           دقة وتفصيال 
 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز مام ألبعض الدول العربية في سياق استعراضاتها        و ج هت ختامية 

 .ضد المرأة

المتعلقة بوضع المرأة  30عتبار الواجب لتوصيتها العامة رقم إيالء االتحث اللجنة الدول على و
في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع، من خالل ضمان التنفيذ الكامل 

وتعزيز التعاون مع لذلك، لخطة العمل الوطنية، بوسائل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية 
هي تدعو و فلسطين(.دولة جتمع المدني والمجتمع الدولي ووكاالت األمم المتحدة المعنية )منظمات الم

جدول أعمال  مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسالم واألمن المدرجة في          أيضا  إلى 
 1960 – (2009) 1889 – (2009) 1888 – (2008) 1820 – (2000) 1325 في قراراته التالية: ،مجلس األمن

. )العراق( (2019) 2493 – (2019) 2467 – (2015) 2242 – (2013) 2122 – (2013) 2106 – (2010)
                                                      لمنع جميع أشكال العنف ضد  النساء والفتيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية لى إتدعو اللجنة الدول و

العنف الجنسي واالستغالل الجنسي، إضافة إلى الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج 

                                                

28 CEDAW/C/SR.1720. 

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات السامي لحقوق اإلنسان،  وضمكتب المف 29

 .حقوق اإلنسان

                                                                  قاعدة بيانات األمم المت حدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات  اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب 30

 .حقوق اإلنسان

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493%20(2019)
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSR.1720&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=JOR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=JOR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=JOR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=JOR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR


-16- 

وتمكين الضحايا من  ؛ضمان وجود آليات المساءلة في جميع أماكن التشردو؛                ولضمان حمايتهن  ؛القسري
 .سورية(الجمهورية العربية ال) على الخدمات الطبية   ا الحصول فور

كفالة رصد ما يكفي من لى إهي تدعو ف ،لذلكو .تولي اللجنة خطط العمل الوطنية أهمية كبيرةو
من خالل  ،بالمرأة والسالم واألمن )األردن( ةالمتعلقالموارد المالية لبرنامجها وخطة عملها الوطنية 

مؤشرات توفير اللجنة على لزوم تؤكد و مساواة بين الجنسين.ي منظور الضع ميزانية تراعولى إدعوتها 
تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء و وإنشاء آليات للمساءلة )العراق(، ،الخطط الوطنية للرصد المنتظم لتنفيذ

مرصد وطني لجمع البيانات المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، وضمان تخصيص تمويل كاف للمرصد 
تشدد اللجنة على ضمان مشاركة المرأة ذلك، كفلسطين(. دولة ) ي وآلية تنفيذ خطة العمل الوطنيةالوطن

                                                                                            على جميع المستويات في تنفيذ خطة العمل الوطنية المقرر إعدادها، وزيادة الدعم المقد م للمنظمات 
عمار في مرحلة ما بعد والشبكات النسائية المحلية التي تنشط في إطار مبادرات السالم وعمليات إعادة اإل

 .)األردن( النزاع

 لى الدول. فهي تحثإضمن مالحظات اللجنة       هاما                                       يحتل موضوع تعزيز مشاركة النساء موقعا و
سيما  مشاركة في عمليات السالم الدولية وعمليات المصالحة الوطنية، والهذه الضمان على هذه الدول 

في ذلك ن ضمان مشاركة النساء، بميضاف إلى ذلك  .فلسطين(دولة ) العمل الوطنية طتنفيذ خط في
اللواتي ينتمين إلى مختلف األقليات، في عمليات السالم الدولية وآليات العدالة االنتقالية وعمليات المصالحة 

إشراك المرأة بشكل هادف في  تشجع اللجنة الدولة علىو. )العراق( تنفيذ خطة العمل الوطنيةالوطنية و
مع    ا وذلك تماشي ،الرسمية، وفي منع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها لرسمية وغيرمفاوضات السالم ا

                                                                  بشأن المرأة والسالم واألمن، والقرارات الالحقة بشأن هذا الموضوع، فضال  1325قرار مجلس األمن 
بعد  دور المرأة في منع نشوب النزاعات وحاالت ماحول  (2013) 30عن التوصية العامة للجنة رقم 

 السعودية(.المملكة العربية ) ما يتعلق بااللتزامات الخارجية للدول األطراف نزاع، وال سيما فيال

. وتتنوع مستويات المالحظات تهنبمحور حمايو النساء محور مشاركةباللجنة تهتم كذلك، 
إلنشاء نظام لجمع البيانات عن حوادث العنف الفني لى التماس الدعم إالختامية الصادرة عنها، حيث تدعو 

المرأة، وبخاصة حوادث العنف الجنسي وتزويج الطفالت و/أو تزويج الالجئات ضد  التمييزالقائم على 
اللجوء إلى في                                                                ومد  الضحايا بالمساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية وكفالة حقهن   ،نساء وفتيات باإلكراه

الصادرة عن اللجنة بشأن  (2015) 33من االتفاقية ومع التوصية العامة رقم  2دة مع الما        تماشيا  ،القضاء
النساء المتضررات من النزاع تمتع لى كفالة اللجنة إوتدعو  .)لبنان( القضاء ة لجوء المرأة إلىمسأل

المملكة ) ل االنتصاف والمساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية  ب                                      إمكانية اللجوء الفعلي إلى العدالة وس ب
                                   معالجة المخاطر المحد دة واالحتياجات لى إاللجنة مقاربة شاملة، تدعو وفي إطار توفير  السعودية(.العربية 

                                            اللواتي يخضعن  ألشكال متعددة من التمييز، بمن    ا                                                   الخاص ة بمختلف فئات النساء والفتيات المشردات داخلي
تشدد اللجنة على ضمان . وسورية(الجمهورية العربية ال                                            فيهن  األرامل والنساء ذوات اإلعاقة والمسن ات )

من خالل ضمان  ،احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تنطبق على المرأة في حاالت النزاع المسلح
مدنيين واألهداف المدنية وتيسير مرور اإلغاثة اإلنسانية بسرعة ودون عوائق حظر الهجمات ضد ال

 1951االنضمام إلى اتفاقية عام إلى تدعو الدول . وهي السعودية(المملكة العربية للمدنيين المحتاجين )
 الملحق بها واالتفاقية المتعلقة بخفض حاالت انعدام 1967وبروتوكول عام  الخاصة بوضع الالجئين
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الالجئات وطالبات ومن أجل تعزيز حماية النساء  ،لذلك   ا وتعديل تشريعاتها الوطنية تبع 1961الجنسية لعام 
 )العراق(. اللجوء وعديمات الجنسية

ال تكتفي  قد التمييز ضد المرأة شكالأميع ج اللجنة المعنية بالقضاء علىومن الجدير بالذكر أن 
. كما في حاالت النزاع تقارير استثنائية"" من الدول تقديمقد تطلب بل ،         الدوري ةالتقارير بطلب إعداد 

أي قبل حلول موعد التقرير ، متابعة المالحظات الختاميةتقارير كجزء من الطلب ب   ا بدأت اللجنة مؤخر
من والسالم بشكل خاص. وتتفاعل بعض الدول مع هذه يتصل بقضايا األ ما فيوذلك  ،الدوري التالي

 31لبنانطلب اللجنة من ذلك ومن األمثلة على  .التزامها بتنفيذ المالحظات الختاميةإطار في المالحظات 
                                                                                     تقريره الجامع للتقريرين الرابع والخامس بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المرأة بعد مناقشة 

خطوات                                          تقديم معلومات خطية، في غضون سنت ين، عن الالختامية المالحظات ضمن  ومن. 2015عام 
استجاب وقد . 1325ذة لتنفيذ قرار مجلس األمن                اإلجراءات المتخ عن و ،ذة لتنفيذ بعض التوصيات       المت خ 
هذه المالحظة الختامية      حث ت قة. وقد                اإلنجازات المحق عن هذه المالحظات الختامية وقدم معلومات للبنان 

 .2015لبنان على تطوير الخطة الوطنية حول تنفيذ القرار 

اللجنة                               بناء  على التوصيات الصادرة عن ف. 32جمهورية العربية السوريةبالالمثال الثاني ويتعلق 
الحكومة من اللجنة طلبت ، 2014تموز/يوليو  4في ، التمييز ضد المرأةشكال أجميع المعنية بالقضاء على 

ذة لتنفيذ بعض                                                                   في غضون عام واحد من تاريخ اجتماعها، معلومات خطية عن الخطوات المتخ  ،أن تقدم
                  اتي ي مثلن  وجهات والتوصيات حول إحياء مفاوضات السالم، وضمان المشاركة الفعالة والشاملة للنساء الل
بادرات، وكذلك في                                                                              النظر السياسي ة المختلفة في جميع مراحل عملية السالم، وإعادة اإلعمار في جميع الم

                                                                                            عمليات العدالة االنتقالي ة، وخاصة على مستوى صنع القرار، على الصعيدين الوطني والمحلي، واقتراح 
من االتفاقية، وتطوير برامج  (1) 4                                                                اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص )الكوتا(، وفقا  للمادة 

في كانون الجمهورية العربية السورية قدمت و لمشاركة في مثل هذه العمليات.رامية إلى االقدرات ال
 .استجابة لهذا الطلب ،معلومات خطية 2016 يناير/الثاني

 1325 والقرار بيجين منهاجل ة       الدوري  المراجعة -باء

للتوجيه    ا قوي   ا بيجين مصدرإعالن ومنهاج عمل ، يبقى ماعلى إقراره   ا عام 25حتى بعد مرور 
عتبر   ت  ،لمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. ولذلكلتحقيق اوفي قضايا المرأة واإللهام 

لتعزيز العمل المراعي لمنظور المساواة بين الجنسين وتنفيذ االلتزامات العالمية  فرصة         الدوري ةالمراجعة 
لمرأة والقرارات الالحقة بشأن ا (2000) 1325األخرى، مثل االلتزامات المرتبطة بقرار مجلس األمن 

في  ، فهي تساعد1325القرار  تنفيذ فرصة هامة للعمل على         الدوري ةتشكل المراجعة و .والسالم واألمن
تسهم المراجعة وبيجين. إعالن ومنهاج عمل األزمات اإلنسانية الناجمة عن النزاع على تنفيذ قراءة تأثير 

المجتمعات إقامة في استعراض اإلجراءات التي اتخذتها الدول إلقامة السالم والحفاظ عليه، وفي تشجيع 
من. فرصة هامة للمساءلة عن تنفيذ أجندة المرأة واأل المراجعة تشكلكذلك، .                           المسالمة كي ال تهم ش المرأة

ية معنية اعتماد و/أو تنفيذ خطط عمل وطن لناحية سواء ،المتنوعةفهي تساعد في مراقبة التزامات الدول 

                                                

31 CEDAW/C/LBN/CO/4-5/Add.1. 

32 CEDAW/C/SYR/CO/2/Add.1. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBN%2fCO%2f4-5%2fAdd.1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSYR%2fCO%2f2%2fAdd.1&Lang=en
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سياسات التخطيط والرصد                                           االلتزامات الخاص ة بالمرأة والسالم واألمن في من ودمجبالمرأة والسالم واأل
من النفقات    د  المرأة والسالم واألمن والح أجندةلناحية زيادة مخصصات الميزانيات لتنفيذ و أالرئيسي، 

 أجندةزيادة الوعي بفي                وهي تسهم أيضا  . أو السيطرة على توافر األسلحة بين الناسالعسكرية المفرطة و/
 من.سالم واألالمرأة وال

بة                 جميع الدول مطال . فالخاصة ببيجين هو مسار متعدد األطراف         الدوري ة                  إن  مسار المراجعة 
. بة بإجراء مراجعات إقليمية     مطال اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة وبإجراء مراجعات وطنية شاملة، 
تقرير ر صدوعلى و ،المراجعة الدولية التي تجريها لجنة وضع المرأة                            وينطوي هذا المسار أيضا  على 

. ويجري تنظيم هذه العملية من خالل مذكرة         الدوري ةاألمين العام لألمم المتحدة عن كل استحقاق للمراجعة 
   ا خاص     عدا   ب        دائما  وهي تتضمن . للمراجعات   ا س سنوات لتشكل إطاركل خمحديثها ما يتم ت               توجيهية غالبا 

يعني ونها المنهاج.                         بعاد االثني عشر التي تضم األبين عد خاص بالمرأة والنزاع         لوجود ب    ا نظر ،بالنزاعات
 ةالوطنيد   ع     الص بيجين تشكل فرصة للدول لتجديد التزاماتها على عمل لمنهاج          الدوري ةن المراجعة أذلك 

التي  ،األخيرة إلعالن ومنهاج عمل بيجين         الدوري ةن بالمراجعة                  ومن الممكن التمع . ةوالدولي ةواإلقليمي
تيسيرها على المستويين الوطني ب)اإلسكوا( االجتماعية لغربي آسيا وقامت لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

عام في دول العربية ومنظمة المرأة العربية لمرأة وجامعة اللواإلقليمي بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة 
"اإلعالن العربي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة  ـوجت ب   وت  2019

               وعشرين عاما ".

دورتها الرابعة في  اإلعالن السياسي الصادر عن لجنة وضع المرأةدعا على المستوى الدولي، 
في مناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني  ،2020مارس آذار/في ن يوالست

مشاركة النساء بشكل كامل إلى لى تعزيز حماية النساء والفتيات في سياق النزاع المسلح، وإ بالمرأة،
وهادف على قدم المساواة مع الرجال في عمليات صنع القرار بكافة مستوياتها وفي جميع مراحل عمليات 

قرار اإلإلى             اإلعالن أيضا . ودعا وجهود الوساطة، بما في ذلك منع نشوب النزاعات المسلحة وحلها السالم
 بدورهن القيادي في تلك العمليات وبضرورة تعزيز تمثيلهن في مجال حفظ السالم.

 ممثلو الدول العربية المعنيوناعتمده العربي الذي اإلعالن في                         تجد هذه الدعوة صدى  لها  ،        إقليميا 
 إعالن ومنهاج عمل بيجينفي المؤتمر الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ وذلك بشؤون المرأة، 

عيد التأكيد من خالل اإلعالن على التحديات التي تتفاقم                    وفي هذا االجتماع، أ .   ا بعد خمسة وعشرين عام
 التي تواجهها بعض الدول العربية، والتدابير القسريةفي ظل الحروب واإلرهاب والنزاعات المسلحة 

تزويج القاصرات والعنف ذلك  وآثارها على النساء واألطفال الذين يعانون من التهميش والعنف، بما في
التي تواجهها المختلفة التحديات إلى  أشار اإلعالن ،لخدمات الصحية والتعليم. كذلكالجنسي والحرمان من ا

 ،تعزيز االلتزام بقرارات مجلس األمن حول المرأة والسالم واألمنإلى  دعا اإلعالنودول تلك الالمرأة في 
ات المسلحة في أوقات السلم والنزاعومشاركتهن النساء والفتيات لصالح بما يضمن الوقاية والحماية 

الالزمة الخطط الوطنية كما دعا إلى وضع أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار وبناء السالم، في  وبعدها
مجلس األمن إلصدار إلى دعوة       أيضا  تضمن اإلعالن والمنسجمة مع االستراتيجيات واألولويات الوطنية. 

تي تشوب معالجة الفجوات البهدف  والقرارات األخرى التي استندت إليه، 1325لقرار لقرار جديد الحق 
تحت  ةزحاراللعدم تناول تلك األجندة وضع المرأة في دولة فلسطين  ، وذلكأجندة المرأة والسالم واألمن

 االحتالل اإلسرائيلي.

https://www.un.org/ar/events/women/iwd/2010/pdf/beijing_declaration.pdf
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فقد . 2019 عامفي جرتها اإلسكوا المراجعة اإلقليمية التي أصت إليه    خل لما                 جاء ذلك تأكيدا و
لى إجمل مسارات التنمية، إضافة لى تأثير النزاعات على بلدان المنطقة وعلى مإالتقرير اإلقليمي  شارأ

استعرض التقرير جهود دول المنطقة للنهوض بالمرأة والفتاة . كما تأثيرها على تمكين النساء والفتيات
تي يواجهنها لمشاكل الي للتصدلى االستراتيجيات التي اتخذتها لوإفي سياق بناء السالم والحفاظ عليه، 

 في النزاعات المسلحة.

على اإلسكوا التقارير اإلقليمية التي دأبت                         لمسار الذي رسمت معالم ه ل                          ويأتي هذا المسار استكماال 
الحرص ، حيث برز كل خمس سنوات         الدوري ةتقارير الدول العربية في المراجعات إلى    ا استنادإعدادها 

وعند استعراض التقارير اإلقليمية من. الدول بشأن قضايا المرأة والسالم واألعلى استعراض التزامات 
التقارير فقد تناولت ج والتطوير في مقاربة استعراض هذه القضايا.       التدر ظهر ي، 2000 عامالسابقة منذ 

ة فتال ،في استعراض الواقع األمني المتردي عت     وتوس  ،تأثير االحتالل واألزمات والحروب على النساء
نت التقارير تأثير الحروب على مسار التنمية   ي بذلك، . كمام حماية المرأةأ        أساسيا            شكل تحديا يلى أنه إ

الصحة والتعليم وتمكين في مجاالت قدرة المنطقة على النهوض بمشاريع تنموية تعطيل ، وعلى المستدامة
المشاركة السياسية للنساء ومكافحة العنف تفعيل المبذولة للجهود االتقارير بينت و. 33النساء والفتيات

كبيرة من        عدادا أوخطط االستجابة في الدول التي استقبلت  ،واستراتيجيات مكافحة التطرف ،المرأة ضد
منها و ،الدول إلحالل السالمالمختلفة المبذولة من جهود ال      أيضا  تناولت التقارير والالجئات. و الالجئين

 شارتأكذلك،  .34و تلك المتعلقة بالحد من التسلحأت الصلة بحماية المدنيين المصادقة على االتفاقيات ذا
عدم التناسب بين جهود الدول وبين المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات في الدول إلى  التقارير

لى ندرة الموارد المطلوبة إلقامة سالم عادل إو ،عات المسلحة المنتشرة في عدة دولالعربية بسبب النزا
وبحسب ما جاء في  هذه التقارير،استنتاجات في و .المرأة والسالم واألمن أجندةومستدام وتنفيذ 

فراط في اإلنفاق على            للحد  من اإلفعالة ال توجد شواهد على اتخاذ خطوات االستعراضات اإلقليمية، 
إلنفاق العسكري إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق التسلح، أو تحويل األموال المخصصة ل

على  ةمرتفع ةعسكري اتبنفق    لة   ق   ث                       تظل المنطقة العربية م  ،المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وعليه
 .حساب تحقيق تنمية مستدامة

             عشرين عاما ، األخيرة إلعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة و         الدوري ةالمراجعة وفي ما يتعلق ب
مة التي                  المجتمعات المسال "بعنوان       خاصا      عدا   ب ذه المراجعة الخاصة به المذكرة التوجيهيةتضمنت 

وأجندة المرأة  1325من القضايا المرتبطة بقرار مجلس األمن    ا عد عدد        هذا الب وشمل  ."               ي هم ش فيها أحد ال
 القضايا المندرجة ضمن هذا العنوان.اإلطار أدناه      قد م والسالم واألمن بشكل شمولي. وي

                                                

33 E/ESCWA/ECW/2015/Technical Paper.1.       

 .التقرير اإلقليمي العربي للمراجعة والتقييم العشري لتنفيذ منهاج عمل بيجين اإلسكوا، 34

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-report-beijing-20-arabic.pdf
file:///C:/Users/918977/Downloads/التقرير%20الإقليمي%20العربي%20للمراجعة%20والتقييم%20العشري%20لتنفيذ%20منهاج%20عمل%20بيجين
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 المعلومات المطلوبة في االستعراضات -3اإلطار 

مة التي ال يهمش                   بالمجتمعات المسال  عد الخاص       في الب  ،25+يجين بشددت المذكرة التوجيهية الخاصة بمراجعة 
 على طلب تضمين االستعراضات معلومات حول: ،حدأفيها 

 ؛اعتماد و/أو تنفيذ خطة عمل وطنية معنية بالمرأة والسالم واألمن )أ(

دمج االلتزامات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن في أطر السياسات والتخطيط والرصد الرئيسية على  )ب(
 ؛ما بين الوزارات المستوى الوطني وفي

المرأة  أجندةاالجتماعي، لزيادة الوعي باستراتيجيات االتصال، بما في ذلك وسائل التواصل االستعانة ب )ج(
 ؛والسالم واألمن

 ؛المرأة والسالم واألمن أجندةزيادة مخصصات الميزانية لتنفيذ  )د(

 ؛الحد من النفقات العسكرية المفرطة و/أو السيطرة على توافر األسلحة (ه)

 ؛اإلنذار المبكر والوقايةدعم التحليل الشامل والمراعي العتبارات المساواة بين الجنسين وآليات  )و(

 ؛في عمليات السالم وتنفيذ اتفاقيات السالمللمرأة مشاركة الهادفة التعزيز ودعم  )ز(

في األنشطة اإلنسانية وأنشطة االستجابة لألزمات على جميع للمرأة مشاركة المتكافئة التعزيز  )ح(
 ؛المستويات، ال سيما على مستوى صنع القرار

 ؛واة بين الجنسين في منع وحل النزاعات المسلحة أو غيرهادمج منظور المسا )ط(

 ؛دمج منظور المساواة بين الجنسين في العمل اإلنساني واالستجابة لألزمات )ي(

 ؛عن حقوق المرأةوالمدافعات حماية المجتمع المدني والمدافعين  )ك(

 ؛فتيات ومنعهاك انتهاكات حقوق النساء وال                                   تنفيذ إصالحات قانونية وسياسية لتدار  )ل(

تعزيز القدرات المؤسسية، بما في ذلك نظام العدالة وآليات العدالة االنتقالية حسب االقتضاء، أثناء  )م(
 ؛االستجابة لألزماتفي الصراع و

قوق اإلنسان ومنع العنف الجنسي والقائم على في مجاالت حماية حتعزيز قدرة مؤسسات قطاع األمن  )ن(
 ؛واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسيالتمييز ضد المرأة 

زيادة فرص وصول النساء المتأثرات بالنزاعات أو الالجئات أو المشردات إلى خدمات الوقاية من  )س(
 ؛العنف والحماية منه

 ؛مكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة )ع(

 .مكافحة االتجار بالنساء واألطفال )ف(

لبعض الدول، يمكن  25+ الوطنية الخاصة بمراجعة بيجينمراجعة االستعراضات معرض وفي 
شددت مملكة البحرين في       مثال ، استخالص نوعية المعلومات التي أوردتها الدول ضمن استعراضاتها. 

 ،بيجين وااللتزامات الواردة في قرار مجلس األمن إعالن ومنهاج عملعلى التزاماتها بموجب  هاتقرير
تناولت دولة قطر في تقريرها موضوع مشاركة و. 35على مستوى صنع القرارتناولت قضية المشاركة كما 

كات في اللجان                          السلك الدبلوماسي والمشار مات إلى طريات المنض        عدد الق ارتفاع            مشددة  على، النساء

                                                

 .2020التقرير الوطني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين  35
 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ltqryr_lwtny_lmmlk_lbhryn_hwl_ltqdm_lmhrz_fy_tnfydh_ln_wmnhj_byjyn_2020_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ltqryr_lwtny_lmmlk_lbhryn_hwl_ltqdm_lmhrz_fy_tnfydh_ln_wmnhj_byjyn_2020_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/ltqryr_lwtny_lmmlk_lbhryn_hwl_ltqdm_lmhrz_fy_tnfydh_ln_wmnhj_byjyn_2020_0.pdf
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كاللجنة الدائمة للسكان، واللجان المؤقتة التي تضع  ،ضع السياسات واالستراتيجياتمعنية بوالدائمة ال
، 1325الخطة الوطنية الخاصة بالقرار تطوير بدء العمل على إلى فقد أشارت أما مصر،  .36يعاتالتشر

عبر مكافحة األعراف  ، وذلكلقضاء على التمييز وانتهاك حقوق الطفالتالتي تبذلها ل جهوداللى إو
لتعليم الجيد                                                                                 والممارسات االجتماعية السلبية وزيادة الوعي باحتياجاتهن  وتعزيز حصول الفتيات على ا

ة التي تعاني منها المرأة سلبيالنتائج الصحية المعالجة مساعيها لكما تناولت . هنوتدريب هنوتنمية مهارات
مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وغيره وفقر الدم ومثل سوء التغذية والحمل المبكر والفتاة، 

العربية المتحدة في تقريرها على قضايا اإلغاثة  ماراتركزت دولة اإل. و37  ا من األمراض المنقولة جنسي
وتفعيل العمل اإلنساني والتنموي الموجه للنساء اللواتي يعانين بفعل الكوارث الطبيعية والنزاعات 

الجهود المبذولة من أجل ترسيخ دعائم السالم على ي تقريره فالضوء      سل ط قد ف ،السودان . أما38والحروب
ذة لتعزيز                   لى اإلجراءات المتخ إإضافة  ،رأة في منع الصراعات وبناء السالموفض النزاعات ومشاركة الم

 .39المساءلة القضائية

 1325 والقرار 2030 عام لخطة         الدوري ة المراجعة -جيم

النجاحات والتحديات ولتبادل الخبرات هامة االستعراضات الوطنية الطوعية فرصة تشكل 
 التنمية المستدامة ومقاصدها. وأهداف 2030عام تنفيذ خطة في التقدم المحرز ستفادة، ولرصد والدروس الم

وترجمة  2015 عام تسهم االستعراضات في قراءة وتحليل الجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ إطار ما بعدو
تساعد االستعراضات في تحديد وأهداف التنمية المستدامة من المستوى العالمي إلى المستوى الوطني. 

في تأطير الفجوات التي يجب سدها لتحقيق  ميسهمما  ،أولويات العمل وفهم التحديات التي تواجه التنفيذ
 .2030أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

تقارير غير أن  .40االستعراضات الوطنية الطوعية وقدمت 2030خطة عام بالدول العربية التزمت لقد 
 15من والسالم للنساء، سواء في معرض الحديث عن الهدف قضايا األلى                 لم تتطرق كل ها إدول المنطقة 

بعض الدول تضمنت استعراضات المقابل، في  .16و في معرض تناول التزامات الدولة بموجب الهدف أ
 .16و 5العربية معلومات خاصة بالهدفين 

درجت فيه   أ و ،2018عام الوطني الطوعي  هاستعراضا دولة فلسطينعلى سبيل المثال، قدمت 
هذا استراتيجية تشغيلية ل ووضع 1325رقم من قرار مجلس األتنفيذ الجهود الرامية إلى معلومات حول 

لى إقرار خطة إ 2019عام لتونس في معرض استعراضها الوطني الطوعي . كذلك، أشارت 41الغرض

                                                

 .2020 بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول البحرينالوطني لمملكة  التقرير 36

 .2019 مارسآذار/ حتى 2014 من الفترة عن بيجين عمل منهاج تنفيذ حول العربية مصر جمهورية تقرير 37

 .2019 ،25+ بيجين بيجين، عمل ومنهاج إعالن تنفيذ بشأن العربية اإلمارات لدولة الوطني التقرير 38

 .2019مارس آذار/حتى  2015للفترة من  بيجين عمل منهاج تنفيذ في المحرز التقدم حول السودان جمهورية تقرير 39

 بالتنميةالمستوى المعني  الرفيع السياسيالمنتدى  ،شعبة التنمية المستدامة/واالجتماعية االقتصاديةإدارة الشؤون  40

 .الطوعية الوطنية االستعراضات إلعداد دليل ،المستدامة

41 State of Palestine, Palestinian national voluntary review on the implementation of the 203 Agenda. 
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متعلقة االلتزامات التنفيذ في إطار عملها على  2018في عام  1325عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 
أشارت و ،2018بالنسبة للدولة اللبنانية التي قدمت استعراضها عام األمر كذلك و. 42بالسالم واألمن للمرأة

عداد خطة إعلى تعمالن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون المرأة فيه إلى أن 
إلى اإلشارة كذلك تمت واألمن والسالم. وحول المرأة  1325من رقم عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األ

 تناول، 16في سياق استعراض الهدف وفي استراتيجية منع التطرف. المساواة بين الجنسين منظور إدراج 
سري القانون الخاص بالحماية من العنف األ، ومنها                                                 التقرير القوانين التي أقرها لبنان للحد  من العنف

 أشارتو .43لى التعديالت التي طالت قانون العقوباتإجار بالبشر، إضافة   ت اقبة االوالقانون الخاص بمع
إلى خطة العمل الوطنية لتنفيذ  2017الوطني الطوعي عام  هاضمن استعراض ردنية الهاشميةالمملكة األ

وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية األردنية لتنفيذ قرار لالجاري العمل إلى ولفتت  .1325القرار 
ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في األمن ، من أجل 2020-2017للسنوات  1325مجلس األمن 

 على جميع مستويات صنع القرار.ع الرجال مقدم المساواة على والسالم وضمان تكافؤ الفرص للمرأة 
المرأة في بناء وحفظ السالم، ؤديه                                    اعترافا  كامال  بالدور الحيوي الذي تيعترف األردن  أنوورد في التقرير 

ضمان بغية  1325تطوير خطة العمل الوطنية األردنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم                أن العمل جار  لو
 االستعراض الوطني الطوعي شارأ،              في سياق مواز و. 44المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في األمن والسالم

لى المشاركة الفعالة للمرأة في حل النزاعات وبناء السالم في واليات دارفور وكردفان إ 2018 لسودان لعامل
لى مشاركة المرأة في المفاوضات والشرطة كذلك إشار وأ .45نجازاتمن اإلبوصف ذلك  والنيل األزرق

 ،لالستعراض      وفقا  ،بشكل بارز في الدولة. فالنساءعزز يتدور المرأة في بناء السالم وإلى أن  ،واألمن
معاناة          من جر اء        عانين  ي                                                   عانين  بشكل أكبر من النزاع واالنفصال وتفكك أسرهن ، ووييشكلن نصف السكان، 

                                                    أطفالهن  من سوء التغذية وضعف الصحة واألمراض واألمي ة.

ة المستدامة خطة التنميتنفيذ  العمل علىإدماج مظلة أجندة المرأة واألمن والسالم ضمن من شأن 
 5ما يتعلق بالهدفين  ال سيما في، خطةاللعمل على تنفيذ ل تطوير أدوات جديدةأن يساهم في  2030 لعام

أهداف التنمية يجاد آليات إلدماج مقاربات المساواة بين الجنسين ضمن العمل على إل، وكذلك 16و
إيالء سيما لناحية  األجندة ككل متكامل، التنفيذ ير العمل على هذه المقاربة في تطوالمستدامة. وتسهم 

      هماال إعد األكثر     الب               ، خصوصا  وأنه عد الثقافي في سياق العمل على مقاربات النوع االجتماعي            االعتبار للب 
في سياق العمل على مجمل حقوق                  عد األكثر تأثيرا            جندة، والب بل الدول في سياق عملها على تنفيذ األ     من ق 

 2030إدماج مظلة أجندة المرأة واألمن والسالم ضمن العمل على تنفيذ خطة عام         كما أن  .اإلنسان للمرأة
                                                          ن من استخراج مكامن التمييز والعنف ضد  النساء وتأثيرها على                             استخدام المقاربات التي تمك  سهم في   ي 

جندة كإطار شامل وتشاركي وشفاف يتمحور حول الناس األة مقاربتؤسس ل والتيالخطة، مسار تنفيذ 
                                                                                      ويراعي الفوارق بين الجنسين ويحترم ويحمي حقوق اإلنسان ويرو ج لها، مع التركيز على األشخاص 

تضمين االستعراضات أصوات النساء ممن شاركن يسهم في ومن شأن هذا اإلطار أن  .  ا وضعف   ا فقر      األشد 

                                                
42 Republique Tunisienne, rapport national volontaire Sur la mise en œuvre des objectifs de 

developpement durable.                                                                                                                             

43 Lebanon Voluntary National Review of Sustainable Development Goals, 2018 Lebanese Republic. 

44 The Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Way to Sustainable Development, First National 
Voluntary review on the implementation of the 2030 Agenda.                                                                          

45 The Republic of Sudan, Voluntary national review 2018. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23372Rapport_National_Volontaire_2019_Tunisie.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19624LebanonVNR2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21741VNR_Sudan.pdf
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الة للنساء والفتيات في جميع جوانب منع الصراع واإلغاثة                           إبراز أهمية المشاركة الفع وفي  ،بناء السالمفي 
 واإلنعاش وبناء السالم.

 توصيات -      ثالثا 

 ةالدولية المعيارية الثالث طرواأل 1325بين القرار جرائي اإلوموضوعي التآزر الفي ضوء 
، الدولية هااللتزاماتالدول العربية  تنفيذحول          الدوري ةالتقارير إعداد آلية تضح أهمية ت، المذكورة أعاله

خطة عام أشكال التمييز ضد المرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجين و القضاء على جميعاتفاقية سيما  ال
 .1325قرار الوالسالم واألمن وجندة المرأة أتنفيذ  بشأنمساءلة الدول ، في 2030

من قضايا األلتعكس رؤية الدول أن و، والشموليةلترابط با         الدوري ةلتقارير       ت سم اأن تينبغي و
التي قرارات حزمة الو 1325القرار في ضوء وذلك ة بين المرأة والرجل، المساوامن منظور والسالم 

 30العامة رقم ة توصيالوال سيما  ،شكال التمييز ضد المرأةأومنظومة اتفاقية القضاء على جميع ؛ تلته
سيما  وال، 2030خطة عام هداف وأ ؛عد الخاص بالمرأة والنزاع            وال سيما الب  ،وإعالن ومنهاج بيجينللجنة؛ 

سواء  ،من هذه المقاربة الشمولية        انطالقا عمل بات من الضروري بناء القدرات واللك، لذو. 16و 5ان الهدف
 .        الدوري ةعداد االستعراضات إفي سياق  وأااللتزامات ب      وفاء التنفيذ و أفي التخطيط 

والبرامج التي نفذتها لضمان  ألطر القانونية والسياساتاها تقاريرالدول في  تستعرضأن ينبغي و
هنا  منئها. ووبعد انتها ،اتحاالت النزاعفي و ،لمرأة في سياق منع نشوب النزاعاتلحقوق اإلنسان إعمال 
الدول من  التي اتخذتها إلجراءاتعن ا                     وأن ت قدم صورة واضحة  ،أن تكون االستعراضات شاملةأهمية 

وب الصراعات وحلها زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في منع نشومن أجل أجل إقامة السالم والحفاظ عليه، 
تعزيز المساءلة القضائية وغير القضائية المتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساني ، ومن أجل وإقامة السالم

التقارير تضمن أن تويجب . النزاع المسلح الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في حاالت
، التمييز ضد المرأةلحماية النساء من العنف القائم على وذة لمنع نشوب النزاع                            معلومات حول التدابير المتخ 

ذة            وتلك المتخ  النزاعحاالت في  ذة لضمان وصول الفتيات إلى التعليم والعمالة والصحة               التدابير المتخ وحول 
لتصدي للتحديات المبذولة لجهود التتناول هذه التقارير ب أن ويج. اتوالالجئ اتالريفيالنساء لحماية 
مقاربة تحليلية         بات باع تقديم هذه المعلومات ضروري الومن  صالح قطاع األمن ونزع السالح.إلو ،األمنية

 ون اإلسهاب في ذكر التقدم المحرز.أثر اإلنجازات داستعراض بووليس سردية، 

 1325 بالقرارالدول  لرصد التزاماتآليات هو أن تكون          الدوري ةالتقارير                      إن  الهدف المتوخى من 
والحواجز االجتماعية والثقافية للتحديات  تاليتحل                           ولذلك، ي فترض بها أن تتضمن تنفيذها. ها إلى لدفعو

، الم واستدامته. وبالتاليالكامل في تحقيق السبوالسياسية ومخاطر الحماية التي تحد من مشاركة المرأة 
ولذلك، يجب جرائية. على المستويات التشريعية واإلوطنية في وضع خريطة عمل هذه التقارير تسهم 
      تعم ق ال           ، بل أيضا  1325وضع خطط عمل وطنية خاصة بالقرار رامية إلى االكتفاء بسرد الجهود العدم 

المهم من ووليس محورها فقط.  ،داة لتنفيذهاأو منها                     تكون هذه الخطط جزءا واسعة النطاق مقاربة واتباع 
في رسم توجه ، توصيات ومخرجاتما تتوصل إليه من من خالل  ،ن تسهم االستعراضات المختلفةأ

 1325اللتزامات المحددة في قرار مجلس األمن          تنفيذا  للإلجراءات التي يتعين اتخاذها  ملموسي استراتيج
 وما تاله من قرارات.
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بين القطاعات المعنية  التعاون والتنسيق زيادةالتقارير على إعداد من المهم أن يشجع نظام و
طر واأل 1325مع القرار  الحكوميةالهيئات تعامل على وقف حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وب

من جندة المرأة واألالفشل في اإلبالغ عن القضايا المتعلقة بأف. االتجاه               ة تعامال  أحادي المعيارية الثالث
نقص التواصل أو التنسيق بين إلى في بعض األحيان عود قد يهذه األطر لى إمة                التقارير المقد في والسالم 

ضعف المعرفة بالتآزر عزى هذا الضعف كذلك إلى   ي قد و أجزاء الحكومة المسؤولة عن اإلبالغ.
 جميع اشكال القضاء علىالمعنية بلجنة الدراج إ      . إن  1325القرار ه األطر وهذ عي القائم بينالموضو

شجع الدول األطراف ي"قائمة القضايا"  فيفي مالحظاتها الختامية و 1325قضايا القرار  التمييز ضد المرأة
 المعرفة بالتآزر الموضوعي.              يضا  إلى قصور عزى أ                             على تعزيز هذا التنسيق. وقد ي 

. على الحقوقمرتكز هج ال    الن مقاربة ل   ا في تعزيز العمل وفقأن تسهم االستعراضات من شأن 
ف     تخل  عدمالمساواة وكذلك مبدأ  تعميم مبدأمن أجل جراءات التي اتخذتها اإلأن تعرض البلدان على ويتعين 

ترجمة هذا المبدأ إلى إجراءات ملموسة لمعالجة من أجل و ،أحد عن مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تقدم التقارير  بحيث ،  ا وضعف   ا األشد فقرالفئات بشكل خاص على ن تركز ليها أ. وععدم المساواة والتمييز

 بالنزاعات.       تأثرا  عن أوضاع النساء األكثر هشاشة و شاملةصورة 

 ،السالمومن المعنيين بقضايا المرأة واألأدوار مختلف الفاعلين التقارير أن تستعرض         ويتعي ن 
من في جندة المرأة والسالم واألأتكمن أهمية و. هاوتنسيقالجهود استكمال الدول على يساعد في تحفيز  مما

 ،األطر الرسمية المختلفة من مؤسسات وطنية معنية بشؤون المرأةالجهات المعنية توسيع دائرة 
المجتمع في منظمات أطر غير رسمية متمثلة ومؤسسات وطنية معنية بحقوق االنسان، و ،برلماناتو

متاحة تها مشارك، ومن والسالم للنساءفي دعم تنفيذ قرارات األ      هاما       دورا المنظمات هذه وتؤدي المدني. 
ترصد هذه المنظمات التقدم الذي تحرزه الدول في تنفيذ اتفاقية و. ةاألطر المعيارية الثالثبموجب ومكفولة 

إعالن مراجعات في  مساهتكما ، 46بشأنها تقارير ظل""   د   ع    وت  أشكال التمييز ضد المرأةجميع القضاء على 
دورها أو من خالل  ،مشاركتها في صياغة االستعراضات الوطنيةمن خالل  بيجينومنهاج عمل 

 .ألمم المتحدةاللجان اإلقليمية ل تحرص عليهالذي االستشاري 

أجندة المرأة  مؤشراتإلى مراعاة  صياغة التقارير واالستعراضات عند       مدعو ة  الدول،       ختاما 
لألمم المتحدة من األمين العام  1889 همن قرار 17الفقرة طلب مجلس األمن في قد و. واألمن والسالم

ويمكن . 1325النظر في مجموعة من المؤشرات الستخدامها على المستوى العالمي لمتابعة تنفيذ القرار 
االستعراضات في إطار  1325لتقديم المعلومات بشأن تنفيذ القرار    ا مشترك   ا أساس     شك ل هذه المؤشرات أن تل

 .ةالثالث         الدوري ة

                                                
46 UN-Women, Guidebook on CEDAW general recommendation No. 30 and the Security Council 

resolutions on women, peace and security.                                                                                                        

http://peacewomen.org/sites/default/files/CEDAW-Guide-REV2_UNW.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/CEDAW-Guide-REV2_UNW.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/CEDAW-Guide-REV2_UNW.pdf
http://peacewomen.org/sites/default/files/CEDAW-Guide-REV2_UNW.pdf
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