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مقدمة

إن تواصــل تهميــش دور ا�ــرأة فــي عمليــات بنــاء الســالم فــي فــ�ة الســلم أو فــ�ة الــ�اع 
أو فــ�ة مــا بعــد الــ�اع علــى حــد الســواء، ومــا ينجــر عنــه مــن آثــار ســلبية علــى الســالم 
الدائــم واألمــن وا�صالحــة، عــالوة علــى عــدم ادراج احتياجــات ا�ــرأة واهتماماتهــا ضمــن 
ــى  ــذي يــؤدي إل ــة، األمــر ال ــة واالســ�اتيجيات التنفيذي ــات فــي السياســات الوطني األولي

إقصــاء ا�ــرأة وحرمــان ا�جتمعــات مــن االســتثمار فــي قــدرات ومهــارات النســاء. 

وســعًيا إلــى إحــداث تغيــ� إزاء هــذا الوضــع الــذي تعانــي منــه النســاء فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، تولــى مجلــس األمــن بتاريــخ 31 أكتوبــر 2000 اعتمــاد القــرار 1325 بشــأن 
ا�ــرأة واألمــن والســالم، وتكمــن أهميــة هــذا القــرار ليــس فحســب فــي صــدوره عــن مجلــس 
األمــن باعتبــاره الجهــاز ا�وكــول لــه وفــق ميثــاق األمــم ا�تحــدة الســهر علــى ضمــان األمــن 
ــه فــي  ــذي ي�فــين تقديم ــرار ال ــه هــذا الق ــدف إلي ــا يه ــا أيضــا فيم والســلم الدوليــ�، إنم
فعاليــات ا�ؤتمــر الســادس �نظمــة ا�ــرأة العربيــة حــول "دور النســاء فــي الــدول العربيــة 

ومســارات واإلصــالح"، وذلــك عــرب اســتعراض:

أوالً. محاور قرار مجلس األمن 1325.

ثانياً. مؤ�ات خاصة بقرار مجلس األمن 1325.

ثالثاً. األفاق ا�نشودة لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325. 
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. حماور قرار جملس األمن 1325
ً
أوال

ــات  ــدة ال�ام ــم ا�تح ــة األم ــام �نظم ــ� الع ــدول واألم ــق ال ــى عات ــرار 1325 عل يضــع الق
بالنســبة إلــى مــا تضمنتــه محــاوره ا�تعلقــة با�شــاركة والوقايــة والحمايــة واإلنقــاذ 

واإلغاثــة ومــا بعــد الــ�اع، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

1. حمور املشاركة

1.1 ال�امات الدول األعضاء
تتمثل ال�امات الدول األعضاء بمنظمة األمم ا�تحدة في ا�حور ا�تعلق با�شاركة في:

- زيــادة تمثيــل النســاء علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار(1) فــي ا�ؤسســات واآلليــات 
الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة �نــع ال�اعــات وإدارتهــا وحلهــا.

ــات  ــالت وا�بعوث ــة ا�مث ــن قائم ــن ضم ــام إلدراجه ــى األمــ� الع ــم م�شــحات إل - تقدي
ــدة. ــام با�ســاعي الحمي ــام للقي لألمــ� الع

ــذ  ــات تنفي ــع آلي ــي جمي ــرأة ومشــاركتها ف ــادرات الســالم للم ــم مب ــ� تدع ــاذ تداب - اتخ
ــالم. ــات الس اتفاقي

2.1 ال�امات منظمة األمم املتحدة
تتمثل ال�امات منظمة األمم ا�تحدة في ا�حور ا�تعلق با�شاركة في:

- تنفيــذ خطــة عمــل األمــ� العــام حــول زيــادة مشــاركة النســاء علــى جميــع مســتويات 
صنــع القــرار فــي عمليــات حــل ال�اعــات وإحــالل الســالم.

- تعي� النساء كممثالت ومبعوثات للقيام با�ساعي الحميدة.
- زيــادة إســهام النســاء فــي جميــع عمليــات األمــم ا�تحــدة ا�يدانيــة بمــا فيهــا العســكرية 

وا�دنية.
- تزويــد الــدول األعضــاء بمــواد تدريبيــة حــول أهميــة إ�اك ا�ــرأة فــي جميــع تدابــ� 

حفــظ الســالم.
- اســتعداد مجلــس األمــن لضمــان مراعــاة بعثاتــه لالعتبــارات الجنســانية وحقــوق ا�ــرأة 

عــن طريــق التشــاور مــع ا�جموعــات النســائية ا�حليــة والدوليــة.

(1) بلغــت نســبة حضــور النســاء فــي الســلطة الت�يعيــة فــي تونــس 31.3 با�ائــة، وهــي مــن أعلــى النســب فــي ا�نطقــة 
العربيــة كمــا هــو الحــال فــي العــراق حيــث بلغــت تلــك النســبة 31 با�ائــة.
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2. حمور الوقاية

1.2 ال�امات الدول األعضاء
تتمثل ال�امات الدول األعضاء بمنظمة األمم ا�تحدة في ا�حور ا�تعلق بالوقاية في:

- إدراج ا�ــواد التدريبيــة ا�تعلقــة بحمايــة ا�ــرأة واحتياجاتهــا الخاصــة فــي برامــج 
تدريــب العســكري� وقــوات األمــن وال�طــة بمــا فــي ذلــك التوعيــة حــول فــ�وس نقــص 

ا�ناعــة.

- زيــادة التربعــات ا�اليــة والتقنيــة لدعــم جهــود التدريــب ا�راعــي للنــوع االجتماعــي، 
بمــا فــي ذلــك الجهــود ا�بذولــة مــن هيئــات األمــم ا�تحــدة ا�ختصــة.

2.2 ال�امات منظمة األمم املتحدة
تتمثل ال�امات منظمة األمم ا�تحدة في ا�حور ا�تعلق بالوقاية في:

ــا  ــدول األعضــاء با�ــواد التدريبيــة حــول حمايــة ا�ــرأة مــن العنــف وحقوقه - تزويــد ال
واحتياجاتهــا الخاصــة، وضمــان حصــول األفــراد ا�دنيــ� ا�شــارك� فــي عمليــات 

ــب. ــذا التدري ــى ه الســالم عل

- دراســة آثــار قــرارات مجلــس األمــن علــى الســكان ا�دنيــ� ومراعــاة االحتياجــات 
الخاصــة با�ــرأة.

3. حمور احلماية

1.3 ال�امات الدول األعضاء
تتمثل ال�امات الدول األعضاء بمنظمة األمم ا�تحدة في ا�حور ا�تعلق بالحماية في:

ــا  ــق منه ــا، ومــا يتعل ــرأة واح�امه - اتخــاذ تدابــ� تضمــن حمايــة حقــوق اإلنســان للم
ــي وال�طــة والقضــاء(2). ــام االنتخاب بالدســتور والنظ

- االحــ�ام الكامــل لجميــع جوانــب القانــون الدولــي ا�تعلــق بحقــوق النســاء وحمايتهــن 
باعتبارهــن مدنيــات، خاصــة النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ا�تعلقــة منهــا 

بأحــكام جرائــم الحــرب.

( 2) لضمــان مشــاركة النســاء علــى قــدم ا�ســاواة مــع الرجــال فــي عضويــة ا�جلــس األعلــى للقضــاء فــي تونــس، تولــى 
الفصــل 23 مــن القانــون األســايس عــدد  34  لســنة 2016 ا�ــؤرخ فــي 28 ابريــل 2016 ا�تعلــق با�جلــس األعلــى للقضــاء 
تكريــس مبــدأ التناصــف فــي انتخــاب األعضــاء با�جلــس اإلعلــى للقضــاء معتــربا  ملغــاة كل ورقــة ال تحــ�م مبــدأ 
التناصــف فــي عــدد ا��شــح� الذيــن يختارهــم الناخــب لــكل صنــف، وذلــك فــي حــدود مــا يحتمــه العــدد الفــردي مــن 
ا�قاعــد ا�خصصــة لــكل صنــف ورتبــة، ويســتثىن مــن ذلــك الحــاالت الــيت ال ي�شــح فيهــا عــدد كاف مــن ا��شــح� مــن 

أحــد الجنســ�.أحــد الجنســ�.
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- اتخــاذ تدابــ� خاصــة لحمايــة النســاء مــن العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس فــي 
ــذاء الجنــيس. حــاالت الــ�اع ا�ســلح، الســيما االغتصــاب واألشــكال األخــرى لإلي

- التشــديد علــى مســئولية الدولــة عــن مقاضــاة ا�ســئول� عــن جرائــم الحــرب، بمــا فــي 
ــك الجرائــم مــن أحــكام  ــه النســاء مــن عنــف جنــيس، واســتثناء تل ذلــك مــا تتعــرض ل

العفــو والت�يعــات ذات الصلــة والقضــاء علــى ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب.

2.3 ال�امات منظمة األمم املتحدة
ــدول  ــد ال ــة فــي تزوي ــق بالحماي ــة األمــم ا�تحــدة فــي ا�حــور ا�تعل ــل ال�امــات منظم تتمث

ــا. ــرأة وحقوقه ــة ا� ــة حــول حماي ــواد التدريبي األعضــاء با�

4. حمور اإلنقاذ واإلغاثة ما بعد الصراع

1.4 ال�امات الدول األعضاء
تتمثــل ال�امــات الــدول األعضــاء بمنظمــة األمــم ا�تحــدة فــي ا�حــور ا�تعلــق باإلنقــاذ 

ــي: ــ�اع ف ــد ال ــا بع ــة م واإلغاث
- مراعــاة االحتياجــات الخاصــة با�ــرأة أثنــاء اإلعــادة إلــى الوطــن والتوطــ� وإعــادة 

التأهيــل واالدمــاج بعــد انتهــاء الــ�اع.
- احــ�ام الطابــع ا�دنــي واالنســاني �خيمــات الالجئــ� ومراعــاة االحتياجــات الخاصــة 

با�ــرأة فــي تصميــم ا�خيمــات وا�ســتوطنات.
- وضــع خطــط نــزع الســالح والت�يــح وإعــادة االدمــاج ومراعــاة االحتياجــات الخاصة 

باإلنــاث والذكور.

2.4 ال�امات منظمة األمم املتحدة
ــد  ــا بع ــة م ــاذ واإلغاث ــق باإلنق ــور ا�تعل ــي ا�ح ــدة ف ــم ا�تح ــة األم ــات منظم ــل ال�ام تتمث
الــ�اع فــي مراعــاة االحتياجــات الخاصــة با�ــرأة أثنــاء اإلعــادة إلــى الوطــن والتوطــ� 

ــ�اع. ــاء ال ــد انته ــاج بع ــل واالدم وإعــادة التأهي
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. مؤشرات تنفيذ قرار جملس األمن 1325
ً
ثانيا

تضمــن تقريــر األمــ� العــام �نظمــة األمــم ا�تحــدة حــول ا�ــرأة والســالم واألمــن الصــادر فــي 
28 ســبتمرب 2010 جملــة مــن ا�ــؤ�ات خاصــة بقــرار مجلــس األمــن 1325، والــيت نخــص 

بذكــر أهمهــا بالنســبة لــكل محــور علــى حــدة.

1. املؤشرات اخلاصة مبحور املشاركة

1.1 مــؤ�ات قيــاس مســتوى تمثيــل النســاء فــي الحوكمــة الوطنيــة ومواقــع صنــع 
القــرار:

- النسبة ا�ئوية �شاركة النساء في الرب�ان.
- النسبة ا�ئوية �شاركة النساء في الحكومات.

- النسبة ا�ئوية �شاركة النساء في القضاء.
- النسبة ا�ئوية �شاركة النساء في الحياة السياسية سواء كناخبة أو كم�شحة.

2.1 مــؤ�ات قيــاس مســتوى تمثيــل النســاء فــي مفاوضــات الســالم وعمليــات بنــاء 
الســالم:

ــي مفاوضــات الســالم  ــل النســاء بــ� ا�فاوضــ� والوســطاء ف ــة لتمثي - النســبة ا�ئوي
الرســمية.

- النسبة ا�ئوية لتمثيل النساء في البعثات ا�يدانية.
ــة ألحــكام محــددة لتحســ� أمــن النســاء  ــات الســالم ا�تضمن - النســبة ا�ئويــة التفاقي

ــن. وأوضاعه

2. املؤشرات اخلاصة مبحور الوقاية

1.2 مــؤ�ات قيــاس مســتوى منــع جميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة خاصــة العنــف 
الجنــيس:

- عدد النساء ضحايا جرائم العنف الجنيس.
- عدد مرتكيب جرائم العنف الجنيس ضد النساء.

- أصناف الجرائم ا�رتكبة ضد النساء.
- عدد حاالت التبليغ عن انتهاكات لحقوق النساء.

- عدد إحاالت مرتكيب جرائم العنف الجنيس ضد النساء على التحقيق.
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2.2 مؤ�ات قياس مستوى رصد انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء:
ــة  ــات الوطني ــي الهيئ ــم ترشــيحهن لشــغل مناصــب مفاوضــات ف ــي ت ــدد النســاء الالت - ع

ــان. ــوق االنس ــة بحق ا�عني
- مجمــوع النســاء الالتــي تــم تعيينهــن فــي مناصــب مديــرات فــي الهيئــات الوطنيــة ا�عنيــة 

بحقــوق االنســان.
ــ�  ــة �عاي ــل هــي مطابق ــوق اإلنســان، وه ــة بحق ــة ا�عني ــات الوطني ــدد الهيئ ــوع ع - مجم

باريــس أم ال؟

3. املؤشرات اخلاصة مبحور احلماية

1.3 مــؤ�ات قيــاس مســتوى مــدى تمــايش القوانــ� الوطنيــة فــي حمايــة املــرأة مــع 
املعايــ� الدوليــة:

- عدد القوان� اليت تطورت في اتجاه إلغاء التمي� ضد ا�رأة في مجاالت:
* حقوق ا��اث.

* العنف الجنيس والجنساني.
* الحقوق ا�تصلة بالزواج.

2.3 مــؤ�ات قيــاس مســتوى زيــادة إمكانيــة حصــول النســاء الالتــي انتهكــت حقوقهــن 
علــى العدالة:

- عدد الحاالت اليت تم التحقيق فيها بالنسبة لعدد الحاالت ا�بلغ عنها.

- عــدد الحــاالت الــيت صــدرت فــي شــأنها أحــكام بالنســبة إلــى عــدد الحــاالت الــيت تــم 
فيهــا التحقيــق.

-  األحكام الصادرة في جرائم العنف ضد النساء والفتيات.

ــي القضــاء  ــيس للمســئول� ف ــف الجن ــب للتصــدي لحــاالت العن ــدد ســاعات التدري - ع
وال�طــة والجيــش.
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4. املؤشرات اخلاصة مبحور اإلنقاذ واإلغاثة ما بعد الصراع

1.4 مــؤ�ات قيــاس مســتوى تلبيــة االحتياجــات الخاصــة بالصحــة اإلنجابية للنســاء 
والفتيات:

- عدد الوفيات النفاسية بالنسية الى ا�واليد االحياء.
- عــدد االطفــال حســب الجنــس ا�ســجل� فــي التعليــم االبتدائــي بالنســية إلــى مجمــوع 

عــدد األطفــال.
- عــدد االطفــال حســب الجنــس ا�ســجل� فــي التعليــم الثانــوي بالنســية إلــى مجمــوع 

عــدد األطفــال.

2.4 مــؤ�ات قيــاس مســتوى معالجــة برامــج نــزع الســالح والت�يــح وإعــادة 
النســاء: الحتياجــات  االدمــاج 

ــج  ــي برام ــة ف ــن اســتحقاقات نقدي ــات م ــاء والفتي ــا النس ــيت تلقته ــة ال ــبة ا�ئوي - النس
التعويــض.

- النســبة ا�ئويــة الــيت تلقتهــا النســاء والفتيــات مــن اســتحقاقات نقديــة فــي برامــج نــزع 
السالح.

- النســبة ا�ئويــة لالســتحقاقات النقديــة ا�منوحــة للنســاء والفتيــات بالنســية إلــى 
االســتحقاقات.  مجمــوع 

ثالثا. اآلفاق املنشودة لتنفيذ قرار جملس األمن 1325

مــع اعتمــاد أول خطــة عمــل لتنفيــذ  قــرار مجلــس األمــن 1325 ســنة 2005 مــن قبــل دولــة 
الدنمــارك(3)، تصاعــد االهتمــام بهــذا القــرار علــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي علــى حــد 
الســواء، وذلــك نظــرا لعــدم حصــول تقــدم جلــي فــي تنفيــذ هــذا القــرار مــن قبــل أغلــب الــدول 

فــي الســنوات األولــى مــن تاريــخ صــدوره ســنة 2000.

1. على املستوى الدويل

تولــت هيئــة األمــم ا�تحــدة للمــرأة إصــدار تقريــر حــول ا�بــادئ التوجيهيــة لتطويــر خطــط 
عمــل وطنيــة(4) بشــأن ا�ــرأة والســالم واألمــن تضمــن قائمــة اســمية للــدول 37 فــي العالــم 

اليت تولت وضع خطط وطنية حول قرار 1325. 

(3) ا�رأة والسالم واألمن: مبادئ توجيهية للتطبيق، هيئة األمم ا�تحدة للمساواة ب� الجنس�، ص7.
(4) تــم إنشــاء لجنــة بنــاء الســالم بموجــب القراريــن 180/60 و1645 الصادريــن فــي 20 ديســمرب 2005، وهــي مؤسســة 

حكوميــة دوليــة للدفــع باتجــاه تعبئــة ا�ــوارد لجــدول أعمــال أجنــدة ا�ــرأة والســالم واألمــن.حكوميــة دوليــة للدفــع باتجــاه تعبئــة ا�ــوارد لجــدول أعمــال أجنــدة ا�ــرأة والســالم واألمــن.
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ــدول  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه ا�بــادئ التوجيهيــة تهــدف إلــى تقديــم الدعــم الفــين لل
ــس األمــن  ــرار مجل ــق ق ــى تطبي ــة إل ــة األمــم ا�تحــدة فــي جهودهــا الرامي األعضــاء بمنظم
1325 باالســتئناس بمــا جــاء فيهــا مــع �ورة األخــذ بعــ� االعتبــار بالســياقات الخاصــة 

بــكل دولــة. 
ــة بشــأن ا�ــرأة والســالم  ــة ا�راحــل الرئيســية لوضــع خطــة العمــل الوطني ويمكــن حوصل

ــادئ التوجيهيــة فــي: ــة حســبما جــاء بهــذه ا�ب وا�تمثل
* املرحلة األولى: العملية:

تشــمل هــذه ا�رحلــة كالً مــن بنــاء اإلرادة السياســية، والتنســيق والتعــاون، وتقييــم 
األولويــات االســ�اتيجية، والرصــد والتقييــم مــن خــالل مــؤ�ات. 

* املرحلة الثانية: بنية خطط العمل الوطنية:
تحتــوي هــذه ا�رحلــة علــى العنــا� ا�تعلقــة بالتحليــل وبيــان ا�همــة، واالســ�اتيجية 

وخطــط العمــل، واإلطــار الزمــين، وإطــار الرصــد والتقييــم، وا��انيــة.
* املرحلة الثالثة: التنفيذ:

ــى مســتوى،  ــى أعل ــذ خطــط العمــل يجــب أن تحظــى بالــ�ام حكومــي عل ــان تنفي لضم
ــة  ــا فــي ذلــك ا�جتمــع ا�دنــي، ووجــود هيئ ــاء �كات مــع أصحــاب ا�صالحــة بم وبن
تنســيقية فعالــة مشــ�كة بــ� كل األطــراف ذات العالقــة، ورصــد م�انيــة كافيــة 

واعتمــاد إجــراءات ا�ســاءلة.

وتجــدر االشــارة إلــى قــوة قــرار مجلــس األمــن 1325 قــد تعــززت مــن خــالل تبــين مجلــس 
االمــن تباعــا للقــرارات  التاليــة:  

- قــرار  مجلــس األمــن عــدد 1820 الصــادر فــي 19 جــوان 2008 الــذي اعتــرب ألول  مــرة 
ــا  ــة خاصــة ضــد النســاء فــي ال�اعــات جريمــة حــرب، مم جرائــم العنــف الجنــيس ا�رتكب
يســتوجب اســتثناؤها مــن أحــكام العفــو العــام فــي ســياق عمليــات حــل ال�اعــات لضمــان 
مقاضــاة ا�ســئول� عــن ارتــكاب هــذه الجرائــم وتمتــع ضحايــا العنــف الجنــيس بالحمايــة 

ا�تكافئــة بمقتــىض القانــون وا�ســاواة فــي فــرص اللجــوء الــى العدالــة.
- قــرار مجلــس األمــن عــدد 1888 الصــادر فــي 30 ســبتمرب 2009 الــذي حــّدد أدوات تطبيــق 
القــرار 1820 علــى غــرار تعيــ� ممثــل خــاص لألمــ� العــام �نظمــة األمــم ا�تحــدة معــين 
بالعنــف الجنــيس فــي ال�اعــات ا�ســلحة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز آليــات التنســيق القائمــة 
ــ�اع  ــة وأطــراف ال ــات الحكومي ــدى الجه ــذل ا�ســاعي ل ــة األمــم ا�تحــدة وب التابعــة �نظم
ا�ســلح وا�جتمــع ا�دنــي للتصــدي للعنــف الجنــيس فــي إطــار مبــادرة األمــم ا�تحــدة 
�كافحــة العنــف الجنــيس فــي حــاالت الــ�اع، وكذلــك إدراج مســائل العنــف الجنــيس فــي 
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جميــع أعمــال مفاوضــات الســالم الــيت ترعاهــا منظمــة األمــم ا�تحــدة، إلــى جانــب تعزيــز 
القــدرات القضائيــة وآليــات اإلبــالغ عــن جرائــم العنــف الجنــيس.

- قــرار مجلــس األمــن عــدد 1889 الصــادر فــي 5 أكتوبــر 2009 الــذي بــ� أهميــة مشــاركة 
ــات الســالم  ــع مراحــل عملي ــي جمي ــدم ا�ســاواة ف ــى ق ــة، وعل ــة وفعال ــرأة بصــورة كامل ا�
ــع  ــات الــيت تعــ�ض ا�اك النســاء فــي من ــى تجــاوز العقب ــدول األعضــاء عل ومشــجعا ال

ال�اعــات وحلهــا وا�شــاركة فــي الحيــاة العامــة فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الــ�اع.
- قــرار مجلــس األمــن عــدد 1960 الصــادر فــي 16 ديســمرب 2010 الــذي يقــدم نظامــا 
للمســاءلة عــن العنــف الجنــيس ا�رتبــط بال�اعــات علــى غــرار ا�حاكــم الجنائيــة الوطنيــة 
والدولــي وا�ختلطــة ولجــان الحقيقــة وا�صالحــة الــيت مــن شــأنها أن تعــزز ا�ســئولية 

الفرديــة عــن الجرائــم الجنســية والســالم وا�صالحــة وحقــوق الضحايــا. 
- قــرار مجلــس األمــن عــدد  2106 الصــادر فــي 24 جــوان 2013 الــذي يحــث الــدول االعضــاء 
علــى كفالــة ا�ســاءلة فــي الحــاالت الــيت يرتكــب رعاياهــا جرائــم عنــف جنــيس، إلــى جانــب 
التأكيــد علــى أهميــة وضــع نهــج شــامل للعدالــة االنتقاليــة فــي حــاالت الــ�اع ا�ســلح  ومــا 

بعــد انتهــاء ال�اعــات، يشــمل النطــاق الشــامل للتدابــ� القضائيــة وغــ� القضائيــة.
- قــرار مجلــس األمــن عــدد  2122 الصــادر فــي 18 أكتوبــر 2013 الــذي يعــ�م إيــالء مزيــد 
مــن العنايــة �ســألة تولــي ا�ــرأة األدوار القياديــة ومشــاركتها فــي تســوية ال�اعــات وبنــاء 
الســالم، وذلــك بعــدة طــرق منهــا رصــد التقــدم ا�حــرز فــي التنفيــذ والتصــدي للتحديــات 
ا�رتبطــة باالفتقــار إلــى معلومــات وتحليــالت تتنــاول أثــر الــ�اع فــي النســاء ودور ا�رأة في 
بنــاء الســالم وأبعــاد الســالم ا�تصلــة با�ــرأة، وتشــجيع الــدول األعضــاء علــى إنشــاء آليــات 
تمويــل تكــرس لدعــم ا�نظمــات الــيت تســاند عمليــة تطويــر القيــادات النســائية وتســعى الــى 
ــة  ــرارات ا�تصل ــة علــى جميــع مســتويات عمليــة صنــع الق ــة مشــاركتها بصــورة كامل كفال

بتنفيــذ القــرار 1325. 
ــال  ــدة أعم ــة فــي تطويــر أجن ــرارات الالحق ــرار مجلــس األمــن 1325 والق ــد ســاهم ق واألكي
"ا�ــرأة والســالم واألمــن"(5)، إذ تضمنــت تســع� با�ائــة مــن قــرارات مجلــس األمــن ا�تعلقــة 
بإنشــاء أو تجديــد واليــات بعثــات حفــظ الســالم إشــارة إلــى هــذه األجنــدة، كمــا أصبــح 
القــرار 1235 حاليــا يعتمــد كإطــار مرجعــي مــن قبــل الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة 
ــة  ــات الســالم ا�وقع ــن اتفاقي ــد م ــي العدي ــى تول ــف، عــالوة عل ــن كل أشــكال العن ــرأة م ا�

خــالل الســنوات ا�اضيــة تضمــ� أحــكام خاصــة بمقاربــة النــوع االجتماعــي.
فما هو الحال إزاء قرار مجلس األمن 1325على ا�ستوى اإلقليمي العربي؟

(5) تعتــرب الدنمــارك أول دولــة تعتمــد ســنة 2005 خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325، وخطــط العمــل 
الوطنيــة لــكل مــن دولــة النمســا ودولــة ســاحل العــاج ا�عتمــدة ســنة الوطنيــة لــكل مــن دولــة النمســا ودولــة ســاحل العــاج ا�عتمــدة ســنة 2007 هــي أول مــن تبنــت مــؤ�ات خاصــة بالتنفيــذ.
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2. على املستوى اإلقليمي العربي
تولــت كل مــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة ا�ــرأة العربيــة ومنظمــة األمــم ا�تحــدة 
للمــرأة إعــداد اســ�اتيجية إقليميــة حــول "حمايــة ا�ــرأة العربيــة األمــن والســالم" تهــدف 
إلــى وضــع إطــار عربــي عــام يعمــل علــى خلــق بيئــة حساســة للنــوع االجتماعــي(6)، ويحفــز 
ســائر الجهــات العربيــة ذات الصلــة علــى ا�ســتوى االقليمــي العربــي وعلــى ا�ســتوى 
ــن كل أشــكال  ــرأة م ــة ا� ــي لحماي ــل الفعل ــى العم ــة عل ــدول العربي ــف ال ــي مختل الوطــين ف
ــات الحــروب  ــي أوق ــرأة ف ــه ا� ــذي تتعــرض ل ــوع االجتماعــي  وال ــى الن ــم عل ــف القائ العن

ــلحة. ــات ا�س ــالل وال�اع واالحت
وقــد تطرقــت االســ�اتيجية إلــى ا�جــاالت ا�تعلقــة با�شــاركة والوقايــة والحمايــة، وذلــك 
بــدءا بمرحلــة األمــن واالســتقرار، ثــم مرحلــة الطــوارئ وال�اعــات ا�ســلحة، وصــوال إلــى 

مرحلــة مــا بعــد ال�اعــات ا�ســلحة.
وا�ــ�ة األساســية لهــذه االســ�اتيجية أنهــا تضمنــت كل اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا 

لتفعيلهــا فــي ا�جــاالت الســالفة الذكــر.

1.2 اإلجراءات الخاصة بمحور املشاركة:
* إجراءات مرحلة األمن واالستقرار:

- تعزيــز مشــاركة النســاء علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار ورســم السياســات 
ــا  ــرأة وتطوره ــو ا� ــة لنم ــة ا�الئم ــىن التحتي ــ� الب ــن خــالل توف ــة م ــج الوطني والربام

وتمكينهــا فــي جميــع الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة.
- إ�اك ا�ــرأة فــي اآلليــات الدوليــة واالقليمية �راقبة تنفيذ االتفاقيات واالســ�اتيجيات 

الهادفــة إلــى تعزيــز دورهــا وحمايتهــا من جميع أشــكال العنف.
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  االصعــدة  جميــع  علــى  ا�ــرأة  تمكــ�  برامــج  وضــع   -

وتنفيذهــا. والسياســية 
- العمــل علــى ادمــاج ا�وازنــة ا�راعيــة للنــوع االجتماعــي فــي ا�وازنــات العامــة، كذلــك 

فــي تنفيــذ السياســات العامــة فــي مختلــف ا�ياديــن.
- إ�اك ا�نظمــات النســائية فــي صياغــة النظــام الت�يعــي وبخاصــة تعزيــز حقــوق 

ا�ــرأة ومســاواتها بالرجــل أمــام القانــون.
ــك  ــي ذل ــا ف ــع ا�ســتويات بم ــى جمي ــة عل ــات القضائي ــي الهيئ ــرأة ف ــل ا� ــادة تمثي - زي

ــة. ــم الدولي ا�حاك
(6) تــم فــي تونــس بموجــب األمــر الحكومــي عــدد 626 لســنة 2016 ا�ــؤرخ فــي 25 مــاي 2016 إحــداث مجلــس النظــراء 
للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بــ� ا�ــرأة والرجــل يعمــل علــى إدمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي التخطيــط والربمجــة 
ــوق  ــي الحق ــا ف ــق ا�ســاواة بينهم ــرأة والرجــل وتحقي ــ� ا� ــ� ب ــع أشــكال التمي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــم وا��اني والتقيي

ــات. والواجب
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* إجراءات مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب أو نزاعات مسلحة:
ا�تعلقــة  القــرارات  واتخــاذ  فــي جميــع مســتويات ومراحــل صنــع  ا�ــرأة  - إ�اك 

وحفظــه. الســالم  وبنــاء  ال�اعــات  وحــل  بمفاوضــات 
- تشــكيل تحالفــات نســائية عربيــة �تابعــة االنتهــاكات ضــد ا�ــرأة ورصدهــا فــي الــدول 

الــيت تعانــي �اعــات وحروبــا.
- تثقيف النساء وتدريبهن على مهارات القيادة والريادة وا�نا�ة وحل ال�اعات.

- إ�اك ا�ــرأة فــي اآلليــات العربيــة �راقبــة تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
ــ�  ــة ا�دني ــة بحماي ــك ا�تصل ــلحة وتل ــات ا�س ــة الخاصــة بال�اع ــات الدولي واالتفاقي

وبخاصــة النســاء واألطفــال خــالل الحــرب أو الــ�اع ا�ســلح أو أيــة حالــة طــوارئ.
- إ�اك النســاء فــي تصميــم النشــاطات والفعاليــات اإلنســانية الخاصــة بالنســاء فــي 

ظــروف الحــرب وال�اعــات ا�ســلحة وإدارتهــا. 

* إجراءات مرحلة ما بعد ال�اعات ا�سلحة
- إ�اك ا�ــرأة فــي آليــات تطبيــق اتفاقيــات الســالم وتنفيذهــا ودعــم مبــادرات الســالم 

اإلقليميــة وعمليــات حــل ال�اعــات علــى ا�ســتوى العربــي.  
- إ�اك ا�رأة في جهود حفظ السالم وبناء السالم على ا�ستوى العربي.

- تأييــد ا�شــاركة التامــة والفعالــة للشــباب والنســاء وغ�هــم مــن الســكان األكــ� 
تعرضــا لــألذى، بمــا فــي ذلــك الالجئــ� والنازحــ� داخليــا، عنــد وضــع خطــط عمــل 

ــرأة. ــف ضــد ا� ــيس والعن ــف الجن ــة شــاملة للتصــدي للعن وطني
- إ�اك ا�ــرأة  فــي جميــع مراحــل إعــادة اإلعمــار والتخطيــط لــه علــى ا�ســتويات 

الوطنيــة.

2.2 اإلجراءات الخاصة بمحور الوقاية
* إجراءات مرحلة األمن واالستقرار

- تطويــر اســ�اتيجيات وسياســات وخطــط عمــل وطنيــة �ناهضــة العنــف ضــد ا�ــرأة، 
وترســيخ ثقافــة نبــذ العنــف ضدهــا وحمايــة حقوقهــا.

- ا�صادقة على االتفاقيات الدولية ذات الصلة باألمن والسالم.
- إعداد برامج لتعزيز الوعي بحقوق ا�رأة ودورها الفاعل في بناء ا�جتمع.

- العمــل علــى دمــج مبــادئ الحقــوق االنســانية وقيــم ا�ســاواة والعدالــة ومقاربــة النــوع 
االجتماعــي فــي السياســات والربامــج وا�شــاريع.
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ــى  ــم عل ــف القائ ــن العن ــرأة م ــة ا� ــذ نظــام منهجــي لبحــوث حــول حماي - إيجــاد وتنفي
ــة. ــه االقتصادي ــف وكلفت ــار العن ــات وآث ــد األولوي ــن خــالل تحدي ــي م ــوع االجتماع الن

- زيــادة وعــي أفــراد الجيــوش وســائر أركان القــوات العســكرية واألمنيــة حــول حقــوق 
اإلنســان واآلليــات واالتفاقيــات الدوليــة الضامنــة لهــا.

- صياغة برامج ل�سيخ مفاهيم ا�واطنة، وحماية الوطن، ومفاهيم العدالة والسالم.

* إجراءات مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب أو نزاعات مسلحة
- رفــع مســتوى الوعــي بالقوانــ� اإلنســانية وحقــوق اإلنســان وا�ســاواة بــ� الجنســ� 

للعاملــ� فــي ا�جــال االنســاني والقائمــ� علــى حفــظ الســالم.
- إطــالق حمــالت التوعيــة الصحيــة والقانونيــة للنســاء فــي ظــروف الحــرب وال�اعــات 

وفــي مخيمــات اللجــوء.
- توفــ� ا�علومــات للنســاء فــي ظــل ال�اعــات ا�ســلحة حــول الخدمــات ا�قدمــة وطــرق 

الوصــول إليهــا.
-  زيــادة الوعــي بطبيعــة العنــف الجنــيس والنفــيس خــالل ال�اعــات ا�ســلحة وأبعــاده 
الصحيــة والنفســية واالقتصاديــة وتأثــ�ه علــى ا�ــرأة مــن خــالل نــ� ثقافــة الحمايــة.

- زيــادة وعــي ا�جتمعــات ا�حليــة الضيقــة لالجئــ� حــول حقــوق االنســان بشــكل عــام 
وحــول الالجئــات والنازحــات مــن النســاء واحتياجاتهــن الخاصــة وهواجســهن.

- تدريــب العاملــ� فــي مجــال الشــئون القانونيــة والطبيــة واالجتماعيــة ورجــال الجيــش 
وموظفــي شــئون الهجــرة مــن خــالل برامــج حقــوق ا�ــرأة بشــكل عــام بمــا يحمــي ا�ــرأة 

مــن انتهــاك حقوقهــا ويضمــن إنصافهــا.
- إعــداد تقاريــر رصــد دوريــة حــول واقــع النســاء فــي مناطــق ال�اعــات والحــروب 

وربطهــا بربامــج التدخــل واإلغاثــة علــى ا�ســتويات العربيــة والدوليــة.

* إجراءات مرحلة ما بعد ال�اعات ا�سلحة
- تطويــر البحــوث عــن اآلثــار ا�اديــة والنفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ا��تبــة عــن 

ال�اعــات ا�ســلحة بالنســبة للمــرأة ون�هــا.  
- رفــع مســتوى الوعــي لــدى النســاء الالجئــات بحقوقهــن القانونيــة بشــكل عــام وحقهــن 

بعــدم اإلعــادة الق�يــة أو حرمانهــن مــن العــودة لبلدانهــن أو أماكــن إقامتهــن.
- زيــادة وعــي القــوات األمنيــة حــول حقــوق االنســان بشــكل عــام وحقــوق ا�ــرأة بشــكل 

خــاص.
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 3.2  اإلجراءات الخاصة بمحور الحماية
* إجراءات مرحلة األمن واالستقرار

- تعزيــز القــدرة ا�ؤسســية �نظمــات ا�جتمــع لحمايــة ا�ــرأة مــن العنــف وتوفــ� خدمــات 
صحيــة واجتماعيــة وقانونيــة شــاملة تغطــي جميــع احتياجــات النســاء ا�عنفــات.

ــع  ــات علــى جمي ــاء ا�عنف ــاالت النس ــع ح ــل م ــة للتعام ــة مؤهل ــوادر ب�ي ــ� ك -  توف
ا�ســتويات الصحيــة واالجتماعيــة وال�بيــة االجتماعيــة والقانونيــة.

ــات  ــول الخدم ــات ح ــى ا�علوم ــف إل ــاء ا�عرضــات للعن - تحســ� طــرق وصــول النس
وطــرق الوقايــة والحمايــة مــن العنــف، كذلــك حــول طــرق ا�راجعــة فــي حــال حــدوث 

ــاة. حــاالت عنــف ضــد ا�ــرأة والفت
- مراجعــة القوانــ� والت�يعــات الــيت تنطــوي علــى تميــ� ضــد ا�ــرأة وتحديثهــا ومواءمتهــا 

مــع النهــج القائــم علــى حقــوق االنســان، وحمايــة ا�ــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف(7).  
ــع  ــات الطــوارئ  وال�اعــات ا�ســلحة مــن جمي ــي أوق ــرأة ف ــي ا� - وضــع قوانــ� تحم

ــا. ــة مرتكبيه ــان معاقب ــف وضم أشــكال العن
- تعزيــز التنســيق وال�اكــة بــ� القطاعــات الرســمية واألهليــة ا�عنيــة بحمايــة ا�ــرأة 

بهــدف تحقيــق تخطيــط متكامــل يعتمــد النهــج التشــاركي.

* إجراءات مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب أو نزاعات مسلحة
- تقديــم الحمايــة وا�ســاعدة الصحية والقانونية والنفســية للنســاء ا�ــ�دات والالجئات 

و�ــن هــن بحاجــة إلــى الحماية.
- ســن ت�يعــات وتنفيذهــا وتعزيــز النظــم القانونيــة والقضائيــة وتوفــ� مــا يلــزم مــن 

مــوارد �قاضــاة مرتكــيب العنــف الجنــيس والعنــف ضــد ا�ــرأة عمومــا.
ــة للنســاء  ــة والصحي ــم والخدمــات االجتماعي - توفــ� خدمــات الغــذاء وا�ــأوى والتعلي

فــي ظــل  ال�اعــات.
- كفالــة آليــات محــددة لحمايــة ا�جموعــات األكــ� تعرضــاً للعنــف مثــل األطفــال غــ� 
ا�صاحبــ� أل�هــم أو الذيــن فقــدوا اتصالهــم بذويهــم واألفــراد ذوي االحتياجــات 

الخاصــة.
- وضــع اآلليــات واألطــر الــيت تعــىن بمنــع ومعاقبــة عمليــات االتجــار بالنســاء واالعتــداء 
عليهــن أو إجبارهــن علــى ممارســة البغــاء أو الدعــارة أو أيــة أعمال ضــارة ومهينة للكرامة 

أو اســتغاللهن كموضــوع أو كرمــز جنــيس فــي أوقــات الحــرب وال�اعــات ا�ســلحة.

(7) تــم فــي الجزائــر تعديــل القانــون الجزائــي فــي اتجــاه توفــ� حمايــة للمــرأة مــن العنــف خاصــة فــي الفضــاء العــام 
وال�فيــع فــي العقوبــات فــي جرائــم العنــف ا��كبــة فــي الفضــاء الخــاص، وذلــك بموجــب القانــون رقــم 15-19 مــؤرخ 

فــي  ديســمرب فــي 30 ديســمرب 2015.
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- تطويــر أدلــة إجرائيــة لجميــع العاملــ� ومقدمــي الخدمــات يضمــن خصوصيــة تدخــل 
كل قطــاع فــي مجــال الدعــم والحمايــة واألمــن فــي حــاالت ال�اعــات ا�ســلحة.

- وضــع األطــر القانونيــة الــيت تضمــن عمليــة لــّم الشــمل ألفــراد األ�ة الذيــن تفرقــوا 
ــن،  ــال ا��دي ــة للنســاء واألطف ــ� الحماي ــن خــالل توف ــروب م ــات والح ــة ال�اع نتيج

ــن. ــن األشــخاص ا�فقودي والبحــث ع
- اتخــاذ جميــع الخطــوات واالجــراءات ال�وريــة لضمــان إجــراء تحقيقــات �يعــة 
ــا النســاء حــول  ــة  مــن جانــب هيئــات مســتقلة للنظــر فــي الشــكاوى الــيت تقدمه وفعال
العنــف بجميــع أشــكاله وضمــان إجــراءات الحمايــة للشــهود مــن عمليــات التخويــف 

واالنتقــام.
ــة  ــه متابع ــون مهمت ــة تك ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــ� الع ــل خــاص لألم ــ� ممث - تعي
اإلجــراءات الــيت تكفــل الحمايــة للمــرأة واالطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف ال ســيما فــي 

ا�ناطــق العربيــة الــيت تشــهد حروبــا أو نزاعــات مســلحة.

* إجراءات مرحلة ما بعد ال�اعات ا�سلحة
- التصــدي للعنــف ضــد ا�ــرأة بجميــع أشــكاله فــي أطــر التخطيــط والتمويــل للمســاعدات 
اإلنســانية، وبنــاء الســالم، والتنميــة، والحــوار الســيايس، علــى أن يتــم ربــط هــذا بتمويل 

اإلغاثــة والتنميــة لضمــان اســتمرارية منــع العنــف الجنــيس والتصــدي له.  
الدوليــة  التعــاون االقليمــي بــ� الحكومــات وا�انحــ� وا�نظمــات  آليــات  - تعزيــز 
وا�جتمــع ا�دنــي للتصــدي للعنــف الجنــيس والعنــف ضــد ا�ــرأة، مــع االهتمــام بصفــة 

خاصــة با�ناطــق شــديدة التوتــر.
وا�عنفــات  الالجئــات  للنســاء  واالقتصــادي  االجتماعــي  التمكــ�  برامــج  تنفيــذ   -

الحياتيــة. والقــدرات  با�هــارات  وتزويدهــن 
- توفــ� ســبل االنصــاف الكامــل للناجيــات مــن العنــف الجنــيس والتعذيــب وتوفــ� 

ا�ســاعدة القانونيــة لهــن.
- تنفيــذ القوانــ� الدوليــة الخاصــة بحمايــة ا�ــرأة فــي أوقــات ال�اعــات والحــروب 

ومعاقبــة مرتكــيب االعتــداء علــى النســاء بجميــع أشــكالها وتقديمهــم للمحاكمــة.
- إعــداد وتطويــر سياســات وبرامــج وطنيــة مراعيــة للنــوع االجتماعــي وحساســة 

الحتياجــات النســاء وحقوقهــن ولتعزيــز دورهــن فــي بنــاء ا�جتمــع.
- إعــداد برامــج تمكــ� ا�ــرأة علــى جميع األصعــدة االجتماعية واالقتصادية والسياســية 

وتنفيذها.
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وتجــدر االشــارة إلــى أنــه تــم وضــع خطــة عمــل لتنفيــذ هــذه االســ�اتيجية االقليميــة حــول 
"حمايــة ا�ــرأة العربيــة: األمــن والســالم" وذلــك مــن أجــل إتاحــة الفــرص للــدول العربيــة 

لالســتئناس بهــا مــن أجــل إعــداد خططهــا الوطنيــة وفــق األولويــات الخاصــة بهــا.
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النتائج والتوصيات

مــن األهميــة بمــكان التأكيــد علــى أن إحــداث تغيــ� إيجابــي يمكــن قيــاس أثــره فــي مجــال 
أمــن وســالم ا�ــرأة العربيــة بخاصــة زمــن ال�اعــات يتطلــب كســب التحديــات ذات الصلــة 

بـــ�ورة توافر:
1- إرادة سياســية وطنيــة علــى أعلــى مســتوى داعمــة لوضــع اســ�اتيجية وطنيــة وخطــة 
عمــل خاصــة با�ــرأة فــي مجــال األمــن والســالم، وذلــك ألن غيــاب هــذه االرادة هــو الســبب 
الرئيــيس فــي ضعــف عــدد الــدول العربيــة الــيت تبنــت هــذا ا�ســار مــن جهــة أولــى، وبقــاء 
ــة  ــة الحكوم ــدم مصادق ــى مســتوى ع ــة عل ــا معلق ــا إم ــى قلته ــة عل االســ�اتيجيات الوطني
عليهــا علــى غــرار األردن، أو عــدم تنفيذهــا بالنســق ا�أمــول مثــل مــا هــو الحــال بالعــراق 

مــن جهــة ثانيــة.
2- رصــد التمويــل الكافــي لتنفيــذ االســ�اتيجية الوطنيــة وخطــة العمــل الخاصــة با�ــرأة 
فــي مجــال األمــن والســالم، �ورة أنــه عنــد عــدم رصــد م�انيــة خاصــة لدعــم تنفيــذ تلــك 
االســ�اتيجية تظــل مجــرد وثيقــة أنيقــة يشــار إليهــا فــي ا�نابــر والتقاريــر الدوليــة حــول 
ــذ ســنة 2008 اســ�اتيجية  حمايــة ا�ــرأة. وفــي هــذا الصــدد يالحــظ أن تونــس تبنــت من
وطنيــة لحمايــة ا�ــرأة مــن العنــف،ـ لكنهــا بقيــت تــراوح مكانهــا خاصــة بســبب عــدم رصــد 
ا�ــوارد ا�اليــة لتنفيذهــا، وذلــك إلــى أن جــاءت ثــورة 14 جانفــي 2011، حيــث تــم خــالل 
ســنة 2012 تفعيــل تلــك االســ�اتيجية بمــا ســاهم فــي إحــداث تطــور نوعــي علــى مســتوى 

حمايــة ا�ــرأة مــن العنــف تجلــى علــى وجــه الخصــوص مــن خــالل:
- تكريــس الفصــل 46 مــن دســتور 26 جانفــي 2014 لحمايــة معــززة للمــرأة مــن العنــف عــرب 

إلــزام الدولــة باتخــاذ كل التدابــ� الالزمــة للقضــاء علــى العنــف ضــد ا�ــرأة.
- إحــداث خــالل ســنة 2016 ألول مركــز عمومــي إليــواء النســاء ضحايــا العنــف، إلــى جانــب 
رصــد التمويــل الكافــي علــى مســتوى م�انيــة وزارة ا�ــرأة واأل�ة والطفولــة إلحــداث 
5 مراكــز أخــرى فــي الســنة ا�قبلــة فــي الواليــات الــيت بينــت الدراســات ا�يدانيــة �ورة 

إلحــداث مثــل هــذه ا�راكــز.
- اعتمــاد خــالل هــذه الســنة لربوتوكــوالت قطاعيــة خاصــة بالتعهــد بالنســاء ضحايــا العنف 
فــي كل مــن وزارة العــدل، والصحــة العموميــة، والداخليــة، والشــئون االجتماعيــة، وا�ــرأة 
واأل�ة والطفولــة تتضمــن كل اجــراءات التعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف الواجــب اتباعهــا 
ــاون  ــار التع ــي إط ــك ف ــا، وذل ــا بينه ــان حســن التنســيق فيم ــ� لضم ــل كل ا�تدخل ــن قب م

الدولــي بــ� تونــس وهيئــة األمــم ا�تحــدة للمــرأة.  
ــق  ــى مــ�وع قانــون أســايس يتعل ــو 2016 عل ــوزارات يــوم 23 يولي - مصادقــة مجلــس ال
بالقضــاء علــى العنــف ضــد ا�ــرأة الــذي تضمــن فــي فصلــه االول أنــه يهــدف إلــى وضــع 
ــن  ــي م ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــى كل أشــكال العن ــة بالقضــاء عل ــ� الكفيل التداب
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ــوم  ــة شــاملة تق ــاع مقارب ــك باتب ــة االنســانية، وذل ــق ا�ســاواة واحــ�ام الكرام أجــل تحقي
ــا  ــة الضحاي ــم وحماي ــه ومعاقبته ــع مرتكبي ــة وتتب ــف أشــكاله بالوقاي ــى التصــدي �ختل عل
ــة  ــواب الشــعب للمصادق ــس ن ــى مجل ــون عل ــة مــ�وع القان ــت إحال ــد تم ومســاعدتهم، وق
عليــه، ونأمــل فــي تونــس أن يحصــل  مــ�وع هــذا القانــون علــى توافق كل الكتــل  الرب�انية 

لضمــان ا�صادقــة عليــه فــي أنســب اآلجــال(8).
3- تقييــم تنفيــذ االســ�اتيجية الوطنيــة وخطــة العمــل الخاصــة با�ــرأة فــي مجــال األمــن 
والســالم لضمــان اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فــي الوقــت ا�ناســب لتجــاوز كل الصعوبــات 
الــيت لــم يقــع التفطــن إليهــا أو ا�ســتجدة ممــا يضفــي النجاعــة بفضــل الديناميكيــة ا�تحركــة 
للخطــة التنفيذيــة  االســ�اتيجية أو لخطــة العمــل. وليــس باإلمــكان إجــراء أي تقييــم إذا لــم 
تكــن هنــاك مــؤ�ات محــددة لقيــاس تنفيــذ االســ�اتيجية علــى ا�ســتوى النوعــي والكمــي 
ــة  ــى وفــاء الدول ــاكل الرســمية وا�جتمــع ممارســة دورهــا الرقابــي عل ــى الهي بمــا ييــ� عل

بواجباتهــا إزاء ضمــان األمــن والســالم للنســاء.
4- بنــاء الــ�اكات بــ� الهيــاكل الرســمية وا�نظمــات األهليــة علــى ا�ســتوى الوطــين 
والدولــي مــن أجــل حشــد أكــرب عــدد ممكــن مــن ا�نا�يــن لتنفيــذ االســ�اتيجية الوطنيــة 
وخطــة العمــل الخاصــة با�ــرأة عــرب إبــرام بروتوكــوالت واتفاقيــات �اكــة قصــد االســتفادة 

مــن فــرص التمويــل ا�تاحــة وا�مارســات الجيــدة للــدول فــي هــذا ا�جــال.
5- تقديــم تقاريــر دوريــة حــول تنفيــذ االســ�اتيجية الوطنيــة وخطــة العمــل الخاصــة با�رأة 
ــة  ــى كســب دعــم الســلطة الت�يعي ــا يســاعد عل فــي مجــال األمــن والســالم للرب�ــان(9) بم
ــات ذات  ــي ا��اني ــع ف ــرأة وال�في ــ�(10) ضــد ا� ــر التمي ــن مظاه ــة  م ــ� خالي ــين قوان لتب
الصلــة بتنفيــذ ا�شــاريع والربامــج الــيت تعــزز تمكــ�(11) النســاء علــى األصعــدة االقتصادية 

واالجتماعيــة والسياســية. 
(8) تبــ� مــن الدراســة حــول تجديــد الفجــوات الت�يعيــة فــي تطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1235 حــول ا�ــرأة واألمــن 
ــج  ــة هــي القوانــ� الــيت تعال ــه قليل ــا واليمــن أن ــان وليبي والســالم فــي كل مــن تونــس ومــ� وفلســط� والعــراق ولبن

ــى قوانــ� العقوبــات. ــد عل ــزال تعتم العنــف ضــد ا�ــرأة مبــا�ة، إذ ال ت
(9) تضمــن الفصــل 39 مــن مــ�وع القانــون ا�تعلــق بالقضــاء علــى العنــف فــي تونــس تولــي ا�رصــد الوطــين �ناهضــة 
العنــف ضــد ا�ــرأة  إعــداد تقريــر ســنوي عــن نشــاطه، يتضمــن بالخصــوص اإلحصــاءات حــول العنــف ضــد ا�ــرأة وظــروف 
ــة والدعــاوى واألحــكام ذات  ــرارات الحماي ــآل ق ــم وم ــم وإدماجه ــم ومرافقته ــم ومتابعته ــف وإيوائه ــا العن اســتقبال ضحاي

الصلــة واالق�احــات والتوصيــات لتطويــر اآلليــات الوطنيــة �ناهضــة العنــف ضــد ا�ــرأة. 
ــس  ــواب الشــعب ورئي ــس ن ــة ورئيــس مجل ــس الجمهوري ــى رئي ــى مــن كل ســنة إل ــة األول ــر خــالل الثالثي ــع التقري ويرف

ــوم.  ــم نــ�ه للعم ــة، ويت الحكوم
(10) فــي إطــار  ســعيه إللغــاء مظاهــر التميــ� ضــد ا�ــرأة مــن القوانــ� الجاريــة، تولــى مجلــس نــواب الشــعب بتونــس 
يــوم 10 نوفمــرب 2015 ا�صادقــة علــى القانــون األســايس عــدد 46 لســنة 2015 ا�ــؤرخ فــي 23 نوفمــرب 2015 ا�تعلــق 
بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 1975 ا�ــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 ا�تعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر الــذي 
ألغــى التميــ� ضــد األم فــي مجــال ت�يــف شــئون األطفــال، وذلــك  مــن خــالل  تمكينهــا  مــن منــح ال�خيــص الســتخراج 

أو ســحب جــواز ســفر الطفــل أو ســفره إلــى الخــارج شــأنها فــي ذلــك شــأن األب دون أي تميــ� بينهمــا.
ــق بإحــداث  ــاي 2016 ا�تعل ــي 25 م ــؤرخ ف ــدد 626 لســنة 2016 ا� ــي ع ــر الحكوم ــن األم ــي م ــص الفصــل الثان (11) ن
مجلــس النظــراء للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بــ� ا�ــرأة والرجــل علــى تولــى هــذا ا�جلــس إعــداد تقاريــر دوريــة ســنوية حــول 
متابعــة تنفيــذ الخطــة الوطنيــة إلدراج مقاربــة النــوع االجتماعــي يتضمــن مــؤ�ات كميــة ونوعيــة حــول تمكــ� ا�ــرأة فــي 

ا�جــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.ا�جــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.
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وال يمكــن عــدم اســتثمار فعاليــات ا�ؤتمــر الســادس �نظمــة ا�ــرأة العربيــة لإلشــادة بالجهــود 
ــة  ــاء قــدرات االليــات الوطني ــال التكويــن والتدريــب حــول بن ــي مج ــا ف ــن قبله ــة م ا�بذول
ا�عنيــة با�ــرأة لتطويــر ا�هــارات فــي فــض ال�اعــات، وإدارة ال�اعــات، وتطويــر خطــط 
العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 بخصــوص ا�ــرأة واألمــن والســالم فــي 
الــدول العربيــة، وتقديــم توصيــة بخصــوص تعهــد الــدول األعضــاء بمنظمــة ا�ــرأة العربيــة 
ــن  ــ�ه ضم ــة ن ــى ا�نظم ــال لتتول ــذا ا�ج ــي ه ــوام ف ــة أع ــة كل ثالث ــر دوري ــم تقاري بتقدي
تقريــر عربــي موحــد يكــون مرجعــا موثوقــا بــه �عرفــة مــدى وفــاء الــدول العربيــة بتعهداتهــا 

الدوليــة ذات العالقــة بحقــوق ا�ــرأة.
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املراجع

- قرارات مجلس األمن 1325 و1820 و1888 و1889و1960 و2106 و2122.

- الفصل 46 من الدستور التونيس.

- ا�بــادئ التوجيهيــة لتطويــر خطــط عمــل وطنيــة بشــأن ا�ــرأة والســالم واألمــن الصــادرة 
عــن هيئــة األمــم ا�تحــدة للمــرأة.

- االســ�اتيجية اإلقليميــة حــول حمايــة ا�ــرأة العربيــة: األمــن والســالم الصــادرة جامعــة 
الــدول العربيــة ومنظمــة ا�ــرأة العربيــة وهيئــة األمــم ا�تحــدة للمــرأة.

- تحديــد الفجــوات الت�يعيــة فــي تطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325 حــول ا�ــرأة واألمــن 
ــة لغــرب آســيا   ــة االقتصاديــة واالجتماعي ــة الصــادر عــن اللجن ــدول العربي والســالم فــي ال
ــا)  ــا (مكتــب شــمال افريقي بال�اكــة مــع كل مــن لجنــة األمــم ا�تحــدة االقتصاديــة إلفريقي

واالتحــاد الرب�انــي الدولــي.

- القانــون األســايس الصــادر فــي تونــس تحــت عــدد  34  لســنة 2016 ا�ــؤرخ فــي 28 أبريــل 
2016  ا�تعلــق با�جلــس األعلــى للقضاء.

- القانــون األســايس الصــادر فــي تونــس  تحــت عــدد 46 لســنة 2015 ا�ــؤرخ فــي 23 نوفمــرب 
2015 ا�تعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 1975 ا�ــؤرخ فــي 14 مايــو 1975 

ا�تعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر.

- القانــون الصــادر فــي الجزائــر تحــت رقــم 15-19 مــؤرخ فــي 30 ديســمرب 2015 ا�تعلــق 
بتنقيــح قانــون العقوبــات.

- األمــر الحكومــي الصــادر فــي تونــس تحــت عــدد 626 لســنة 2016 ا�ــؤرخ فــي 25 مــاي 
2016 ا�تعلــق بإحــداث مجلــس النظــراء للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بــ� ا�ــرأة والرجــل.

- م�وع القانون األسايس ا�تعلق بالقضاء على العنف ضد ا�رأة في تونس.
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