مرفقات

االلزتامات الدولية للنساء والفتيات

أثناء انعقاد املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف  ،1995اشمتل مهناج العمل عىل فصل اكمل عن النساء
يف الزناعات املسلحة.
ولكن مل يعرتف جملس األمن حىت أكتوبر /ترشين األول  2000من خالل
إصدار القرار  1325بأن النساء يتأثرن عىل حنو غري متناسب الزناعات
املسلحة وأهنن كذلك أطراف فاعلة حرجة يف الوقاية من الزناع وحله.
ووضعت األراكن الثالثة للقرار  1325الصادر عن جملس األمن ،ويه
امحلاية واملشاركة والوقاية ،أساس لست قرارات أخرى صادرة بدورها عن
جملس األمن التابع لألمم املتحدة.
قرار جملس األمن رمق  1820يف  ،2008الذي اعرتف باستخدام
سالحا أثناء احلرب.
االغتصاب
ً
قرارا جملس األمن رمق  1888و 1889يف  ،2009اللذان طالبا جممتعان
بزيادة مشاركة النساء يف حمك السالم واألمن عىل مجيع املستويات
وتعيني ممثلة خاصة لألمني العام عن العنف اجلنيس أثناء الزناع ،مع إنشاء
مؤرشات عاملية لوضع تصور بتنفيذ القرار .1325
قرار جملس األمن رمق  1960يف  ،2010الذي جشع عىل حتسني آليات
الرقابة واإلبالغ.
قرار جملس األمن رمق  2106يف  ،2013الذي تصدى إىل اإلفالت من
العقاب واملساءلة عن العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل نو اجلنس.
قرار جملس األمن  20122يف  ،2013الذي ركز جمددا عىل اهمتام
املجمتع الدويل بامحلاية واملشاركة ورضورة التعامل مع “التقصري يف
التنفيذ”.
وكذلك صدرت سلسلة من االلزتامات الوطنية واإلقلميية بشأن إنشاء أكرث
من أربعني خطة وطنية تصدر سياسات حمددة بشأن تنفيذ أراكن القرار
 1325الثالثة .وأسست هذه اخلطط تدابري مثل اإلسرتاتيجية العاملية للوقاية
من العنف القامئ عىل نوع اجلنس واالستجابة له الصادرة عن الواليات
املتحدة .وعىل الرمغ من ترامك الزمخ الدويل ملنع العنف ضد النساء والفتيات
والتصدي له يف أوقات األزمة ،سميا الزناع املسلح ،تظل هناك جفوة مهولة
ومسمترة يف التنفيذ .وسيكون من شأن االستعراض رفيع املستوى املرتقب
سنة  2015جلهود تنفيذ القرار  ،1325وفق ما أعلنه القرار  ،2122املساعدة
عىل حتديد العقبات وجماالت التحسن .ولكن إىل اآلن مل تؤد األدوات
القانونية والسياسية الصادرة عن املجمتع الدويل إىل أي اختالف يذكر يف
احلياة اليومية للنساء والفتيات السوريات.

االلتزامات الوطنية
الواليات املتحدة األمريكية

تلزتم الواليات املتحدة األمريكية بزيادة مشاركة النساء يف معليات السالم
واختاذ القرار والعمل حنو التاكمل الوطين واختاذ الطابع املؤسيس ،ومحاية
النساء من العنف والوقاية من الزناعات وتوفري إماكنية للنساء للنفاذ إىل
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اإلغاثة والتعايف .وتتبىن الواليات املتحدة سياسة االمتناع عن التساحم
ً
حثيثا إلهناء استخدام
مع اجلرامئ اجلنسية ضد النساء وتسىع سع ًيا
سالحا يف احلرب ،وبناء كفاءة احلكومات األجنبية عىل إحضار
االغتصاب
ً
مرتكيب العنف اجلنيس ملثوهلم أمام العدالة وكذا املساعدة يف استعادة
كرامة الناجيات 1.ويف يونيو /حزيران  ،2014وضاعفت الواليات املتحدة من
الزتامها مببادرة االستجابة يف أوقات الطوارئ وامحلاية للعنف القامئ عىل
نوع اجلنس ،اليت تريم إىل مساعدة النساء املعرضات للعنف القامئ عىل
نوع اجلنس من شالكة الزواج املبكر والزواج باإلكراه وجرامئ الرشف وتشويه
األعضاء التناسلية لإلناث والعنف األرسي .واستمثرت الواليات املتحدة 10
ماليني دوالر يف مبادرة “آمنة من البداية” ،اليت وضعت للوقاية من العنف
القامئ عىل نوع اجلنس واالستجابة له عند اندالع الكوارث الطبيعية أو نشوب
الزناعات 2.وفضال عن ذلك أنشأت الواليات املتحدة مرشوعات يف المين
ونيبال والفلبني من خالل الواكلة األمريكية للتمنية الدولية مبا يتوافق مع اخلطة
الوطنية بشأن النساء والسالم واألمن.

اململكة املتحدة

تلزتم اململكة املتحدة بتعزيز املشاركة الاكملة للنساء يف البىن السياسية
واألمنية واإلدارية وكذلك مسارات اختاذ القرار ومفاوضات السالم 3.وتسىع
اململكة املتحدة إىل بناء كفاءات احلكومات األجنبية يف مساءلة اجلناة معا
ارتكبوه من جرامئ قامئة عىل نوع اجلنس وإهناء استخدام العنف اجلنيس
واالغتصاب يف احلرب .واستمثرت إدارة التمنية الدولية  25مليون جنيه
إسرتليين يف البحوث اخلاصة بنوعية السياسات والرباجم اليت تتسم
بالفاعلية يف احلد من العنف ضد النساء 4.وتلزتم اململكة املتحدة كذلك بكفالة
جعل اجلهود الرامية إىل الوقاية من العنف اجلنيس والتحرك بشأنه موضع
اولوية وكذلك تليق الناجيات من العنف اجلنيس الرعاية واملساعدة الشاملة
يف الوقت املناسب بالنسبة للك من احلالة الصحية البدنية والعقلية 5.وتجشع
اململكة املتحدة عىل مجع البيانات واألدلة املتعلقة بالعنف اجلنيس وقت الزناع
ودمع وضع بروتوكول دويل لتوثيق االعتداء اجلنيس وقت الزناع والتحقيق فيه.
وتظل اململكة املتحدة ملزتمة مبساعدة اللوايت يزتوجن مبك ًرا أو يكرهن عىل
1

2
3

4
5

أنظر تعليقات جون كريي عىل مؤمتر القمة العاملي إلهناء العنف اجلنيس يف حاالت
الزنا،ع 13 ،يونيو /حزيران http://www.state.gov/secretary/re� :2014
marks/2014/06/227553.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/09/214552.htm
أنظر اخلطة الوطنية حلكومة اململكة املتحدة بشأن قرار جملس األمن رمق 1325
خبصوص النسءاء والسالم واألمنhttp://www.stabilisationunit.gov.uk/compo�:
nent/docman/doc_details/45-uk-government-national-action-planon-unscr-1325-women-peace-security.html?Itemid=230
https://www.gov.uk/government/policies/improving-the-lives-of-girlsand-women-in-the-worlds-poorest-countries
أنظر اخلطة الوطنية حلكومة اململكة املتحدة بشأن قرار جملس األمن رمق 1325
خبصوص النسءاء والسالم واألمنhttp://www.stabilisationunit.gov.uk/compo�:
nent/docman/doc_details/45-uk-government-national-action-planon-unscr-1325-women-peace-security.html?Itemid=230
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برناجما يف أثيوبيا يريم إىل تأجيل زواج  200ألف فتاة.
الزواج ووضعت
ً
وضعت براجم مشاهبة للك من المين ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا
6
ونيجرييا وكينيا.

جهود أخرى

ً
خططا وطنية تتعلق بالنساء
اعتبا ًرا من أغسطس /آب  2014وضعت  46بلد
والسالم واألمن وتنفيذ مبادئ قرار جملس األمن  .1325وتضمنت هذه البلدان
بعض بلدان أوروبا وأمرياك المشالية وأمرياك الوسىط واجلنوبية وجنوب آسيا
والرشق األوسط ومشال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء وجنوب رشق آسيا
وأسرتاليا .وهناك العديد من البلدان اليت تعكف حال ًيا عىل صياغة خططها
املزمع نرشها .وعىل الرمغ من تباين اخلطط الوطنية من ُقطر آلخر ،توجد
بعض املوضوعات املشرتكة اليت تعرب عن رؤية القرار رمق  1325مبا يف ذلك
تعزيز مشاركة النساء وكفالة محايهتن .وفضال عن ذلك أنشأ االحتاد األورويب
وحلف الناتو واالحتاد األفرييق أطر وأصدروا الزتامات تتصل بالتصدي إىل
العنف ضد النساء والفتيات يف أوقات الزناع عىل حنو أفضل مع متكيهنن من
املشاركة االقتصادية والسياسية يف مناطق الزناع وما وراءها .وعىل الرمغ
من هذه التطورات املهمة ال تزال هناك جفوة ملحوظة عىل مستوى التنفيذ.

المشاركة
قرار
جملس
األمن رمق
1325
31
أكتوبر/
ترشين
األول
2000
قرار
جملس
األمن رمق
1820
الصادر
يف 19
يونيو/
حزيران
2008

6

الحماية

الوقاية

اكن قرار جملس األمن رمق  )2000( 1325هو القرار األول الصادر عن جملس األمن الذي يقر مبدى تأثري الزناع عىل حنو فريد عىل النساء،
وبأمهية الدور الذي تؤديه النساء يف فض الزناع .ويمتحور القرار  1325حول ثالثة أراكن أال ويه :املشاركة  ،وامحلاية ،والوقاية.
ينادي بمتثيل النساء “عىل مجيع
مستويات صنع القرار” :املشاركة
يف مسارات السالم احمللية،
ومعليات األمم املتحدة ،والقوات
العسكرية واملدنية ،والتعيني بصفهتن
ممثالت ومبعوثات خاصات.

التشاور مع النساء واملنمظات غري
احلكومية اليت تقودها النساء.
نرش نسبة أكرب من جنديات حفظ
السالم وجمندات الرشطة.

كفالة سالمة النساء والفتيات من العنف
القامئ عىل أساس اجلنس يف مناطق
الزناع.

تعزيز سيادة القانون بشأن العنف القامئ عىل
أساس اجلنس ونوع اجلنس ،وتفعيل إحالة
مرتكيب مثل هذه اجلرامئ إىل احملامكة.

اعمتاد “منظور جنساين” عند التفاوض
بشأن اتفاقات السالم وأثناء جهود نزع
السالح والترسحي وإعادة اإلدماج.

استبعاد اجلرامئ القامئ عىل نوع اجلنس من
أحاكم العفو.

إنفاذ التدابري التأديبية العسكرية املناسبة.
تدريب القوات وتفنيد األساطري اليت
تشعل جذوة العنف اجلنيس.
تأهيل قوات األمن لملساءلة عن األفعال
املرتكبة يف املايض وهلا عالقة بالعنف
اجلنيس.
تقيمي النساء واألطفال ممن يواجهون
هتديد حميق.

تقدمي تدريب يرايع االعتبارات اجلنسانية إىل
قوات وموظيف حفظ السالم.
مجع معلومات موضوعية ودقيقة ويعمتد علهيا يف
الوقت املناسب بشأن استخدام العنف اجلنيس
يف الزناع املسلح.
تدريب موظيف حفظ السالم وموظيف العمل
اإلنساين الذين تنرشمه الواليات املتحدة.
التنفيذ الاكمل لسياسة عدم التساحم إزاء
االعتداءات اجلنسية من جانب موظيف حفظ
السالم وموظيف اإلغاثة اإلنسانية.
االعرتاف بأن االغتصاب والعنف اجلنيس يعتربان:
 .1جرمية حرب؛  .2جرمية ضد اإلنسانية؛ أو .3
إبادة مجاعية.

https://www.gov.uk/government/policies/improving-the-lives-of-girlsand-women-in-the-worlds-poorest-countries
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المشاركة
قرار
جملس
األمن رمق
1888

إرشاك النساء يف مفاوضات السالم
ومعليات حفظ السالم.
تجشيع مشاركة النساء احملليات
يف قوات األمن الوطنية.

الصادر
يف 30
سبمترب/
أيلول
2009

الحماية
إبراز االنشغال “لعدم إحراز التقدم
مبسألة العنف اجلنيس يف حاالت الزناع
املسلح”.
كفالة إماكنية نفاذ الضحايا إىل العدالة
بأمان.
اخنراط القادة التقليديني بنشاط؛
زيادة النفاذ إىل الرعاية الصحة والدمع
النفيس واالجمتايع واملساعدة القانونية
وخدمات إعادة الدجم االجمتاعية
واالقتصادية بالنسبة لضحايا العنف
القامئ عىل نوع اجلنس.

الوقاية
محتيل الدول مسؤولية ماكحفة اإلفالت من العقاب.
االعرتاف بأن حمامكة مرتكيب االنهتااكت يعزز
“املسؤولية الفردية” ولكنه يعزز كذلك “السالم
واحلقيقة واملصاحلة وحقوق الضحايا”.
التنويه بأن العنف اجلنيس “من شأنه عرقلة
استعادة السالم واألمن الدوليني -”.بناء الكفاءات
القضائية؛ واالمتثال باملعايري القانونية الدولية.
المتاس “اإلبالغ بشلك أكثـر مهنجيـة عـن
احلـوادث الــيت تفــرز اجتاهــات معينــة ،وأمنــاط
االعتــداء الناشــئة ،ومؤشــرات اإلنــذار املبكــر
بــاللجوء إىل العنف اجلنيس يف الرتاعات
املسلحة ،وذلك يف مجيع التقـارير ذات الـصلة
املقدمـة إىل املجلس”
تعيني األمني العام ممثل خاص.

قرار
جملس
األمن رمق
1889
 5أكتوبر/
ترشين
األول
2009

تجشيع الدول األعضاء عىل إعطاء
األولوية ملشاركة النساء.

دور جلنة بناء السالم بغية “إيـالء االهمتــام
املنــهيج بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني
ومتكــني املــرأة وتعبئــة املــوارد لــذلك ،جكــزءال
يتجزأ من بناء السالم بعد انهتاء الرتاع”

استبعاد النساء من خالل “أمعال
العنف والرتهيـب ،وانعـدام األمـن
وانعـدام سـيادة القـانون ،والمتييـز
الثقـايف والوصـم”.

المتاس “املزيد من اإلبالغ املهنيج عن وقائع
معربة عن اجتاهات واألمناط الناشئة لالعتداء،
ومؤرشات اإلنذار املبكر بشأن استخدام العنف
اجلنيس والعنف القامئ عىل نوع اجلنس”.

تعيني املزيد من املمثلني واملبعوثني
اخلاصني وزيادة مشاركة النساء يف
بعثات األمم املتحدة.

زيادة تنفيذ قرار .1325

أمهية متويل خطة النساء والسالم
واألمن بغية زيادة متكني النساء.
قرار
جملس
األمن
1960
الصادر
يف 16
ديمسرب/
اكنون
األول
2010
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الدعوة لزيادة مشاركة النساء.
زيادة تعيني املجندات من اإلناث يف
قوات الرشطة والقوات العسكرية يف
معليات حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة.

ماكحفة اإلفالت من العقاب عن جرامئ
العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل نوع
اجلنس.
“زيــادة ســبل اســتفادة ضــحايا العنــف
اجلنـيس مــن الرعايــة الــصحية والــدمع
النفــيس  -االجمتــايع واملــساعدة
القانونيــة وخــدمات إعـــادة اإلدمـــاج
االجمتـــايع االقتـــصادي ،وال ســـميا
يف املنـــاطق الريفيـــة ،مراعيـــة يف
ذلـــك االحتياجات اخلاصة باملعوقني”...

حتسني آليات املتابعة واإلبالغ.
“قطــع وتنفيــذ التـــزامات حمــ ّددة ملاكحفــة العنف
اجلنيس تكون ذات أطر زمنيـة حمـ ّددة” مبا يف
ذلك التحقيق يف االعتداءات املدعاة يف الوقت
املناسب.
إجراء تدريب قامئ عىل املخططات لقوات حفظ
السالم.
االلزتام بسياسة عدم التساحم بشأن االعتداء
اجلنيس املتبعة يف األمم املتحدة.

مرفقات

المشاركة
قرار
جملس
األمن رمق
2106
الصادر
يف 24
يونيو/
حزيران
2013

قرار
جملس
األمن رمق
2122
18
أكتوبر/
ترشين
األول
2013

مواصلة نرش مستشارات محاية
النساء ومستشارات نوع اجلنس
عىل بعثات حفظ السالم يف األمم
املتحدة والعمليات اإلنسانية.

الحماية
رضورة التسلمي املوسع للدمع الطيب
والنفيس إىل الضحايا ،مع إجراء
إصالحات يف القطاع القضايئ الذي من
شأنه أن يزيد من املساءلة.

التشديد عىل “األدوار اهلامــة
الــيت ميكــن أن تــضطلع هبــا
شــباكت ومنمظــات املجمتع املدين،
مبا يف ذلك املنمظات النسائية،
يف تعزيز امحلاية املجمتعية مـن
العنـف اجلنـيس يف حاالت الرتاع
املسلح وما بعد انهتاء الرتاعات
وتقدمي الدمع إىل حضاياه من أجـل
اللجـوء إىل القضاء واحلصول عىل
تعويضات؛”
التأكيد عىل ركن املشاركة من قرار
جملس األمن رمق  1325املعين
بقيادة النساء ومشاركهتن يف فض
الزناعات وبناء السالم.
زيادة عدد النساء يف الوفود القامئة
عل مفاوضات السالم والقوات
العسكرية ومعليات حفظ السالم.
إصالحات انتخابية ودستورية لكفالة
املشاركة املدنية من النساء.
استشارة النساء واملنمظات النسائية
يف مناطق الزناع وبعد انهتاء
الزناع.

الوقاية
االعرتاف حبمتية العنف اجلنيس يف مناطق
الزناع وبعد انهتاء الزناع.
تجشيع الدمع من الرجال والفتيان والمتاسه.
حتسني متابعة العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل
نوع اجلنس.
تعزيز سياسة عدم التساحم املتبعة يف األمم
املتحدة.
تنفيذ “الزتامات [حمددة] وذات إطار زمين ملاكحفة
العنف اجلنيس”.

االعرتاف “بقصور التنفيذ” فميا يتعلق
حبامية النساء ونفاذهن إىل القيادة يف
ظروف الزناع وبعد انهتاء الزناع.

الدعوة إىل املزيد من اإلحاطة والبحوث بشأن
جهود تنفيذ خطة النساء والسالم واألمن والثغرات
القامئة فهيا.

تذكرة املجمتع الدويل أن الدول تتحمل
مسؤولية “احتــرام حقــوق اإلنــسان
وكفالهتا مجليع األخشاص املوجودين
يف أراضهيا واخلاضـعني لواليتـها علـى
النحـو املنـصوص هيلع يف أحاكم القـانون
الـدويل”

االستعراض رفيع املستوى الذي أجراه جملس
األمن يف  2015بشأن “تقيمي التقدم احملرز عىل
الصعيد العاملي و اإلقليمي والوطين يف تنفيذ
القرار .”1325
دور سيادة القانون يف الوقاية من الزناع وفضه.
لفت االنتباه إىل المتكني االقتصادي للنساء بوصفه
مفتاح “حتقيـق اسـتقرار املجمتعات اخلارجة من
نزاع مسلح”،

هل ننصت؟
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