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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 لجنة المرأة
 الدورة الثامنة

 2017تشرين األول/أكتوبر  5-4بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت( ب) 6البند 

 المؤسسات في تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربيةدور تعزيز 

 دور المؤسسات في أوقات السلم والحرب

 موجـز

االستجابة لمتطلبات خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن تتناول هذه الوثيقة دور المؤسسات في 

، والقرارات (2000) 1325ذه الخطة على ضوء قرار مجلس األمن ، وتقّدم تحلياًل لهفي المنطقة العربية

 الخطة. تحديد ما تنص عليهالالحقة والصكوك الدولية األخرى بهدف 

لمؤسسات التي ُتعنى بمضمون الخطة، وتحديدًا اآلليات ربع فئات من األكما تتضمن الوثيقة تحلياًل 

الوطنية المعنية بشؤون المرأة، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومؤسسات القطاع األمني، ومنظمات 

ص الوثيقة إلى في أوقات السلم والحرب وعدم االستقرار. وتخُل ، وما تضطلع به من أدوارالمجتمع المدني

لمتعلقة ت بشأن تعزيز أدوار هذه المؤسسات في االستجابة لمتطلبات خطة العمل امجموعة من التوصيا

 بالمرأة والسالم واألمن.
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 مقدمة

شهدت المنطقة العربية في األعوام األخيرة صدمات غير مسبوقة أثرت بدرجات متفاوتة على جميع  -1
التمييز والعنف. ممنهجة من بشكل متزايد لممارسات الفئات السكانية، وال سيما النساء والفتيات، اللواتي يتعّرضن 
خطة ب ًا متزايدًااهتماموفي المنطقة،  لمعنيةالجهات اوتثير هذه المسألة قلقًا بالغًا لدى واضعي السياسات وسائر 

على  آثار عدم االستقرار والنزاع الحد منلجهود الرامية إلى يوّجه االعمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن كإطار 
 النساء والفتيات، وتخفيفها.

بين الجنسين، من جهة، والسالم واألمن  ةلاالصكوك الدولية المتعلقة بالعدمن وتشير الخطة إلى مجموعة  -2
بشأن المرأة  (2000) 1325التابع لألمم المتحدة من جهة أخرى. ومن أبرز هذه الصكوك، قرار مجلس األمن 

بضرورة في هذا الشأن واعترافًا منه مجلس األمن أجراها والسالم واألمن، الذي صدر نتيجة مشاورات مكثفة 
 ة بقضايا المرأة والسالم واألمن.لمتعلقاعتماد إطار لتوجيه الجهود ا

كما تستند الخطة إلى عدد من القرارات الالحقة ذات الصلة، الصادرة عن مجلس األمن، ومنها القرارات  -3
السالم واألمن العالميين.  سياق تناول قضاياالمتعلقة بمواضيع وبلدان محددة، التي تتخذ الخطة مرجعًا لها في 

القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع  وترتكز الخطة أيضًا على
من الخطة تنطلق كما . التي أصدرتها لجنة سيداو 30العامة رقم  ةتوصيالو)سيداو( أشكال التمييز ضد المرأة 

. ويبين الشكل أدناه 2030تدامة لعام األطر اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، مثل منهاج عمل بيجين وخطة التنمية المس
 الصكوك الدولية التي تستند إليها خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن.

بين الجنسين، والسالم واألمن في  ةلاالعد أسس ويمكن وصف الخطة بأنها مجموعة من التدابير لتعزيز -4
. وتقترح اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( (1)الحرب وعدم االستقرارفي أوقات أوقات السلم و

 بين الجنسين والسالم واألمن، وبعدًا تشغيليًا يرّكز على  ةلاشمل العدللخطة، ت داألبعاستجابة ثالثية الإطارًا 
 يذية.الصكوك التنف

ن، مثل العراق بلدابعض الوضع فقد االستجابة للخطة عدة أشكال.  تتخذاوفي المنطقة العربية،  -5
. 1325إلى القرار  باالستنادوفلسطين، خطط عمل وطنية لالستجابة لألولويات الوطنية التي تنص عليها الخطة، 

بين  ةلاالعدبإدراج أبرز ما تنص عليه الخطة في السياسات وبرامج العمل الوطنية حول  أخرى واستجابت بلدان
السياسات أخرى الخطة من خالل أحكام عامة أدرجتها في  الجنسين وحماية المرأة من العنف. وطبقت بلدان

 المتعلقة بالسالم واألمن، وسيادة القانون، والتنمية الوطنية، وغيرها من المسائل.واألطر 

، فّوضت البلدان العربية مختلف المؤسسات بالعمل على تنفيذ الخطة على أيضًا وفي سياق االستجابة -6
سياسات والبرامج ذات الصلة. ويتزايد اعتراف الدول األعضاء لالتشريعات واالمستوى الوطني من خالل تنفيذ 

بأن تنفيذ أهداف الخطة يرتبط بعدة عوامل، منها اختيار المواضيع التي ينبغي االستجابة لها، ودرجة االلتزام، 
 ف مع بيئة العمل.والموارد المتاحة، والتكّي

                                                      
بين الجنسين، يتألف من عنصرين أساسيين: ضمان المساءلة من  ةلااعتمدت اإلسكوا في الدورة السابعة للجنة المرأة تعريفًا للعد (1)

بين خالل تحديد آليات وطنية فعالة للمساءلة تكفل الحد من التدابير التمييزية؛ وتحقيق المساواة من خالل القضاء على جميع أشكال التمييز 

 .p. https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ecw_com_report_7_ar.pdf) (4 ،الرجل والمرأة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ecw_com_report_7_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ecw_com_report_7_ar.pdf
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 المؤسسات في أوقات السلم دور  -أواًل

لكل بلد، ستجابة المؤسسات لخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن أطر السياسات الوطنية تعكس ا -7
تشمل خطط العمل والسياسات واالستراتيجيات الوطنية التي ترّكز على المساواة بين الجنسين؛ أو  وهذه األطر

طنية األوسع نطاقًا. ومن خالل هذه مسألة مواضيعية مثل القضاء على العنف ضد المرأة؛ أو سياسات التنمية الو
 األطر، ُتسَند مسؤوليات التنفيذ إلى المؤسسات المعنية، التي تشّكل البنية المؤسسية.

عامة  يقع التركيزوالحماية والمشاركة واإلغاثة واإلنعاش،  الوقايةومن بين الركائز األربع للخطة، وهي  -8
وقات السلم، وعلى تمكين المرأة من االضطالع بدور أكبر في على منع العنف وآثاره على النساء والفتيات في أ

من هذه المواضيع المحددة، ُتفوَّض اآلليات الوطنية المعنية القًا انطلعامة من خالل تحسين مشاركتها. والحياة ا
 بشؤون المرأة بالقيام بدور رائد للنهوض بالخطة.

سان، ومؤسسات القطاع األمني، ومنظمات وتضطلع مؤسسات أخرى، مثل اآلليات الوطنية لحقوق اإلن -9
 .المسندة إليهاالمجتمع المدني، بأدوار تكميلية استنادًا إلى األولويات، وأطر السياسة العامة، والواليات 

 اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة  -ألف

تدعو اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في أغلب األحيان إلى االستجابة للخطة على مستوى الدولة  -10
تتولى الوزارة المعنية بشؤون المرأة تنسيق الجهود الوطنية لوضع خطط  ،في كل من العراق وفلسطينفكلها. 

بلدان عربية أخرى، مثل األردن وتونس، العمل الوطنية، بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني. أما في 
 فتقود اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة عملية إعداد خطط العمل الوطنية.

وتضطلع اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة عمومًا بدور استشاري، وترّكز على إعداد مقترحات  -11
 هيئاتنساء والفتيات، وتوفير الدعم الفني العام إلى الالسياسة العامة، وإجراء البحوث، وإعداد التقارير عن وضع ال

الحكومية األخرى، والتواصل مع المجتمع المدني بشأن القضايا ذات الصلة. واألولوية المشتركة لكافة اآلليات 
الوطنية المعنية بشؤون المرأة هي تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في السياسات الوطنية والمؤسسات 

 .ضد المرأة التمييز الحد منة كلها، والنهوض بالمساواة بين الجنسين والحكومي

وكثيرًا ما يّتبع هذا العمل نهجًا مزدوجًا. فبقيادة اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، تضع الوكاالت  -12
ؤدي اآلليات الحكومية سياسات مخصصة لقضايا المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتنّفذها. وبموازاة ذلك، ت

الوطنية دورًا رائدًا في تعميم منظور المساواة بين الجنسين في السياسات الوطنية والقطاعية التي تديرها الوكاالت 
 الحكومية األخرى.

وكمثال على هذا النهج المزدوج، تعمل اآلليات الوطنية على صياغة التشريعات، واالستراتيجيات،  -13
ضد المرأة، والعنف المنزلي، والمشاركة السياسية المتدنية للمرأة. ومن بين  والبرامج الوطنية للتصدي للتمييز

الجهود التي تبذلها المؤسسات األخرى، صياغة سياسات الحماية االجتماعية المراعية للمساواة بين الجنسين، 
 لعدالة، وتحفيز النمو االقتصادي.وتعزيز سيادة القانون والوصول إلى ا
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خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، ترّكز اآلليات الوطنية للمواضيعية ومن بين األولويات ا -14
ُيعنى المجال األول بإصالح التشريعات والسياسة العامة  بطين:امتداخلين ومتر المعنية بشؤون المرأة على مجاَلين

. ويركز المجال 1325ثة للقرار ، والحماية، واإلغاالوقايةلمعالجة التمييز والعنف ضد المرأة، ما يرتبط بركائز 
تعزيز على خدمات التعليم والصحة وفرص العمل، و هاحصولسيما من حيث  لنهوض بالمرأة، والالثاني على ا

 مشاركتها في الحياة العامة.

في المنطقة  في مجال السالم واألمن جهودًا متناثرة نسبيًا اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة وتبذل -15
 ز أساسًا على وصول المرأة إلى العدالة وعلى دور القطاع األمني في معالجة حاالت العنف رّكوت .العربية

وضع كل من تونس ولبنان نظامًا شاماًل إلبالغ الشرطة عن حاالت العنف ضد المرأة. أما في قد ضد المرأة. و
إزالة مرأة مع أجهزة إنفاذ القانون على البلدان العربية األخرى، فيقتصر تعاون اآلليات الوطنية المعنية بشؤون ال

 تنفيذ القوانين ذات الصلة. العراقيل أمام

 المؤسسات األخرى  -باء

يتناول هذا الجزء ثالثة أنواع أخرى من المؤسسات: المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومؤسسات  -16
 األمني، ومنظمات المجتمع المدني.القطاع 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، حيثما ُوجَدت، هي هيئات مستقلة وممّولة من الدولة، ومكّلفة بموجب  -17
قرار دستوري أو تشريعي بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، بما فيها حقوق المرأة. ويتألف العديد من المؤسسات 

سترشد في عملها بالقانون الدولي وبسائر الوطنية لحقوق اإلنسان من أقسام أو وحدات مخصصة لحقوق المرأة، ت
األطر التي تتداخل مع خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن. وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق 
المرأة، تضطلع هذه المؤسسات بدور هام لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان وردعها من خالل اإلصالح التشريعي. 

الالزمة العتماد قوانين مناهضة للعنف المنزلي واألسري، واالعتداء الجنسي، وسائر أشكال  كما تؤّمن الخبرات
خطة  تمحور حولها، التي ت(2)، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسانالنوع االجتماعيالعنف على أساس 

 العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن.

اإلنسان أيضًا النساء والفتيات الناجيات من العنف في الحصول على وتساعد المؤسسات الوطنية لحقوق  -18
بل االنتصاف، بما في ذلك التعويض، من خالل آليات الشكاوى لديها. وفي بعض البلدان، تمارس هذه المؤسسات ُس

عامة ي التحقيقات الجرت من العنف، ومحاسبة مرتكبيه. وتسلطات شبه قضائية إلغاثة النساء والفتيات الناجيا
األدلة عن انتهاكات حقوق النساء والفتيات، والتحقيق فيها،  الحصول علىع البيانات بهدف والبحوث، وتجم

والتوعية بشأنها. كما تضطلع هذه المؤسسات بدور ناشط في مجال التثقيف العام، والتوعية، والتدريب، وتنمية 
 ق اإلنسان ية لمناقشة وضع حقوتجمع بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومهي القدرات. و

 وانتهاكاتها المحتملة.

وتنص قرارات مجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن على أن دور مؤسسات القطاع األمني محوري  -19
 للنهوض بالخطة. لذا، تدعوها إلى مراعاة المساواة بين الجنسين نظرًا لدورها الهام في إحالل سيادة القانون، 

                                                      
 ،2012 للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، دليلمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،  (2)

                                                                                                                                                .http://www.osce.org/ar/odihr/101897?download=true 

http://www.osce.org/ar/odihr/101897?download=true
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الت العنف المنزلي، واالغتصاب، واالتجار بالبشر، والجرائم المماثلة. وتكتسب هذه الدعوات وال سيما في حا
زخمًا في المنطقة، إذ يتزايد التعاون مع اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في مجاالت محددة، مثل نزع 

عمليات حفظ السالم في األردن. ي ، ومشاركة المرأة ف(3)، وتحديد األسلحة في البحرينهانتشار منعالسالح، و
 القطاع األمني من النهوض بالخطة.ئج ضرورية إذًا لتمكين مؤسسات االمساءلة عن النتو

الخطة، وال سيما على المستوى الشعبي. ويتجّلى تنفيذ ولمنظمات المجتمع المدني مساهمات هامة في  -20
الخدمات، وحشد  وتقديمجال السياسة العامة، البحوث في م: الدعوة وإجراء هي عملها في ثالثة مجاالت رئيسية

ة لتوفير مقترحات بشأن إصالح المجتمع المحلي. وكثيرًا ما ينطوي عملها على البحوث والتحاليل القانوني
السياسات. كما تنشط منظمات المجتمع المدني في مجال توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان،  إعدادالتشريعات و

السلطة، وغيرها من القضايا المتعلقة بالحوكمة، بهدف تحديد االتجاهات والمسائل والفساد، وإساءة استعمال 
الهامة للخطة. ومن شأن هذه البحوث أن تمّكن منظمات المجتمع المدني من التنظيم وتشكيل التحالفات لمنع العنف 

 عي، ودعم جهود السالم والمصالحة.السياسي والتوتر االجتما

تقدم منظمات المجتمع المدني مجموعة واسعة من الخدمات القانونية  الخدمات، تقديموفي مجال  -21
واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية لألفراد والجماعات، بما في ذلك المساعدة الصحية والمشورة القانونية للنساء 

وتنمية المهارات.  الناجيات من العنف، واإلغاثة اإلنسانية، والخدمات التعليمية واالجتماعية، والقروض الصغيرة،
ضعفهم، التغلب على  فيم هساعدتتلبي حاجاتهم وإذ أنها وكثيرًا ما تكون هذه الخدمات حيوية للسكان المستفيدين 

 ما يخفف من تعرضهم للضرر.

وتضطلع منظمات المجتمع المدني على المستوى الشعبي بدور هام في حشد المجتمع المحلي وتنظيمه  -22
ز المدني الضيق، ي وتلبية حاجات المجتمع. ولكنها تواجه العديد من التحديات مثل الحّيلتعزيز التماسك االجتماع

وال سيما لمنظمات المجتمع المدني المستقلة، والقوانين والتشريعات غير المؤاتية، وقنوات التمويل المحدودة، 
ح السياسية الضيقة. وتختلف هذه وانتشار نموذج األعمال الخيرية، وأساليب التعاون والتنسيق المختّلة، والمصال

التحديات من سياق إلى آخر، ولكنها سائدة في معظم البلدان العربية، وتحّد من نمو منظمات المجتمع المدني في 
 مرأة والسالم واألمن.عدة مجاالت، منها النهوض بخطة العمل المتعلقة بال

 السلم أوقاتفي للمؤسسات الثغرات والفرص المتاحة   -جيم

استجابة المؤسسات لمتطلبات الخطة هي والياتها، نظرًا لغياب األطر الشاملة للسياسات  أبرز ما يحّد -23
بين  ةلاالعدوالبرامج المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في معظم البلدان العربية. فاألحكام التشريعية التي تربط 

بوضع خطط عمل  هما العراق وفلسطين قط في المنطقةفاثنان ان َدالجنسين بمسائل السالم واألمن نادرة، وقام بَل
في أغلب األحيان في المنطقة العربية عدد خطط العمل الوطنية يعود تدني وطنية قابلة للتنفيذ في هذا المجال. و

 لتصور السائد بأن الخطة تناهض المفاهيم الذكورية التقليدية في مجال السالم واألمن، فُتقاَبل بالرفض، تمامًاإلى ا
 .(4)كالمحاوالت الرامية إلى إدماج منظور المساواة بين الجنسين في سياسات األمن والسالم

                                                      
ونزع السالح يمكن االطالع على الجزء المتعلق بالبحرين من تقرير األمين العام لألمم المتحدة إلى الجمعية العامة حول المرأة  (3)

 .A/71/137 ،ومنع االنتشار وتحديد األسلحة

(4) Independent Commission on Multilateralism, “Women, Peace and Security”, discussion paper, October 

                                                                                                 . wps.pdf-http://www.icm2016.org/IMG/pdf/151001_discussion_paper2015.  

http://undocs.org/ar/A/71/137
http://www.icm2016.org/IMG/pdf/151001_discussion_paper-wps.pdf
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الخطة في المنطقة العربية تصورًا خاطئاً بأنها مسألة نسائية، بداًل من اعتبارها متعلقة  التجاوب مع عكسي -24
 لالستراتيجيةع أيضاً على االستجابة باألمن والسالم، ما يقّوض جوهر الخطة وأهدافها النهائية. وينطبق هذا الوض

، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، لتوجيه جهود البلدان "السالم واألمنالعربية: المرأة حول "حماية اإلقليمية 
 .(5)األعضاء في القضايا المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن

ويؤدي غياب الواليات والسياسات الواضحة والشاملة والمتوازنة بشأن المرأة والسالم واألمن إلى الحد  -25
من قدرة المؤسسات على االضطالع بدور فاعل للنهوض بالخطة. وتصطدم اآلليات الوطنية المعنية بشؤون 

. وقد أعربت اللجنة القيود المؤسسيةعن والناتجة  التي تمنعها عمومًا من تأدية مهامهابالكثير من العقبات المرأة 
مرارًا وتكرارًا عن قلقها حيال هذه المسألة، وشددت على )لجنة سيداو( المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

أهمية إيالء أولوية عاجلة لتعزيز القدرات المؤسسية لآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، نظرًا ألهميتها 
 .(6)ة السياسات العامة وتصميمها وتنفيذهاالحاسمة لصياغ

وتتأثر أيضًا بهذا العجز المؤسسي الوكاالت الحكومية األخرى ومنظمات المجتمع المدني التي تؤدي  -26
لمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يؤدي عدم تحديد واليات تكليف واضحة لدورًا هامًا في النهوض بالخطة. و

عن المسائل  اإلبالغعلى اتخاذ التدابير الوقائية، بصفتها مولجة بالحفاظ على حقوق اإلنسان وإلى الحد من قدرتها 
التي تزعزع أسس السالم واألمن. وردًا على انتهاكات حقوق اإلنسان، تنفذ منظمات المجتمع المدني العديد من 

المشورة والخدمات. ولكن نطاق بعض البرامج النموذجية في المنطقة، تشمل تزويد الناجين بالمعونة القانونية و
هذه البرامج غالبًا ما يضيق، وال سيما في األماكن المنكوبة باالضطرابات والعنف، حيث الحاجة ماسة إلى الدعم، 

 حصول عليها، وغيرها من التحديات.بفعل كثرة الشواغل األمنية ومحدودية الموارد المالية وصعوبة ال

ة، وقادرة، ومسؤولة، وخاضعة للمساءلة، ومزّودة بالموارد، ومن الضروري إنشاء مؤسسات قوي -27
وتفويضها بالمهام الالزمة لتعزيز السالم واألمن وصونهما، والنهوض بوضع المرأة، وضمان العدالة والمساواة 
. للجميع واحترام الجميع لحقوق اإلنسان. وتضم كافة البلدان العربية تقريبًا مثل هذه المؤسسات، بشكل أو بآخر

ز أطرها التنسيقية، ، وتبني قدراتها، وتعّزالمؤسساتهذه  كفاءة، يجب أن توّسع الدول األعضاء والياتالولتحسين 
 بالمعرفة والموارد الالزمة، ومساءلتها عن  هاينبغي تزويدكما وال سيما مع منظمات المجتمع المدني. 

 نتائج عملها.

د اهتمام البلدان العربية كلها بالخطة، فرصًا إلجراء جدُّوتتيح عمليات االنتقال الجارية في المنطقة وَت -28
اإلصالحات ولتسريع بناء المعرفة. وبفضل هذه المزايا، يمكن أن تحرز المنطقة تقدمًا سريعًا في تعزيز أسس 

بين الجنسين، والسالم واألمن، من خالل إنشاء أنظمة مزّودة بالموارد وخاضعة للمساءلة بهدف تحسين  ةلاالعد

                                                      
هيئة األمم المتحدة للمرأة، االستراتيجية اإلقليمية لحماية المرأة العربية: األمن ومنظمة المرأة العربية ولعربية جامعة الدول ا (5)

 .lications/PDFs/strpecarabic.pdfhttp://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Pub ،2012والسالم، 

 ،)أ( 24، الفقرة 2015إلى المالحظات الختامية للجنة سيداو على تقارير لبنان،  على سبيل المثال يمكن النظر (6)

 -ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBN%2fCO%2f4http://tbinternet. 

5&Lang=en ،20، الفقرة 2014؛ وعلى تقارير العراق، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? 

         .                                                                                                                            6&Lang=en-symbolno=CEDAW%2fC%2fIRQ%2fCO%2f4 

http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/strpecarabic.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fIRQ%2fCO%2f4-6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fIRQ%2fCO%2f4-6&Lang=en
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 في فترة التوترستجابة البلدان العربية لمتطلبات الخطة، وتحسين قدرتها على التصدي للقضايا الناشئة، وال سيما ا
 المتصاعد. نزاعأو ال

 الحرب أوقاتالمؤسسات في  دور  -ثانيًا

فة بالنهوض بخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن بدور محوري في تضطلع المؤسسات المكّل -29
األزمات. وعندما ُتقوَّض هذه  المساواة بين الجنسين، وال سيما أثناءالسالم واالستقرار وفي تعزيز ضمان 

اتخاذ المؤسسات، إما مباشرة من خالل تقييد والياتها وخفض مواردها، أو على نحو غير مباشر من خالل عدم 
 الحرب والنزاع على المرأة والمجتمع. رآثا، ال تعود قادرة على النهوض بالخطة وعلى مجابهة لهاعم االدالموقف 

بين الجنسين والسالم واألمن في  ةلاالعدوتنص الخطة على مجموعة من االلتزامات المتعلقة بتحقيق  -30
تستمد جذورها من التدابير والتدخالت التي تسهم في تعزيز والتي أوقات السلم والحرب المتوالية )الجدول(، 

 رار طيلة هذه األوقات المتوالية.أسس السالم وإعادة إحالل االستق

 أوقات السلم والحرب المتوالية

 الوصف المرحلة

 قتال شامل ومستمر بين الجماعات المسلحة المنظمة والدولة أو عدة دول. الحرب على نطاق كامل

األطراف المعنية أو  عدٍد محدد منيقتصر على اقتتال بين الجماعات المسلحة المنظمة و/أو الدولة،  االشتباكات المسلحة 
 الموقع الجغرافي.

مواجهة بين جماعات سياسية واجتماعية، يتخللها احتجاجات عادية وانتشار كثيف لعناصر  األزمة والعنف السياسي
 ل المؤسسات أو تنزلق في العنف السياسي.الشرطة. كثيرًا ما ُتَش

كومة والجماعات السياسية واالجتماعية. حصول مظالم شعبية واضحة وتعاون محدود بين الح حاالت التوتر 
ويعود هذا الوضع عادة إلى فشل المؤسسات في معالجة المظالم الهيكلية السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية. 

 غياب العنف المنظم المنهجي. تنشغل المؤسسات بالحفاظ على الوضع الراهن. االستقرار النسبي

 السالم الهش 
 )السالم السلبي(

 غياب جميع أشكال العنف. تكون المؤسسات قادرة على االستجابة للشكاوى الناشئة فور حصولها.

 السالم الدائم 
 )السالم اإليجابي(

سالم وعدالة للجميع. تكون المؤسسات استباقية في تلبية احتياجات جميع الفئات السكانية، ما يوّلد 
 ثقافة الدمج والوئام.حلقة حميدة تتعزز فيها شرعية المؤسسات وتعّم 

 USAID, Preventing andالفئات التي تعتمدها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية:  مبنية على: الفئات الواردة في هذا الجدول مالحظة

Mitigating Violent Conflicts: An Abridged Practitioners Guide (2007), p. 6.                                                                                                         

اع في المنطقة. نزهشاشة العديد من المؤسسات في البلدان المتأثرة بالاعات، تتفاقم نزمع الحروب وال -31
ظمات المكلفة وتشمل هذه المؤسسات الوكاالت الحكومية والهيئات التشريعية والهياكل األخرى، بما في ذلك المن

بحماية النساء والفتيات من العنف. وتتضاعف هذه الهشاشة بفعل التحديات التي تعترض سلطة هذه المؤسسات، 
وتضاؤل الموارد المخصصة لمهامها، وتوّجه االهتمام والدعم السياسيين نحو مسائل أخرى تنشأ نتيجة عدم 

 اع.نزاالستقرار وال
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 هي التي كانت قائمةالحرب  أوقاتاع، تكون المؤسسات في نزمتأثرة بالوفي العديد من البلدان العربية ال -32
أو  أو المساهمة فيهو/مثل إشعاله ، النزاعُمنحت والية مؤقتة لكي تضطلع بدور معين في قد السلم و أوقاتفي 

إلى الوالية أو الموارد،  ، بفعل افتقارهاالنزاعأو تسويته. والمؤسسات التي كان دورها ضعيفًا قبل و/التخفيف منه 
ات قدرة النزاعسهر على النظام والسالم. وللحروب والقد تسهم سلبًا في الخطة من خالل ارتكاب العنف بداًل من 

هائلة على تجزئة المساحات الجغرافية، وزرع االنقسامات التي تحّد من نطاق عمل المؤسسات وتشّل قدرتها 
ومدى  النزاعمعها، حسب دورها في  التكّيفحيث استجابتها للصدمات و على التحرك. كما تختلف المؤسسات من

 تأثرها بالتجزئة واالنقسامات، من بين عوامل أخرى.

 وفي ظل هذه الظروف، تنشأ ثالث حاالت متكررة. أواًل، كثيرًا ما ُتلغى الوكاالت الحكومية المدنية،  -33
أو ُيقلَّص عدد موظفيها، أو ُتجرَّد من الموارد بذريعة  وال سيما تلك المعنية بحقوق اإلنسان والنهوض بالمرأة،

. وثانيًا، يتوّسع القطاع األمني، وُتشكَّل النزاعانتشار "حالة الطوارئ" أو كجزء من تدابير التقشف التي يفرضها 
 مساعدة. وثالثًا، يتحّول تركيز المجتمع المدني نحو الدعم اإلنساني.القوات ال

يمكن هؤالء السكان مع المؤسسات في المجتمع. ف ارتباط مدىفي هذا الصدد ثرة المؤالعوامل أبرز  منو -34
أن يعتبروا أنفسهم مواطنين في دولة تضطلع فيها المؤسسات بدور رئيسي. كما يمكن أن يعتبروا أنهم تابعون 

 صيبتجزئة التي تأواًل لهوية دون وطنية، أي لطائفة أو جماعة أو مجموعة قبلية، لديها أهمية وشرعية أقوى. وال
تتيح لهذه الهويات دون الوطنية أن تسيطر. وإزاء هذه التحديات، ال تقدر مؤسسات  النزاعالمجتمعات نتيجة 

 دون الوطنية للسكان المستهدفين. الدولة أن تمارس واليتها للنهوض بالخطة، إال إذا تماهت هي أيضًا مع الهويات

ت الناشئة، التي تنص عليها الخطة استجابًة للصدمات، على وفي جميع أنحاء المنطقة، ترّكز األولويا -35
توفير الحماية المادية الفورية والدعم اإلنساني الالزم إلنقاذ حياة الفئات السكانية المستضعفة. وتقع هذه 

باين المسؤوليات على عاتق مؤسسات القطاع األمني ومنظمات المجتمع المدني، من بين الشركاء اآلخرين، وتت
 ، وإمكانية الوصول إلى السكان المتضررين، والموارد المتاحة.العملحّيز جها حسب درجة العنف، ونتائ

والموضوع الناشئ اآلخر، الذي يثير االهتمام، هو دور المرأة في عمليات بناء السالم، وال سيما في  -36
ُوضع عدد من اآلليات لتسهيل مشاركة فقد الجمهورية العربية السورية، وليبيا، واليمن حيث هذه العمليات جارية. 

دمجها في وفود المفاوضات الرسمية وفي الهياكل والمشاورات التي  تعزيزالمرأة في هذه العمليات، من خالل 
وبناء  النزاعتدعم صنع السالم، ومن خالل عمل منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال التخفيف من آثار 

ل مشاركتها في هذه الجهود، مساهمات حيوية لتحسين نوعية اتفاقات السالم، السالم. وقدمت المرأة، من خال
 .(7)واستدامتها، وأثرها

 النتائج والتوصيات في مجال السياسات  -ثالثًا

كثيرًا ما تفتقر المؤسسات المكلفة بالعمل على قضايا المرأة والسالم واألمن إلى واليات واضحة ومحددة  -37
هذا الوضع في ظل غياب إطار شامل تسترشد به المؤسسات  سودعلى تنفيذ الخطة. ويتسمح لها بتركيز جهودها 

                                                      
 ESCWA, Peace Builders: Role of Women in Peace Building: يصدر قريبًاتعده اإلسكوا ولسياسة العامة لموجز  (7)

Processes, Policy Brief.                                                                                                                                                                                                               
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المؤسسات  تكتسي والية، النزاعالحرب وكما في أوقات في أوقات السلم وفي جهودها، مثل خطط العمل الوطنية. 
 وبناء السالم. نزاعالالتخفيف من آثار  الرامية إلى جهودالأسس السالم ودعم القدر نفسه من األهمية في تعزيز 

السلم: اآلليات الوطنية  أوقاتوتضطلع أربع فئات من المؤسسات بدور محوري في النهوض بالخطة في  -38
المعنية بشؤون المرأة، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومؤسسات القطاع األمني، ومنظمات المجتمع 

، لتنفيذ الجهات المعنية، ومع سائر المؤسسات والمدني. ومن الضروري أن تتعاون هذه المؤسسات في ما بينها
السلم يخفف من الصدمات المستقبلية  أوقاتخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن. فالتعاون الفعال في 

 أو عدم االستقرار. النزاعووقعها، ويعزز قدرة البلدان على مجابهة الشدائد، مثل 

وال بد لمؤسسات القطاع األمني أن تحتل مكانة محورية في االستجابة الوطنية للنهوض بالخطة في  -39
وعدم االستقرار، نظرًا لدورها الهام في استعادة السالم. كما ال بد من أن  النزاعكما في أوقات أوقات السلم 

سريع االستجابة للخطة ومعالجة يتواصل التعاون والحوار بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لت
 القضايا المستجدة ذات الصلة.

م في أوقات السلالالزم الدعم أن تزوَّد بيات متينة ومن الضروري إذًا أن ُتمَنح المؤسسات المذكورة والو -40
 الحرب للنهوض بالخطة. ويجب إيجاد نموذج جديد بشأن المرأة والسالم واألمن، تسترشد به المؤسساتأوقات و

 الحرب.أوقات م ونية في عملها في أوقات السلالوط

 التوصيات التالية في مجال السياسات: يمكن اقتراح، ما سبق عرضهبناء على و -41

 في ما يتعلق بالواليات: )أ( 

تنقيح األطر القانونية وأطر السياسات ذات الصلة لسد الثغرات في الوالية، وتعزيز األساس  •
 ة والسالم واألمن؛المعنية بالمرأ للمؤسساتالقانوني 

وضع خطط عمل وطنية متعلقة بالمرأة والسالم واألمن، استجابًة لألولويات القائمة والناشئة.  •
ويتطلب تنفيذ خطط العمل الوطنية إتاحة الموارد البشرية والمالية الالزمة، والدراية التقنية، 

 ؛وأدوات الرصد والتقييم

ة، التي ُيتوَقع أن تؤدي دورًا في معالجة القضايا تفويض وتشجيع التعاون بين المؤسسات المعني •
 .بين الجنسين والسالم واألمن ةلاالعدالمتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، بما فيها السياسات بشأن 

 ما يتعلق باالستجابات المواضيعية: يوف )ب( 

المستوى لى وضع استجابات مواضيعية تستند إلى الخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن ع •
ينبغي أن تعكس هذه االستجابات المواضيعية . النزاعالحرب وأوقات م والوطني في أوقات السل

أن تراعي أيضًا المتطلبات المحلية للسكان المستهدفين. كما ينبغي أن ُيسَند واألولويات الوطنية 
 ؛تنفيذها إلى المؤسسات المعنية



E/ESCWA/ECW/2017/IG.1/5(Part II) 

 
-11- 

 

 

متعلقة بالمرأة والسالم واألمن، مثل  وضع برامج وخدمات متخصصة لتحقيق أهداف رئيسية •
 .ات السالم، واالستجابة اإلنسانيةالدعوة، والتوعية، والمشاركة الشاملة في عملي

 وفي ما يتعلق بتعزيز المؤسسات: )ج( 

خالل تقدير عملها  اع على أدائها، مننزتعزيز قدرة المؤسسات على معالجة األثر المحتمل لل •
. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز منعة النزاعاالستقرار و عدمأوقات م وفي أوقات السل

 ؛المؤسسات، وقدرتها على االستجابة، وإشراك المجتمعات المحلية

تعزيز التعاون بين اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، والمؤسسات الوطنية لحقوق  •
الخطة، بما في ذلك من اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع األمني لتنفيذ 

 ؛خالل إنشاء هياكل مشتركة بين الوكاالت للتنسيق على أعلى المستويات

زيادة قدرة المؤسسات المعنية على رصد االستجابة لقضايا المرأة والسالم واألمن ومتابعتها.  •
 .وهذا يشمل رصد التقدم المحرز وإعادة النظر في البرامج لضمان معالجة األولويات الناشئة

 :المشاريع والمساعدة التقنية الممكنة )د( 

ولتحويل نتائج البحث إلى إجراءات ملموسة تفضي إلى إصالح السياسات، تنظر اإلسكوا في  •
إعداد مشروع إقليمي لتعميق المعرفة بشأن الخطة والمسائل المواضيعية المتعلقة بالدول 

وفير المساعدة التقنية المباشرة األعضاء. ويمكن أن يرتكز هذا المشروع على هذه المعرفة لت
 ؛ي سبيل تعزيز االستجابة المؤسسيةاألعضاء ف الدولوتنمية قدرات 

وستواصل اإلسكوا تعاونها الوثيق مع اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، لتزويد كل منها  •
طنية. دها في وضع خطط عمل وطنية تراعي تعزيز المؤسسات الوجهوبالمساعدة التقنية دعماً ل

وتشمل سائر مجاالت المساعدة التقنية، تقديم الدعم في مجال إصالح التشريعات، وصياغة 
 ؛وتنفيذها، والتعاون بين المؤسساتالسياسات، وتصميم البرامج 

وستعمل اإلسكوا على توسيع نطاق المساعدة التقنية التي تقدمها في مجال المرأة والسالم  •
المجتمع المدني، بهدف تعزيز دورها الحالي، وتفعيل  واألمن، ليشمل مجموعة من منظمات

 ين مشاركتها على المستوى الشعبي.أنشطة الدعوة التي تنفذها، وتحس

----- 


