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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

يجمع األمن اإلنساين ما بني دعائم ثالث: األمن، وحقوق اإلنسان، والتنمية. ويؤكد مفهوم األمن اإلنساين عىل حامية 

الحياة اإلنسانية من خالل دعم الحريات األساسية ومتكني الشعوب. وهناك مكونان أساسيان لألمن اإلنساين، وهام: 

التحرر من الحاجة، والتحرر من الخوف.

ويعد قرار مجلس األمن رقم )1325( حول املرأة واألمن والسالم وثيقة قانونية دولية بالغة األهمية تدعو إىل زيادة 

نسبة متثيل املرأة ىف كل مستويات صنع القرار، ويحث القرار الدول عىل ضم منظور النوع إىل آليات منع الرصاعات 

وإدارتها وحلها. 

ومنذ صدور القرار رقم )1325( يف أكتوبر/ترشين األول عام 2000م تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه ىف أنحاء 

العامل. وهكذا ساعد هذا القرار التاريخى النساء عىل التغلب عىل الكثري من الصعاب التي كانت تعوق اشرتاكهن ىف 

قضايا السالم واألمن اإلنساىن. وعىل الرغم من هذه الجهود الحكومية وغري الحكومية فإنه الزالت هناك "فجوة وعي" 

كبرية ىف العامل العرىب فيام يتصل ببنود هذا القرار املهم.

القرار يف  املرأة يف جميع مستويات صنع  زيادة متثيل  الدول عىل رضورة  األمن رقم )1325(  قرار مجلس  ويحث 

األطراف يف  يدعو  وإدارتها وحلها. كام  الرصاعات  نشوب  منع  آليات  والدولية، ويف  واإلقليمية  الوطنية  املؤسسات 

الرصاعات املسلحة إىل اتخاذ تدابري خاصة لحامية املرأة والفتاة من العنف القائم عىل نوع الجنس، وخاصة االغتصاب 

وغريه من أشكال إساءة املعاملة الجنسية، وكافة أشكال العنف األخرى يف حاالت الرصاع املسلح.

ا باإلجامع قراراًا يصنف االغتصاب كسالح حرب. ويصف القرار الذي جاء تحت  وقد تبنى مجلس األمن الدويل أيضاً

رقم 1820، االستخدام املتعمد لالغتصاب كأحد تكتيكات الحرب، موجه إلذالل املرأة وبث الخوف والتشتيت وإجبار 

ا لألمن الدويل. وقد قررت  املدنيني من مجموعة عرقية ما عىل الرحيل. وجاء يف القرار أن االغتصاب يشكل تهديداً

األمم املتحدة إنشاء لجنة للتحقيق، تقدم تقريراًا عام 2013م حول مدى انتشار هذه املامرسة وكيفية التعامل معها. 

وقد رحبت منظامت حقوق اإلنسان بالقرار ووصفته بالتاريخي؛ حيث يعزز هذا القرار أمن املرأة اإلنساين، وخاصة 

يف حاالت الحروب والنزاعات املسلحة.

بإطالق  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  مع  بالتعاون  العربية  املرأة  ومنظمة  العربية،  الدول  جامعة  قامت  وقد  هذا 

إسرتاتيجية املرأة واألمن والسالم كأول إسرتاتيجية إقليمية يف املنطقة العربية. وكان من أبرز توصيات اإلسرتاتيجية 

إعداد برنامج تدريب مدربني يتعلق باملرأة واألمن والسالم، يستند عىل تلك اإلسرتاتيجية، ويسهم يف تعزيز تعهدات 

الدول العربية والتزاماتها لتحقيق األهداف التالية:

• الدمج والتأسيس عىل املستوى الوطني: من خالل التنسيق ما بني املؤسسات الوطنية املختلفة، وتطوير السياسات، 
وتعزيز التدريب املهني والتعليم والتقييم من خالل تأسيس نهج يتجاوب مع حقوق النساء يف عملهن عىل املسار 

الدبلومايس ويف حقل التنمية وما يتعلق بالدفاع عن حقوق املرأة يف املناطق املنكوبة بالحروب.
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• املشاركة يف عمليات السالم واتخاذ القرارات: تحسني فرص تحقيق سالم شامل وعادل ومستدام من خالل الدعوة 
السالم،  وبناء  الحروب،  ومنع  السالم  عمليات  يف  الجوهرية  واملشاركة  الة  الفعَّ والقيادة  وتعزيزها،  النساء  لحقوق 

والعمليات االنتقالية ومؤسسات اتخاذ القرارات يف البيئات التي تخيم عليها الرصاعات.

• الحامية من العنف: تعزيز الجهود لحامية النساء واألطفال من األذى واالستغالل والتمييز واإلساءة، مبا يف ذلك 
فيها  تؤثر  التي  البيئات  يف  الجرائم  هذه  مرتكبي  ومحاسبة  بالبرش،  واإلتجار  اإلناث،  ضد  املوّجه  الجنيس  العنف 

الحروب.

• منع الحروب: تعزيز دور النساء يف منع الحروب وتحسني سبل اإلنذار املبكر بالحروب وأنظمة النجدة بتضمني 
وجهات نظر النساء، واالستثامر يف صحة النساء والفتيات والتعليم والفرص االقتصادية من أجل إيجاد ظروف متهد 

لخلق مجتمعات مستقرة وسالم دائم.

• الوصول إىل اإلغاثة والتعايف: توفري مساعدات إنسانية مأمونة وضامن تكافؤ الفرص يف الحصول عليها للنساء، مع 
أخذ االحتياجات الخاصة للنساء واألطفال باالعتبار خالل الكوارث واألزمات الناشئة عن الحروب.

ويسهم هذا الربنامج التدريبي يف زيادة معارف املشاركني ومهاراتهم وإظهار القيادة يف بناء السالم واألمن وتحفيز 

السياسية  السلطات  لحمل  الجندرية  املساواة  منارصي  دعم  يف  واإلسهام  القدرات  وبناء  الدعوة  أجل  من  العمل 

ا يف سياق السالم واألمن. وقد تم بناؤه وتصميمه ليخدم  والقانونية عىل بذل الجهود للدفع باملساواة الجندرية قدماً

فئة واسعة من املختصني الذين يرغبون يف املشاركة يف بناء السالم بحيث ميكن استخدامه ككتاب مرجعي للراغبني 

يف التعرف عىل القضايا املحيطة الخاصة بدور املرأة يف بناء السالم.

ا من منظمة املرأة العربية عىل أن يكون هذا الربنامج التدريبي عىل أعىل مستوى؛ فقد متت مراجعته من  وحرصاً

قبل مجموعة من املختصني والخرباء العاملني يف هذا املجال، وقد كان ملالحظاتهم أثر كبري يف إثراء الربنامج بحيث 

جاء عىل هذه الصورة.

الة يف تعزيز الوعي بالحقوق اإلنسانية  أخرياًا وليس آخراًا، نتمنى أن يسهم هذا الربنامج التدريبي كأحد اآلليات الفعَّ

للمرأة يف األمن والسالم يف العامل العريب.



التدرييب دليل استخدام الربنامج 

اجلزء األول 
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

  تحرص منظمة املرأة العربية عىل الرشاكة مع املعنيني بقضية العنف ضد املرأة  يف الجهود الرامية لحاميتها والقضاء 

عىل العنف ضدها، سواء من خالل برامجها أو إصداراتها املختلفة، ومن أهمها: إسرتاتيجية مناهضة العنف ضد املرأة، 

العربية، وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف إصدار اإلسرتاتيجية اإلقليمية للمرأة  واملشاركة مع كل من جامعة الدول 

واألمن والسالم انطالقاًا من دعم إسهامها يف جهود تعزيز األمن والسالم للمرأة يف املنطقة العربية.

ومنذ عام 2003م، تعمل املنظمة مع املئات من النساء لتوفري املهارات واملعرفة التي تساهم بطريقة غري مبارشة يف 

جهود بناء السالم عىل كافة األصعدة املحلية والوطنية والدولية. ويقدم هذا الربنامج أدوات الستكشاف إسهامات 

املرأة يف حل النزاعات الحرجة ويف مرحلة ما بعد الرصاع ويف مرحلة إعادة اإلعامر. 

ا من نوعه يدمج السالم واألمن مع املعرفة لتنمية املهارات )مثل  ا فريداً وقد تم تصميم الربنامج التدريبي ليكون منهجاً

بناء التحالفات، التخطيط اإلسرتاتيجي، وإدارة الرسالة( لتشجيع النساء عىل الدفاع عن دور أكرب يف عمليات السالم. 

إضافة إىل أنشطة تساعد املشاركني عىل بناء الثقة الالزمة ليكونوا قادة فعالني.

وقد قامت منظمة املرأة العربية باتخاذ العديد من اإلجراءات اإليجابية لتعزيز حقوق املرأة العربية ومنع التمييز 

ضدها. وتتصدى املنظمة اآلن إلعداد برنامج تدريبي للمدربني خاص باملرأة واألمن والسالم، وهو يعد األول من نوعه 

يف املنطقة. حيث ينطلق هذا الربنامج التدريبي يف مفهومه وأهدافه من أهمية إعداد مدربني قادرين عىل التوعية 

املرأة” وتعزيز  والنزاعات كجزء من خطة تسهدف “حامية  الحروب  أوقات  اإلنساين يف  املرأة  أمن  تعزيز  بأهمية 

مشاركتها يف جهود السالم واإلعامر.

:أهداف الربنامج التدريبي:
اً

أول
يهدف الربنامج التدريبي إىل ما ييل:

• تدريب املدربني عىل إعداد منهاج علمي ميكن استخدامه كأداة تدريبية للمشاركني يف برامج تدريبية من أجل 
األمن والسالم. 

• تصميم ورش عمل تدريبية للدول حسب احتياجاتها، وتطوير املهارات الالزمة للمشاركني مبا يؤدي إىل إيجاد شبكة 
اتصاالت وبناء بني النساء دعاة السالم داخل البلدان وعربها من أجل التعاون يف املستقبل.

النوع االجتامعي  النظر حول  الطبيعية عرب دمج وجهات  التدخالت اإلنسانية الستعادة الحياة  مضاعفة فاعلية   •
كعامل مساعد لتعزيز مهارات املدربني فيام يتعلق مبنع الرصاعات وحلها وبناء السالم. 

• وضع أساس لتنظيم حلقات دراسية تدريبية لعدة أيام مع إعطاء بعض األمثلة من الدول املختلفة. 
• تصميم أداة تدريبية عملية مرنة ومناسبة لتوفري املعلومات واملهارات والخربات التي تساعد يف التعريف والتوعية 

بدور املرأة يف بناء السالم. 

الحكومية  املؤسسات  لتشمل  تتعداها  إمنا  فقط،  األفراد  تنحرص يف  ال  املدربني  واسعة وشاملة من  بناء رشيحة   •
والخاصة ومؤسسات وفاعليات املجتمع املدين. 
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وبشكل خاص فإن هذا الربنامج سيعمل بشكل رئيس عىل:

• إعداد مدربني ومدربات متخصصني يف مجال تنمية مهارات بناء األمن والسالم وتزويدهم 
الوعي  تعزيز  مجال  يف  وتنفيذها  تدريبية  برامج  تخطيط  يف  تساعدهم  ووسائل  بأدوات 

دور  بتعزيز  الخاصة  الوطنية  الخطط  وبناء  التمييز ضدها.  للمرأة ومنع  القانونية  بالحقوق 

املرأة يف بناء األمن والسالم.

وسوف يركز هذا الربنامج التدريبي عىل ما ييل:

1- تحديد مفهوم العنف املبني عىل النوع االجتامعي وتحديد أشكاله.

2- التعرُف عىل مضامني القرارات الدولية ذات الصلة باملرأة واألمن والسالم.

3- تحويل مفهوم الحقوق اإلنسانية للمرأة يف حاالت النزاع من مفهوم عاملي ونظري يطرح شعارات إىل مفهوم عميل 

واقعي ميكن ترجمته إىل برامج وخطط عمل ومرشوعات عملية تعزز الحقوق اإلنسانية للمرأة يف حاالت الطوارىء. 

4- تعزيز دور املرأة للمشاركة يف العملية السياسية أثناء الرصاع وما بعده.

5- زيادة االعرتاف باالحتياجات الخاصة للفتيات والنساء يف حاالت الرصاع وما بعده.

ا للدول  6- تزويد املؤسسات واألفراد املهتمني واملعنيني بالحقوق اإلنسانية للمرأة بدليل تدريبي مصمم خصيصاً

العربية.

ا: ملاذا جيب أن يكون هناك دليل تدريبي خاص للنساء يف بناء السالم؟
اً
ثاني

عىل الرغم من أن هناك عدد من األدلة واملواد التدريبية التي تتناول الحقوق اإلنسانية للمرأة ومناهضة العنف 

ال يف إطار املجتمع العريب ألسباب تتعلق باللغة واملضمون، كام  ضدها، إال أنها عامة، وال ميكن تطبيقها بشكل فعَّ

أنها ال تحقق األهداف التي يسعى إليها هذا الربنامج التدريبي؛ لذا جاء تصميم هذا الربنامج يف العامل العريب كتحٍد 

بحد ذاته. وميكن القول إن هذا الربنامج هو إسهام من منظمة املرأة العربية يف إثراء مكتبة الحقوق اإلنسانية للمرأة 

ا، واألهم من ذلك ما ييل:  بإضافة مرجع مهم وحديث مل يتم التطرق إليه سابقاً

ا؛ وعليه فيجب أن تكون النساء والرجال رشكاء  • أن املرأة هي نصف املجتمع، ومهام بناء السالم هي كبرية جداً
يف عملية بناء السالم.

اضطهادها،  يتم  عندما  الجميع  ويعاين  الثقافات،  العديد من  األرسة يف  األساسية يف  الدعامة  املرأة هي  أن   •
واستبعادها من بناء السالم، ومن الرضوري دمجها يف عمليات بناء السالم األساسية.
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• أن املرأة لديها القدرة عىل بناء السالم؛ وبالتايل ال بد من تشجيعها عىل استخدام قدراتها يف بناء السالم.

• أن املرأة مستبعدة من الوصول إىل مناصب صنع القرار واملناصب القيادية والتعليم يف العديد من املجتمعات؛ 
لذلك كان من املهم إعداد برامج خاصة لتمكني املرأة من استخدام قدراتها يف مهام بناء السالم.

• أن املرأة والرجل لديهم خربات مختلفة يف أوقات العنف والسالم؛ فالبد من تشجيع املرأة و السامح لها بتقديم 
رؤى فريدة يف عملية بناء السالم.

ا: منهجية التدريب:
اً
ثالث

لالجتهاد  إمكانية  تتيح  مبرونة  وقد صمم  الشخيص.  واإلبداع  املشاركة  منهجية  عىل  التدريبي  الربنامج  هذا  صمم 

واإلسهام الفردي للمشاركني من أجل إغناء التدريب بتجاربهم. وقد متت مراجعة معظم أدلة التدريب التي صدرت 

عن منظامت دولية ومحلية وعن خربات شخصية لإلسهام يف تقديم مادة تدريبية مالمئة وقابلة للتطوير واالستمرار. 

وقد اعتمد هذا الدليل عىل منهجية التدريب باملشاركة “Participatory Approach of Training”. حيث تعتمد 

التفاعل وتبادل  التعلم من خالل تصميم متارين وجلسات تساعد عىل  هذه املنهجية عىل خلق أجواء تحفز عىل 

املعلومات والخربات واملهارات بني املشاركني.

وتقوم املنهجية التعليمية عىل املشاركة والتفاعل، وهي من أكرث األساليب كفاءة وفاعلية بالنسبة لتطوير املهارات 

واملواقف واملعارف. وميكن االطالع عىل العالقة القامئة بني املهارات واملعارف واملواقف واملنهجية فيام ييل: 

املهارات: من قبيل اإلصغاء إىل اآلخرين، إجراء تحليل أخالقي، التعاون، االتصال، حل املشكالت، االعرتاض عىل الوضع 

القائم. وتساعد هذه املهارات املشاركني يف تحليل العامل املحيط بهم، وتفهُّم أن تحقيق األمن اإلنساين هو الطريق 

األمثل للبقاء يف حياة خالية من العنف، والعمل من أجل حامية حقوق اإلنسان. 

املعارف: من قبيل التعرف عىل وثائق حقوق اإلنسان للمرأة؛ ومعرفة الحقوق التي تتضمنها تلك الوثائق؛ وأن هذه 

الحقوق غري قابلة للترصف، وتنطبق عىل جميع البرش، ومعرفة عواقب انتهاك حقوق اإلنسان. وتساعد هذه املعارف 

األفراد عىل حامية حقوقهم وحقوق اآلخرين كذلك. 
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وتنطلق هذه املنهجية من عدة مفاهيم أساسية، هي:

1- أن اإلنسان هو أساس العملية التعليمية وهدفها؛ لذلك يجب خلق جو يساعد املشاركني من 

النساء والرجال عىل التعلم من خالل التفاعل واملشاركة. 

2- أن تحقيق أمن اإلنسان هو منهجية للحياة، وليس شعاراًا؛ فمن هنا البد من االعتامد عىل 

خربات املشاركني وتجاربهم وتحليلها والبناء عليها. 

3- أن الحقوق اإلنسانية للمرأة متكاملة وشاملة لجميع مراحل حياتها وأوضاعها، ويجب التعامل 

معها عىل هذا األساس. وأن إغفال أي جزء سيؤثر حتاماً عىل حقوقها، وقد يقيص بعض الفئات 

من النساء. 

4- من الرضوري عىل املدربني يف مجال حقوق اإلنسان واملرأة استيعاب املبادئ األساسية لهذه 

الحقوق وتبنيها.

ا: التصميم:
اً
رابع

تم تصميم هذا الربنامج التدريبي ليساعد املدربني يف إعداد الربامج التدريبية وتطبيقها، من حيث توفري املعلومات 

الواقع، ومن  أرض  والسالم وتطبيقها عىل  املرأة واألمن  التعامل مع قضايا  التي تساعدهم يف  والخربات  واملهارات 

خالل األمثلة امليدانية للمشاركني، كام تم تصميم وسائل التدريب املختلفة لإلسهام يف فتح باب الحوار وتبادل اآلراء 

واملعلومات والخربات؛ ومن ثم تنظيم هذه املخرجات يف إطار علمي وربطه مبا تم التوصل إليه يف مجال إسهام املرأة 

يف جهود السالم، سواء من خالل املشاركة يف مفاوضات السالم وجهود اإلنعاش واإلغاثة، أو إرشاكها يف حل النزاعات، 

إضافة إىل مراعاة املنظور الجنساين عند نشوب الرصاعات والحامية ملشاركة جميع األطراف املعنية بحقوق املرأة 

ا. للعمل معاً

وفيام ييل بعض مميزات هذا الدليل من حيث التصميم: 

القاهرة،  العربية يف  إقليمية عقدتها منظمة املرأة  التدريبي خالل ورشة عمل  العام للربنامج  تم تحديد اإلطار   •
تحديد  تم  حيث  التدريبي،  للربنامج  العام  اإلطار  تحديد  تم خاللها  باملنظمة،  عضو  دولة  كل  من  خبري  وحرضها 

االحتياجات التدريبية والجوانب املطلوب الرتكيز عليها، إضافة إىل اقرتاح للموضوعات واألساليب التدريبية. 

• انطلق تصميم الربنامج التدريبي من خصوصية املنطقة العربية، إضافة إىل أنه استهدف املرأة العربية، وتناول 
خصوصية وضعها خالل مراحل النزاع والرصاع وما بعده.

• متت معالجة املوضوعات من جانبني: نظري وعميل؛ ففي الجانب النظري تم تزويد املشاركني باملعلومات النظرية 
العامة الالزمة لبناء خلفياتهم العلمية بالنسبة للمرجعيات واآلليات اإلقليمية والدولية ذات العالقة باملرأة، ومفهوم 

األمن اإلنساين، وآثار الحروب والنزاعات املسلحة عىل املرأة، واملصطلحات واالتفاقيات الدولية. 
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أما يف الجانب العميل، فقد تم استخدام العديد من الوسائل التدريبية، مثل: العصف الذهني، والعمل يف املجموعات 

الصغرية والكبرية، ودراسة الحالة، وتحليل املشكالت التي تواجه النساء خالل النزاعات املسلحة، وتحليل األنشطة 

والتجارب الواقعية، وعمل عروض باوربوينت، كام ميكن استضافة شخصيات للحديث حول أحد املوضوعات املتعلقة 

بالدليل، وإقامة حوار بني أشخاص متعارضني يف اآلراء ووجهات النظر.

التأكيد عىل فكرة ترابط هذه األجزاء؛ وذلك لتسهل عىل مستخدم  التدريبي إىل أجزاء مع  • تم تقسيم الربنامج 
الدليل التعامل معها وتطبيقها أو االستفادة منها يف إعداد برامج تدريبية تتناسب واحتياجات التدريب. 

النوع  بالنسبة ملراعاة منظور  السائدة  الثقافة  الشخصية لألفراد وإبراز  التجارب  الجلسات عىل  ارتكزت معظم   •
االجتامعي، ثم البناء عىل ذلك. 

• اعتمدت املعلومات املتعلقة بالدليل عىل املصادر الدولية من اتفاقيات ومواثيق ومؤمترات. ولقد اعتمد التصميم 
بشكل أسايس عىل قرارات مجلس األمن ذات الصلة باملرأة واألمن والسالم، وخاصة القرار رقم )1325( حول املرأة 

واألمن والسالم، إضافة إىل اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( ومؤمتر بكني عام 1995م. 

ا: حمتوى الربنامج التدريبي: 
اً
خامس

يتكون الربنامج التدريبي من قسمني رئيسني، هام: فهرس الربنامج، ومحتواه.

القسم األول: فهرس الربنامج:
ويشمل الجوانب التالية:

• مفهوم األمن اإلنساين للمرأة.
• منهجية التدريب.

• إرشادات للمدربني. 
• املفاهيم واملصطلحات. 

القسم الثاني: احملتوى:
خاص.  بفصل  موضوع  كل  عرض  وتم  رئيسة.  موضوعات  ستة  خالل  من  التدريبي  الربنامج  يتناول  القسم  وهذا 

ويحتوي كل فصل عىل عدد من األنشطة املختلفة. ومن أهم املوضوعات التي يحتوي عليها الدليل ما ييل: 

1.النوع االجتامعي:

أ - بناء الوعي بالنوع االجتامعي.

ب- خلق الوعي بالذات وبتوزيع األدوار القامئة عىل النوع االجتامعي.
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2. العنف املبني عىل النوع االجتامعي:

أ - العنف املبني عىل النوع االجتامعي، وتحديد أشكاله.

ب - اآلثار والتبعات املرتتبة عىل العنف، والعوامل التي تجرب النساء عىل الصمت.

3. قرارات مجلس األمن ذات الصلة: 

• قرار مجلس األمن رقم )1325(. 
• قرار مجلس األمن رقم )1820(.
• قرار مجلس األمن رقم )1888(.

• قرار مجلس األمن رقم )1889(. 
4. أدوار املرأة يف بناء السالم:

• خالل مرحلة األمن واالستقرار
    )الوقاية، الحامية، املشاركة، اإلنعاش(.

• خالل مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب أو نزاعات.
   )الوقاية، الحامية، املشاركة، اإلنعاش(.

• خالل مرحلة ما بعد النزاعات املسلحة
   )الوقاية، الحامية، املشاركة، اإلنعاش(.

5. تصميم خطة إسرتاتيجية للمرأة يف بناء السالم.

6. املالحق.

7. املراجع واملصادر.

ولقد صممت أجزاء الربنامج التدريبي بحيث تشمل الجوانب التالية:

• األهداف املطلوب تحقيقها.
• الجلسات املطلوبة لتحقيق هذه األهداف.

• األنشطة واملناقشات التي تركز عىل املوضوعات املستهدفة بالتدريب. 
• املواد والنامذج التدريبية املستعملة. 

• التعرف عىل اإلعالنات واالتفاقيات ذات الصلة باملرأة واألمن والسالم، إضافة إىل مواد االتفاقيات 
واملؤمترات الدولية )سيداو ومؤمتر بيجني(. 

• التعرف عىل اإلسرتاتيجية اإلقليمية للمرأة واألمن والسالم التي يجب تحويلها إىل خطط عمل 
قابلة للتنفيذ. 
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ا: التقييم واملتابعة: 
اً
سادس

إن عملية التقييم واملتابعة خطوة مهمة لتحقيق األهداف، فبدون وجود آليات للتقييم واملتابعة لن يكون باستطاعة 

التدريب تتناسب  التعرف عىل استجابات املشاركني للتدريب، كام ال ميكن تحديد ما إذا كانت مخرجات  املدرب 

وأهدافه؛ من هنا فسيتم استخدام أساليب مختلفة للتقييم واملتابعة أثناء التدريب وبعده. 

ا: الفئات املستهدفة للربنامج التدريبي: 
اً
سابع

ينطلق الربنامج التدريبي من حقيقة أن الجميع بحاجة للتعرف عىل موضوع األمن والسالم ودور املرأة يف هذا اإلطار، 

من هنا فإن الرتكيز سيكون عىل إعداد مدربني يف مجال تعزيز األمن والسالم للمرأة قادرين ومؤهلني الستهداف 

أوسع رشيحة ممكنة من املستفيدين. 

وقد صمم الدليل ليرتجم املفاهيم األساسية لألمن والسالم للمرأة من خالل الجلسات والتامرين التي تجعل للموضوع 

معنى ميكن تحويله إىل خطط عمل ميكن تطبيقها. أما بالنسبة للجلسات والتامرين فقد صممت لتفتح باب الحوار 

أمام جميع املشاركني، كام تسمح بتبادل املعومات واألفكار والخربات املختلفة املنتمية إىل بيئات مختلفة جغرافيًّا 

واقتصاديًّا وسياسيًّا، فالدليل يتعامل مع رشيحة واسعة من األفراد الذين ميكن أن يستفيدوا مام جاء فيه.

وهنا البد من التأكيد عىل أن تصميم الربنامج جاء ليكون سهل االستخدام من قبل املدربني املتخصصني وغريهم من 

أفراد املجتمع من النساء والرجال الذين يرغبون يف التعرف عىل فكرة تعزيز دور املرأة يف األمن والسالم واالستفادة 

يف  العاملون  التالية:  الفئات  مبارش  بشكل  وتستخدمه  الدليل  من  تستفيد  أن  وميكن  نرشها.  يف  الدليل  هذا  من 

املؤسسات الرسمية املعنية مبباحثات السالم، ومؤسسات املجتمع املدين الحقوقية يف الدول العربية، وآليات النهوض 

باملرأة، واملنظامت النسائية، ومراكز األبحاث والدراسات، واملنظامت الدولية غري الحكومية، واإلعالم.

ا: آلية التدريب على الربنامج التدريبي: 
اً
ثامن

إن منهجية هذا الدليل تقتيض أن يطبق من قبل فريق للتدريب مكون من ثالثة أشخاص عىل األقل )رجاال ونساءاً( 

مدرب رئيس واثنان من مساعدي التدريب. 

وفيام ييل بعض النقاط املطلوب توافرها يف فريق التدريب:

• يتم ترشيح فريق التدريب من قبل املؤسسات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان للمرأة أو املؤسسات املهتمة 
والتي لها عالقة، عىل أن يكون أحد أعضاء الفريق مدرباًا محرتفاًا يف مجال التدريب.

ا يف املرحلة  • يتكون فريق تدريب من املتخصصني يف اإلرشاف عىل الربامج التدريبية وتقييم املدربني، خصوصاً
األوىل؛ حتى يصبح هناك عدد من املدربني الذين ميكن االعتامد عليهم.

• توضع أسس الختيار املشاركني يف “تدريب املدربني”، مثل استعدادهم للتعلم وليصبحوا مدربني يف املؤسسات 
املهتمة أو املعنية بالتدريب، إضافة إىل توافر حد أدين من املهارات واملعلومات يف االتصال الجامهريي. 
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ا: آليات التدريب: 
اً
تاسع

1- العصف الذهين: 
هو وسيلة جيدة لبدء الجلسات من خالل طرح أسئلة مثرية لالهتامم. وهو العملية التي تسمح ملجموعات من الناس 

للمشاركة بأفكارهم وتجاربهم يف فرتة قصرية من الوقت دون تقييمهم أو الحكم عليهم من قبل آخرين، ويسمح 

العصف الذهني باإلبداع والتنوع يف الرأي والخربة.

2- لعب الدور: 
املحارض  رؤية  فقط  تشمل  التقليدية  فاملحارضات  يستخدمون جميع حواسهم.  عندما  أفضل  بشكل  الناس  يتعلم 

وسامعه، بينام يشارك الشخص مشاعره وأفكاره ومعلوماته خالل عملية لعب األدوار. حيث مييل املشاركون أكرث 

لتذكر لعب األدوار والدراما.

وميكن من خالل هذه التقنية التدريبية أن يطلب من أحد املشاركني التظاهر بأنه شخص آخر، حيث يطلب من 

ا لعملية التعلم، حيث يقوم املدرب بسؤال كل  املشاركني التطوع من أجل ذلك. وتكون املناقشة فيام بعد مهمة جداً

من “املتدربني” و“االشخاص املشاركني يف لعب الدور” حول ما حدث خالل جلسة لعب األدوار. وطرح أسئلة حول 

مالحظاتهم، واملشاعر واألفكار التي أثريت حول البدائل التي ميكن لألشخاص اللجوء إليها. وتعد عملية لعب الدور 

وسيلة مفيدة إلرشاك الناس يف التعلم.

3- التمثيل:
التمثيل، وهو وسيلة أخرى تستخدم لإلسهام يف التعليم ، فهو العملية التي يطلب املدرب فيها من املشاركني تجسيد 

أفكارهم عن طريق التمثيل، سواء متثيل حادثة أو فكرة أو مفهوم. عىل سبيل املثال، تجسيد بعض املفاهيم األساسية 

للعدالة والسالم والرحمة.

ا: املدرب
اً
عاشر

املدرب هو ميرس أو مسهل لعملية التدريب. إن عملية التعلم تعتمد عىل اكتساب املعرفة واملهارات واالتجاهات 

من خالل التجربة واملامرسة. من هنا تسمى هذه املنهجية يف التعلم “التعلم باملشاركة” أو “التعلم بالعمل”. وميكن 

للمدرب اإلسهام فيام ييل:

• مساعدة املشاركني يف عملية التعلم من خالل: ربط أفكارهم وما يطرحوه مبوضوع التدريب، وتوجيه الحوار 
إطارها  يف  املعلومات  ووضع  التدريب،  يف  املستعملة  والتعابيري  املفاهيم  توضيح  إىل  إضافة  األهداف،  باتجاه 

النظري، واستخالص النتائج، وتصحيح املعلومات الخاطئة. هذا هو دور املدرب يف منهجية “التعلم باملشاركة”.

التدريب؛ لذلك فإن عليهم توزيع  التدريب املكون من املدرب ومساعدي  التدريب هنا عىل فريق  • يعتمد 
املهامت فيام بينهم حسب كفاءتهم وخلفياتهم. 
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• تحديد احتياجات املشاركني، وتخطيط الربنامج التدريبي، واختيار الجلسات املطلوبة للتنفيذ.
واملعلومات،  للجلسات  اليومية  واملراجعة  املستعملة،  التدريبية  واملواد  الجلسات  الكامل، وتحضري  االستعداد   •

وتحضري أوراق العمل عن الدولة املعنية بالتدريب. إضافة إىل قراءة املراجع التي تفيد يف إثراء املعلومات.

• التقييم اليومي للتدريب، وتحديد الجوانب اإليجابية والسلبية لالستفادة منها يف الجلسات التالية.
• االستامع ومساعدة اآلخرين عىل االستامع. فعىل املدرب أن يشجع اآلخرين عىل الحديث، فاملدرب الجيد يتحدث 

، ويستمع كثرياًا، ويحفز اآلخريني عىل التعبري عن آرائهم. قليالاً

• خلق جو يسهل التعلم ويساعد املشاركني عىل طرح أفكارهم ومعتقداتهم وتجاربهم ومشاعرهم بحرية ودون 
خوف.

• تشجيع املشاركني عىل عرض وجهات النظر املختلفة وفتح مجاالت للنقاش.

حادي عشر: صفات املدرب:
ملا كان الجزء األسايس والجوهري من عمل املدرب هو القدرة عىل توجيه عملية التدريب، ونقل املعلومات واملهارات، 

والتسيري السليم للتعلم التفاعيل. واملشاركة يف “التعلم عن طريق العمل؛ فإن األدوار املطلوب منه أداؤها عديدة، 

ومن األدوار املقرتحة للمدرب ما ييل:

1- إدارة الربنامج التدرييب وتوجيهه:
• إعطاء تعليامت واضحة لألنشطة/التدريبات؛ فمن الرضوري التحقق من املشاركني والتأكد من أنهم يفهمون 

ما يجب القيام به.

• التأكد من اتباع املشاركني للقواعد األساسية، وإنشاء بيئة مريحة للتدريب، سواء من حيث محاولة الحفاظ 
الوقت  الحاجة ملزيد من  إذا دعت  الالزمة  التغيريات  إجراء  باتجاه  لكل نشاط، واالنفتاح  املحدد  الوقت  عىل 

. للرتكيز عىل القضايا الرئيسة مثالاً

• تغيري طريقة التدريب إذا اتضح أنها غري مناسبة للمجموعة. 
• قيادة األنشطة املختلفة ملساعدة املشاركني عىل االحتفاظ بالحيوية، وبناء الثقة.

• إشاعة البيئة املمتعة للمشاركني خالل ورشة العمل. وميكن القيام ببعض األنشطة املمتعة بعد الغداء الكفيلة 
بتخفيف الشعور بالتعب لدى أفراد املجموعة.

بعض  ملعالجة  به  القيام  يجب  ملا  والتخطيط  بالخجل،  يشعرون  الذين  املشاركني  مع  التعامل  آلية  معرفة   •
، ورفض  املشكالت، مثل محاولة بعض األشخاص للتحدث كثرياًا يف مقابل البعض الذي ال يرغب يف التحدث إال قليالاً

بعض األشخاص للمشاركة.

• عقد جلسة تقييم مع فريق التدريب للتعرف عىل سري عملية التدريب وإجراء أية تغيريات رضورية. 
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2- االهتمام جبميع املشاركني: 
ا يحتذي به املشاركون فينبغي اتباع القواعد األساسية التي تبني وتظهر احرتامه  حتى ميكن للمدرب أن يكون منوذجاً

للمشاركني، ومنها ما ييل:

• االستامع بعمق إىل جميع وجهات النظر واحرتامها وتقبلها بغض النظر عن االتفاق أو االختالف معها. 

• الحياد خالل املناقشات وعدم أخذ جانب أحد املشاركني.

• احرتام الخلفية املعرفية والقيمية والثقافة املجتمعية.

3- اإلسهام يف تطوير فهم مشرتك: 
توجيه املشاركني إىل تفهم املعاين األساسية للربنامج التدريبي مع إعطاء أمثلة من البيئة املحلية التي تساعد عىل 

التنفيذية  السلطة  هياكل  يف  للمرأة  والقوية  الفاعلة  املشاركة  )إن  املثال  سبيل  عىل  الجميع،  إىل  وصولها  سهولة 

والترشيعية من شأنه املساعدة عىل تنفيذ جدول أعامل األمن اإلنساين(، مبعنى آخر، فإن وجود النساء يف الحكومة 

يسهم يف إجراء تغيريات جديدة تسهم يف تعزيز ثقافة األمن والسالم يف املجتمع ككل.

عىل املدرب أن يقوم مبراعاة ما ييل:

• تركيز انتباه املجموعة عىل التفاعالت املهمة والتغيريات اإليجابية يف املوقف والسلوك.
• كتابة ما يتم طلبه من املجموعة عىل لوح أو مخطط توضيحي حتى يتمكن الجميع من رؤيته وتسجيل النقاط 

الرئيسة يف املناقشات؛ مام يساعد املشاركني عىل الرتكيز عىل نقاط التعلم.

• مساعدة أعضاء الفريق يف مراجعة مشاعرهم وما تعلموه عن طريق طرح األسئلة التي تشجع املشاركني عىل 
التفكري يف ما متت مناقشته.

• مساعدة املجموعة عىل تذكر النقاط الرئيسة بتكرار ما تم طرحه يف وقت سابق.
• ولتحقيق هذه األدوار يحتاج املدرب إىل تطوير مجموعة من مهارات التيسري للعمل مع مجموعات كبرية 

العدد أو مجموعات صغرية العدد.
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ويجب أن يتحىل املدرب كذلك بامليزات التالية:

• أن يكون منوذًجا: االستامع باحرتام إىل جميع املشاركني بغض النظر عن أرائهم أو خلفياتهم. 
• أن يكون قائًدا: الحفاظ عىل تركيز الفريق عىل تنفيذ جدول األعامل، ومواجهة التحديات بأسلوب 

إيجايب، واالعرتاف بعدم املعرفة واألخطاء عند ارتكابها.

• أن يتمتع باملوضوعية والحيادية: جعل املجموعة تتبع القواعد، والحفاظ عىل جدول األعامل، مع 
إتاحة الوقت للجميع للمشاركة عىل قدم املساواة.

ا بشكل جيد من خالل قبول، وفهم،  • أن يشيع ثقافة السالم: تشجيع املجموعة عىل العمل معاً
بهدوء،  الرصاعات  وإدارة  إليها،  واالستامع  املختلفة  النظر  وجهات  وتبادل  البعض،  بعضهم  ودعم 

والبحث عن حلول، وتغيري االتجاه إذا لزم األمر.

• أن يشيد بالفريق: خلق روح الفريق، وتقديم الدعم، وتشجيع الفريق لتحقيق األهداف.
• أن يتمتع بالحساسية ورسعة املالحظة: وذلك يف التعامل مع املواقف الصعبة، واكتشاف الخالف 

والتعامل معه قبل حصوله، وخاصة بالنسبة ملا يدور يف غرفة التدريب والتجاوب معه.

• أن يتمتع برسعة البديهة: وذلك من خالل رسعة رد الفعل لألمور، والقدرة عىل تحديد املشكالت 
وحلها بالرسعة املمكنة.





حق املرأة يف احلماية واألمن

اجلزء الثاني 
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يجمع األمن اإلنساين ما بني دعائم ثالث: األمن، وحقوق اإلنسان، والتنمية. ويؤكد مفهوم األمن اإلنساين عىل حامية 

الحياة اإلنسانية من خالل دعم الحريات األساسية ومتكني الشعوب. وهناك مكونان أساسيان لألمن البرشي، هام: 

التحرر من الخوف، والتحرر من الحاجة.

 ويعد قرار مجلس األمن رقم )1325( يف عام 2000م حول املرأة واألمن والسالم وثيقة قانونية بالغة األهمية، تدعو 

إىل زيادة نسبة متثيل املرأة ىف كل مستويات صنع القرار. ويحث القرار الدول األعضاء عىل ضم منظور النوع إىل 

آليات منع الرصاعات وإدارتها وحلها. 

ومنذ صدور القرار رقم )1325( يف أكتوبر/ترشين األول عام 2000م تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه ىف أنحاء 

العامل. وهكذا ساعد هذا القرار التاريخى النساء عىل التغلب عىل الكثري من الصعاب التي كانت تعوق اشرتاكهن 

ىف قضايا السالم واألمن اإلنساىن. وعىل الرغم من هذه الجهود الحكومية وغري الحكومية فإنه الزالت هناك “فجوة 

وعي” كبرية ىف العامل العرىب فيام يتصل ببنود هذا القرار املهم.

إن عمليات منع نشوب النزاع وعمليات صنع السالم وحفظه وتعزيزه نادراًا ما تحدث عىل نسق خطي أو بصورة 

متعاقبة. وقد أثبتت التجربة أنه ينبغي النظر إليها بوصفها عمليات تعزز إحداها األخرى؛ إذ إنها إذا استُخدمت 

متجزئة أو منفصلة فإنها تفشل يف توفري النهج الشامل الالزم ملعالجة األسباب الجذرية للنزاع؛ وبالتايل تفشل يف الحد 

من خطر تكرار نشوب النزاع.

األمن اإلنساين: إن التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة تعبريان أساسيان أصبحا مرتادفني يف 

سياق منظومة األمن اإلنساين. إنهام ميثالن األمن من خالل بعد إنساين يؤكد العالقات املعقدة 

والروابط املفقودة بني نزع السالح من ناحية وحقوق اإلنسان والتنمية من الناحية األخرى.

: خطوات بناء السالم:
اً

أول
يتضمن بناء السالم مجموعة من القيم واملهارات واألدوات التحليلية والعمليات الالزمة لخلق االستدامة. ويتم العثور 

عىل بناء السالم يف كل مجتمع ويف كل ثقافة، ولكن العديد من مجتمعاتنا بحاجة إىل مساعدة الستكشاف وتعزيز 

قدرتها عىل بناء السالم. ويشارك الرجل واملرأة يف كل مجتمع يف بناء السالم. 

إجراء مفاوضات السالم واالتفاقات وعمليات الحوار: تتم بني أطراف الرصاع بهدف التوصل إىل حل وسط يؤدي إىل 

التوصل إىل تسوية سلمية. هذا وميكن مشاركة أطراف أخرى يف إجراء املفاوضات بهدف مد جسور التواصل، وتحديد 

الخطوات الحاسمة يف ضامن السالم املستدام. 

الحكومية، ويعمل  اإلدارية  القدرات  يعزز  البناء. حيث  إعادة  النزاع: وهو عملية  انتهاء  بعد  التعمري  العمل عىل 

الرفاهة  القضايئ، ويضمن  املالية، والنظام  التحتية  للبنية  اقتصادية  التحتية، ويؤسس إلصالحات  البنية  عىل إصالح 
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االجتامعية، ويعيد األمن الداخيل. وغالباًا ما يشارك فيه املنظامت الدولية، واملؤسسات املالية، وأعضاء من املجتمع 

املدين، وقادة الحكومة )املحلية والدولية(.

نزع السالح والترسيح، وإعادة اإلدماج: وهي األنشطة الرئيسة الثالثة لالنتقال عىل نحو فعال من الحرب إىل السالم. 

وينطوي عىل إزالة األسلحة من القوات املقاتلة )نزع السالح(، حل التشكيالت العسكرية )الترسيح(، وإعادة إدماج 

املقاتلني يف مجتمعاتهم.

العدالة االنتقالية: ويشري يف املدى القصري إىل اآلليات القضائية وغري القضائية والعمليات التي تعالج إرث انتهاكات 

ا عن الرصاع أو حكمه الشمويل. وغالباًا ما تكون مؤقتة. حقوق اإلنسان والعنف أثناء املرحلة االنتقالية للمجتمع بعيداً

سيادة القانون والترشيعات التي متس املرأة: يعني أن القوانني املكتوبة املعتمدة من خالل إجراءات دميقراطية، 

وتحديد سلطة الحكومة، ووضع حقوق املواطنني ومسئولياتهم. وغالباًا ال تلتزم األطراف املشاركة يف الرصاع العنيف 

النظر يف  الخارجة من الحرب يف أغلب األحيان كتابة دساتريها، وتعيد  البلدان  القوانني. كام تعيد  بالرضورة بتلك 

ترشيعاتها وقوانينها، إضافة إىل إعادة صياغة اإلجراءات القضائية.

الدميقراطية والحكومة هي األبنية املهمة لبناء مجتمع مستقر: يف ظل نظام دميقراطي، يتم تشجيع املواطنني عىل 

املشاركة يف إدارة مجتمعهم وإبداء وجهات نظرهم؛ فالحكومة لها السلطة والقدرة عىل فرض القوانني عىل جميع 

املناطق يف أي بلد. 

ا: قرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة واألمن والسالم:
اً
ثاني

ا من اآلثار املحددة   تبنى مجلس األمن الدويل أربعة قرارات حول املرأة واألمن والسالم. وتربز هذه القرارات بعضاً

للنزاعات املسلحة عىل النساء والفتيات، كام توفر أدلة للدول واملنظامت اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة واألطراف 

الفاعلة األخرى لتناول احتياجات الفتيات والنساء يف أوقات النزاعات املسلحة ولتعزيز عملية متكينهن. وتدعو هذه 

القرارات الدول ومنظامت األمم املتحدة إىل ضامن الدمج الكامل للمرأة واحتياجاتها وتصوراتها يف عملية بناء السالم، 

مع التشديد عىل منع العنف الجنيس املتصل بالنزاعات وحاميتها منه.

األمن رقم )1325(، والذي رسخ مفهوم  اعتامد قرار مجلس  تقريباًا عىل  أكرث من عرش سنوات  وبالرغم من مرور 

أثناء الرصاعات املسلحة، وتعزيز مشاركتها يف  األمن والسالم، ودعا لوضع خطة عمل دولية واضحة لحامية املرأة 

ا يف وقت  ا عن تطلعات دول العامل التي أصدرته، وخصوصاً منع نشوبها، إال أن تحقيق أهداف هذا القرار ما زال بعيداً

أجمعت فيه جملة التقارير واإلحصائيات الواردة من مواقع الرصاعات بأن النساء وأطفالهن باتوا يشكلون املترضر 

تتعمد  التي  املسلحة  والعنارص  للمقاتلني  األسايس  الهدف  األحيان  أغلب  بل ويف  الرصاعات،  األكرب من جراء هذه 

انتهاكات  القرسي، وغري ذلك من  والتهجري  العرقي  التطهري  االعتداءات وعمليات  بأشكال مختلفة من  استهدافهم 

حقوق اإلنسان.
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ا:السياسات الدولية وحقوق النساء اإلنسانية:
اً
ثالث

التي ينبغي اتخاذها لتحقيق األمن  لقد تم التخطيط عىل املستوى الدويل بشكل شامل ملختلف أنواع اإلجراءات 

واالستقرار واملساواة يف النوع االجتامعي ضمن اتفاقية السيداو ومنهاج عمل بيجني، واألهداف اإلمنائية، وقرارات 

مجلس األمن املتعلقة باملرأة واألمن والسالم، باإلضافة إىل ما ورد يف النصوص األساسية للوثائق الدولية ذات الصلة 

يف مناحي حياة املرأة مبا يف ذلك العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي.

السياسات  بارزة عىل صعيد رسم  الحديثة مكانة  العقود  املرأة خالل  املتعلقة بحقوق  القضايا  اكتسبت  هذا وقد 

ظاهرة جديدة  والسالم  األمن  قضايا  سياق  يف  املرأة  تعد حقوق  ذلك  ومع  وصنعها.  الدولية  الساحة  عىل  العامة 

نسبياًا. فقد تم إيراد حقوق املرأة وحاميتها يف أوقات النزاعات املسلحة يف سياق العديد من قرارات مجلس األمن 

واالتفاقيات ومناهج العمل التي تم إقرارها وااللتزام بها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ودعت جميعها إىل 

ضامن حامية املرأة يف مناطق النزاع، وإىل إرشاك املرأة يف عملية السالم.

ا: إعداد خطط عمل للمرأة واألمن والسالم: 
اً
رابع

خطة العمل هي وثيقة مكتوبة تبني الجهود واملوارد الالزمة لتنفيذ االلتزامات واألهداف والترشيعات والسياسات يف 

فرتة زمنية معينة، كام تبني خطة العمل الجهات املعنية بالتنفيذ. وتعد عملية إعداد خطة عمل يف مجال املرأة واألمن 

والسالم ترجمة للسياسات واإلسرتاتيجيات املعنية بحامية النساء والفتيات خالل وبعد وأثناء النزاع.

إن دور النساء ال ينتهي مع صنع السالم، بل يجب أن يصل إىل وضع الخطط يف فرتة ما بعد الحرب عن طريق املشاركة 

يف فاعليات مثل: مؤمترات املانحني، واجتامعات مجلس األمن الدويل. كام ينبغي أن تحرض هذه االجتامعات مندوبات 

عن الهيئات النسائية يف املجتمع األهيل، ال سيام تلك التي متثل النساء الالجئات واملرشدات أو النازحات.

ا أكرب الحتياجات النساء حينام يبدأ تدفق املساعدات يف فرتة ما بعد الحرب إىل مجتمعاتهن؛  ويجب أن نويل اهتامماً

حيث إن التاريخ يبنّي أن مساعدات الغوث ال توزع بصورة منصفة، “فالنساء كثرياًا ما يكن األكرث استضعافاًا وتأثراًا 

خالل األزمات، ولكنهن قلام يتلقني نصيباًا متناسباًا من املساعدات أو تنشأ لديهن فرصة للمساعدة يف وضع األولويات 

يف فرتات ما بعد الحرب”.

ا: الطريق إىل املساواة )مساواة النوع الجتماعي وحقوق اإلنسان(:
اً
خامس

القانوين  العمل  إطار  تحليل  عىل  العمل  يتم  أن  ينبغي  االجتامعي،  النوع  أساس  عىل  املساواة  تحقيق  أجل  من 

لتطبيق حقوق املرأة وتحقيق املساواة، إضافة إىل وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ االتفاقيات الدولية ومناهج العمل 

عىل املستويات الوطنية، ووضع السياسات واآلليات واإلسرتاتيجيات، من بينها امليزانيات املراعية للنوع االجتامعي 

التي تسعى إىل تعزيز املساواة ودعم حقوق املرأة، إضافة إىل تعزيز دور املرأة ومشاركتها يف صنع القرار عىل جميع 

املستويات يف الحياة الخاصة والعامة، والقضاء عىل كافة أشكال العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي. 
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ومن األولويات لتحقيق املساواة اإلصالح الترشيعي القانوين ليك تتوافق الترشيعات مع االلتزامات الدولية، وتوحيد 

الجهود للقضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتعزيز مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار. 

ا: العنف ضد املرأة: 
اً
سادس

إن الطبيعة متعددة الجوانب للعنف ضد املرأة توحي برضورة إعداد إسرتاتيجيات مختلفة بحسب اختالف مظاهر 

العنف واختالف األوساط التي يحدث فيها. وميكن إدخال التدابري واإلسرتاتيجيات واألنشطة العملية يف مجال منع 

الجرمية والعدالة الجنائية ملعالجة مشكلة العنف ضد املرأة. 

هذا وإن اإلسرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء عىل العنف ضد املرأة يف مجال منع الجرمية والعدالة 

املتعلق  الوارد يف اإلعالن  املرأة  العنف ضد  الدولية، ومنها تعريف  املواثيق  العديد من  تناولها يف  الجنائية قد تم 

ا يف منهاج العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي الرابع املعني  بالقضاء عىل العنف ضد املرأة، حيث تم تأكيده أيضاً

باملرأة، الذي عقد يف بكني عام 1995م، كام أنه قد تم تناولها يف العديد من التدابري التي اعتمدتها الحكومات يف 

إسرتاتيجياتها الوطنية، سواء لتمكني املرأة أو للقضاء عىل العنف ضدها.

 وتسلم اإلسرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية التي تم اعتامدها يف العديد من الدول، عىل وجه التحديد، بوجود 

حاجة إىل رسم سياسة نشطة تتمثل يف إدراج منظور الجنس ضمن املسار العام لجميع السياسات والربامج ذات 

الصلة بالعنف ضد املرأة، ويف تحقيق املساواة بني الجنسني واملساواة واإلنصاف يف الوصول إىل العدالة، إضافة إىل 

تحقيق هدف التوازن بني الجنسني ضمن مجاالت اتخاذ القرار ذات الصلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة. وينبغي أن 

تطبق اإلسرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية بوصفها مبادئ توجيهية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية ذات 

الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدويل الخاص 

ال. بالحقوق املدنية والسياسية؛ وذلك بغرض إعطاء دفعة لتنفيذها عىل نحو منصف وفعَّ



التدرييب الربنامج 

اجلزء الثالث





35

برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

: أدوار املرأة يف بناء السالم:
اً

أول

مقدمة:
صادق مجلس األمن الدويل يف ترشين األول/أكتوبر 2000م عىل القرار رقم )1325( الذي يعرتف بالدور املهم للنساء 

يف منع النزاعات وبناء السالم. وشدد عىل رضورة تعزيز دورهن يف اتخاذ القرارات املرتبطة مبنع نشوب النزاعات 

وحلها. وكانت الدروس املستفادة من مناطق مختلفة من العامل قد أكدت أنه إذا تم إرشاك املرأة يف اتخاذ القرارات 

، دون النظر إىل  يغدو دعمهن لالتفاقيات املتعلقة باستعادة األمن والخدمات إىل مجتمعاتهن األهلية أكرث احتامالاً

مسائل »الفوز« أو »الخسارة«. حيث متيل النساء املشاركات إىل الرتكيز عىل القضايا الحاسمة للسالم، لكن يتم أحياناًا 

تجاهلها خالل املفاوضات الرسمية، ومن بينها حقوق اإلنسان، والعدالة، واملصالحة الوطنية، والتجديد االقتصادي. 

كام ميلن إىل بناء تحالفات عرب الخطوط العرقية واإلقليمية والدفاع عن الفئات املهمشة األخرى. ومن املحتمل أن 

يعملن كوسيطات وتدعم التسويات خالل عمليات إعادة البناء.

اهلدف العام:
 تهدف هذه الجلسات إىل متكني املشاركني من التعرف عىل الدور الذي ميكن أن تلعبه املرأة خالل املراحل الثالث 

التي حددتها اإلسرتاتيجية)*( وهي: مرحلة األمن واالستقرار، مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب أو نزاعات 

مسلحة، ومرحلة ما بعد النزاعات املسلحة من خالل مطالعة محاور اإلسرتاتيجية اإلقليمية للمرأة واألمن والسالم. 

أهداف الجلسة:

1- أن يتعرف املتدربون عىل اإلسرتاتيجية اإلقليمية للمرأة واألمن والسالم ومحاورها.

2- التعرف عىل طبيعة األدوار التي ميكن أن تقوم بها املرأة لتعزيز فرص األمن والسالم. 

* لالطالع على االستراتيجية اإلقليمية: “حماية المرأة العربية: األمن والسالم”، انظر الرابط التالي على الموقع االلكتروني 
.www.arabwomenorg.org :لمنظمة المرأة العربية
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األنشطة:

ا محاورها وأهدافها. • يقوم املدرب بتقديم عرض حول اإلسرتاتيجية اإلقليمية للمرأة واألمن والسالم مستعرضاً
• يقوم املدرب بتقسيم املشاركني إىل ثالث مجموعات ملراجعة وتدارس إسرتاتيجية حامية املرأة العربية “األمن 

والسالم” وحسب مراحلها الثالث التالية: 

- املجموعة األوىل: مرحلة األمن واالستقرار.
- املجموعة الثانية: مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب أو نزاعات مسلحة.

- املجموعة الثالثة: مرحلة ما بعد النزاعات املسلحة. 
 عىل أن تركز املجموعات يف نقاشها عىل ما ييل: كيف وصفت اإلسرتاتيجية دور املرأة يف كل مرحلة من 
مراحلها؟ تلخيص ألهم النقاط التي أشارت لها اإلجراءات واألنشطة التنفيذية لتعزز دور املرأة حسب 

محاور اإلسرتاتيجية مع إعطاء أمثلة عليها؟ 

• مينح املدرب املجموعات عرشين دقيقة لتدارس املراحل ومناقشتها.
• يطلب املدرب من كل مجموعة تقديم عرض حول مخرجات التمرين ملدة خمس دقائق. 

• يقوم املدرب بفتح باب النقاش بعد انتهاء كل مجموعة من عرضها وملدة خمس دقائق.
• يلخص املدرب أهم النقاط الرئيسة التي خرجت بها املجموعات النقاشية.

مصطلحات: 

• مرحلة األمن واالستقرار: هي املرحلة التي تتمتع فيها الدول واألفراد باألمن واالستقرار، 
للنوع  اجتامعية حساسة  بيئة  خلق  يسهم يف  مام  والسيايس؛  االقتصادي  االستقرار  سواء 
االجتامعي تضمن املشاركة الفاعلة للنساء يف كافة نواحي الحياة وحامية حقوقهن وتعزيز 

مشاركتهن عىل كافة مستويات صنع القرار ورسم السياسات والربامج الوطنية.

• مرحلة النزاعات املسلحة: هي املرحلة التي يشكل فيها النزاع الرتبة الخصبة الستنبات 
االنتهاكات الجامعية لحقوق اإلنسان، ومنها عمليات القتل غري املرشوع والتعذيب والنزوح 

القرسي واملجاعة.

لتحقيق  املؤقتة  التدابري  اتخاذ  فيها  ميكن  التي  املرحلة  وهي  النزاع:  بعد  ما  مرحلة   •
والدولة، وهي  السالم  لبناء  العام  باإلطار  ا  وثيقاً ارتباطاًا  املرتبطة  املرحلة  االستقرار، وهي 

مبثابة إسرتاتيجيات فرتة النقاهة يف فرتة ما بعد النزاع مبارشة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

أمثلة: مراحل إسرتاتيجية املرأة واألمن والسالم: 

: خالل مرحلة األمن واالستقرار: أوالاً
الهدف اإلسرتاتيجي: خلق بيئة اجتامعية حساسة للنوع االجتامعي تضمن املشاركة الفاعلة للنساء يف كافة 
نواحي الحياة، وحامية حقوقهن مبا يتوافق مع القرارات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية ذات الصلة 

بتأمني األمن والحامية للمرأة من كافة أشكال العنف. 

اإلجراءات:

• عىل مستوى املشاركة: 
1. تعزيز مشاركة النساء عىل كافة مستويات صنع القرار ورسم السياسات والربامج الوطنية من خالل توفري 

البني التحتية املالمئة لنمو املرأة وتطورها ومتكينها يف كافة الجوانب االجتامعية واالقتصادية والسياسية.

2. إرشاك املرأة يف اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية ملراقبة تنفيذ االتفاقيات واإلسرتاتيجيات الهادفة إىل 
تعزيز دورها وحاميتها من كافة أشكال العنف. 

3. وضع برامج متكني املرأة عىل كافة الصعد االقتصادية واالجتامعية والسياسية وتنفيذها. 

السياسات  تنفيذ  العامة، كذلك يف  املوازنات  االجتامعي يف  للنوع  املراعية  املوازنة  إدماج  العمل عىل   .4
العامة يف مختلف امليادين.

5. إرشاك املنظامت النسائية يف صياغة النظام الترشيعي، وبخاصة تعزيز حقوق املرأة ومساواتها بالرجل 
أمام القانون.

6. زيادة متثيل املرأة يف الهيئات القضائية عىل كافة املستويات مبا فيها املحاكم الدولية. 

• عىل مستوى الوقاية: 
نبذ  ثقافة  وترسيخ  املرأة،  ضد  العنف  ملناهضة  وطنية  عمل  وخطط  وسياسات  إسرتاتيجيات  تطوير   .1

العنف ضدها وحامية حقوقها.

2. املصادقة عىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة باألمن والسالم. 

3. إعداد برامج لتعزيز الوعي بحقوق املرأة ودورها الفاعل يف بناء املجتمع. 

للبنات والبنني يف املدارس والجامعات  تثقيفية  إقامة برامج  ثقافة السالم من خالل  العمل عىل نرش   .4
واملؤسسات الثقافية.

يف  االجتامعي  النوع  ومقاربة  والعدالة  املساواة  وقيم  اإلنسانية  الحقوق  مبادئ  دمج  عىل  العمل   .5
السياسات والربامج واملرشوعات.

6. صياغة وتنفيذ نظام منهجي لبحوث حامية املرأة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي من خالل 
تحديد األولويات وآثار العنف وكلفته االقتصادية.
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7. زيادة وعي أفراد الجيوش وسائر أركان القوات العسكرية واألمنية بحقوق اإلنسان واآلليات واالتفاقيات 
الدولية الضامنة لها. 

8. صياغة برامج لرتسيخ مفاهيم املواطنة وحامية الوطن ومفاهيم العدالة والسالم. 

• عىل مستوى الحامية: 
1. تعزيز القدرة املؤسسية ملنظامت املجتمع لحامية املرأة من العنف، وتوفري خدمات صحية واجتامعية 

وقانونية شاملة تغطي كافة احتياجات النساء املعّنفات.

2. توفري كوادر برشية مؤهلة للتعامل مع حاالت النساء املعّنفات عىل كافة املستويات الصحية واالجتامعية 
والرتبوية االجتامعية والقانونية. 

3. تحسني طرق وصول النساء املعرضات للعنف إىل املعلومات حول الخدمات وطرق الوقاية والحامية من 
العنف، كذلك حول طرق املراجعة يف حال حدوث حاالت عنف ضد املرأة أو الفتاة.

4. مراجعة القوانني والترشيعات التي تنطوي عىل متييز ضد املرأة وتحديثها بحيث تكون متوامئة مع النهج 
القائم عىل حقوق اإلنسان، وحامية املرأة من كافة أشكال العنف. 

5. وضع قوانني تحمي املرأة يف أوقات الطوارئ والنزاعات املسلحة من كافة أشكال العنف، وضامن معاقبة 
مرتكبيها. 

6. تعزيز التنسيق والرشاكة بني القطاعات الرسمية واألهلية املعنية بحامية املرأة بهدف تحقيق تخطيط 
متكامل يعتمد النهج التشاريك.

* أهمية التعرف عىل خربات الدول العربية يف كل من املرشوعات والخطط والسياسات واإلجراءات املرتبطة 
بإسرتاتيجيات تعظيم دور املرأة يف األمن والسالم، مع رصد نقاط االتفاق ونقاط االختالف فيام بني تلك الدول 
العربية وبعضها البعض، مع وضع أساس لخطة إسرتاتيجية لتضييق الفوارق والفجوات القامئة فيام بني تلك 
الدول العربية وبعضها البعض. وكذلك داخل الدولة العربية الواحدة؛ يجب رصد الفروق واالختالفات بني 

مناطق كل دولة )حدودية/مركزية، شاملية/جنوبية، حرضية/ريفية....ألخ(.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

ثانًيا: مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب أو نزاعات مسلحة:
النزاعات  تسودها  التي  املناطق  يف  والفتيات  للنساء  والحامية  الرعاية  توفري  ضامن  اإلسرتاتيجي:  الهدف 
الجنسية،  واالنتهاكات  االغتصاب،  ا  والناتج عنها، خصوصاً املرتتبة  واآلثار  املامرسات  املسلحة من  والرصاعات 

وكافة أشكال العنف األخرى. 

اإلجراءات:
• عىل مستوى املشاركة: 

1. إرشاك املرأة يف كافة مستويات ومراحل صنع واتخاذ القرارات املتعلقة مبفاوضات حل النزاعات وبناء 
السالم وحفظه.

تعاين رصاعات  التي  الدول  املرأة ورصدها يف  االنتهاكات ضد  ملتابعة  عربية  نسائية  تحالفات  تشكيل   .2
وحروباًا. 

3. تثقيف النساء وتدريبهن عىل مهارات القيادة والريادة والتأييد واملنارصة وحل النزاعات. 

4. إرشاك املرأة يف اآلليات العربية والدولية ملراقبة تنفيذ االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان واالتفاقيات 
الدولية الخاصة بالنزاعات املسلحة وتلك املتصلة بحامية املدنيني، وبخاصة النساء واألطفال خالل الحرب 

أو النزاع املسلح أو أية حالة طوارىء.

5. إرشاك النساء يف تصميم النشاطات والفاعليات اإلنسانية الخاصة بالنساء يف ظروف الحرب والنزاعات 
املسلحة وإدارتها.

العنف  استخدام  نطاق  اتساع  ظاهرة  ضوء  يف  خاصة  املرأة،  وضع  عىل  العريب  الربيع  ثورات  أثر  دراسة   *
والرصاع، وهل ما يحدث يختلف عن بالد عربية أخرى مل تعرف تلك الثورات؟

• عىل مستوى الوقاية: 

1. رفع مستوى الوعي بالقوانني اإلنسانية وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني للعاملني يف املجال اإلنساين 
والقامئني عىل حفظ السالم. 

اللجوء.  والنزاعات ويف مخيامت  الحرب  للنساء يف ظروف  والقانونية  الصحية  التوعية  إطالق حمالت   .2
)حالة سوريا، واألردن، وتركيا...إلخ(. 

3. توفري املعلومات للنساء يف ظل النزاعات املسلحة حول الخدمات املقدمة وطرق الوصول إليها.

والنفسية  الصحية  وأبعاده  املسلحة  النزاعات  خالل  والنفيس  الجنيس  العنف  بطبيعة  الوعي  زيادة   .4
واالقتصادية وتأثريه عىل املرأة من خالل نرش ثقافة الحامية.

الالجئات  وحول  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  حول  لالجئني  املضيفة  املحلية  املجتمعات  وعي  زيادة   .5
والنازحات من النساء واحتياجاتهن الخاصة وهواجسهن.

6. تدريب العاملني يف مجال الشئون القانونية والطبية واالجتامعية والرشطة ورجال الجيش وموظفي شئون 
الهجرة من خالل برامج حقوق املرأة بشكل خاص وحقوق اإلنسان بشكل عام مبا يحمي املرأة من انتهاك 

حقوقها ويضمن إنصافها. 
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التدخل  بربامج  وربطها  والحروب  النزاعات  مناطق  النساء يف  واقع  دورية حول  تقارير رصد  إعداد   .7

واإلغاثة عىل املستويات العربية والدولية. 

• عىل مستوى الحامية: 

1. تقديم الحامية واملساعدة الصحية والقانونية والنفسية للنساء املرشدات واملعتقالت والالجئات وملن 

هن بحاجة إىل حامية.

2. سن الترشيعات وتنفيذها، وتعزيز النظم القانونية والقضائية وتوفري ما يلزم من موارد ملقاضاة مرتكبي 

ا. العنف الجنيس والعنف ضد املرأة عموماً

3. توفري خدمات الغذاء واملأوى والتعليم والخدمات االجتامعية والصحية للنساء يف ظل النزاعات.

ا للعنف، مثل األطفال غري املصاحبني ألرسهم أو  4. كفالة آليات محددة لحامية املجموعات األكرث تعرضاً

الذين فقدوا اتصالهم بذويهم واألفراد ذوى االحتياجات الخاصة.

5. وضع اآلليات واألطر التي تعنى مبنع ومعاقبة عمليات االتجار بالنساء واالعتداء عليهن أو إجبارهن 

عىل مامرسة البغاء أو الدعارة أو أية أعامل ضارة ومهينة للكرامة أو استغاللهن كموضوع أو كرمز جنيس 

يف أوقات الحرب والنزاعات املسلحة. 

6. تطوير أدلة إجرائية لكافة العاملني ومقدمي الخدمات يضمن خصوصية تدخل كل قطاع يف مجال 

الدعم والحامية واألمن يف حاالت النزاعات املسلحة.

7. وضع األطر القانونية التي تضمن عملية إعادة مل الشمل ألفراد األرسة الذين تفرقوا نتيجة النزاعات 

والحروب من خالل توفري الحامية للنساء واألطفال املرشدين والبحث عن األشخاص املفقودين. 

8. اتخاذ كافة الخطوات واإلجراءات الرضورية لضامن إجراء تحقيقات رسيعة وفعالة من جانب هيئات 

الحامية  بكافة أشكاله، وضامن إجراءات  العنف  النساء حول  تقدمها  التي  الشكاوى  للنظر يف  مستقلة 

للضحايا والشهود من عمليات التخويف واالنتقام. 

تكفل  التي  اإلجراءات  متابعة  مهمته  تكون  العربية  الدول  لجامعة  العام  لألمني  ممثل خاص  تعيني   .9

الحامية للمرأة واألطفال من كافة أشكال العنف، السيام يف املناطق العربية التي تشهد حروباًا أو نزاعات 

مسلحة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

ثالًثا: مرحلة ما بعد النزاعات املسلحة:

الهدف اإلسرتاتيجي: ضامن املشاركة الفاعلة للنساء يف كافة جهود إنهاء النزاعات وإعادة األعامر، وصياغة 

الربامج والسياسات والترشيعات التي تضمن بناء مجتمع مراع للنوع االجتامعي.

اإلجراءات: 
• عىل مستوى املشاركة: 

اإلقليمية  السالم  مبادرات  ودعم  وتنفيذها  السالم  اتفاقيات  تطبيق  آليات  كافة  يف  املرأة  إرشاك   .1
وعمليات حل النزاعات عىل املستوى العريب. 

2. إرشاك املرأة يف جهود حفظ السالم وبناء السالم عىل املستوى العريب واإلقليمي والدويل.

ا لألذى - مبا يف ذلك  3. تأكيد املشاركة التامة والفعالة للشباب والنساء وغريهم من السكان األكرث تعرضاً
الالجئون والنازحون داخليًّا- عند وضع خطط عمل وطنية شاملة للتصدي للعنف الجنيس والعنف 

ضد املرأة.

4. إرشاك املرأة يف كافة مراحل إعادة األعامر والتخطيط له عىل املستويات الوطنية.

• عىل مستوى الوقاية: 
1- تطوير البحوث حول اآلثار املادية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية املرتتبة عىل النزاعات املسلحة 

بالنسبة للمرأة ونرشها.

2- رفع مستوى الوعي لدى النساء الالجئات بحقوقهن القانونية بشكل عام وحقهن بعدم اإلعادة القرسية 
أو حرمانهن من العودة لبلدهن أو مكان إقامتهن. 

3- زيادة وعي القوات األمنية حول حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق املرأة بشكل خاص.

• عىل مستوى الحامية: 
1. التصدي للعنف املوجه ضد املرأة بكافة أشكاله يف أطر التخطيط والتمويل للمساعدات اإلنسانية، وبناء 
السالم، والتنمية، والحوار السيايس، عىل أن يتم ربط هذا بتمويل اإلغاثة والتنمية لضامن استمرارية منع 

العنف الجنيس والتصدي له.

2. تعزيز آليات التعاون اإلقليمي بني الحكومات واملانحني واملنظامت الدولية واملجتمع املدين للتصدي 
للعنف الجنيس والعنف ضد املرأة، مع االهتامم بصفة خاصة باملناطق شديدة التوتر.

3. تنفيذ برامج التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء الالجئات واملعّنفات وتزويدهن باملهارات والقدرات 
الحياتية.

4. توفري سبل اإلنصاف الكامل للناجيات من العنف الجنيس والتعذيب، وتوفري املساعدة القانونية لهن. 

5. تنفيذ القوانني الدولية الخاصة بحامية النساء يف أوقات النزاعات والحروب، ومعاقبة مرتكبي االعتداءات 
عىل النساء بكافة أشكالها وتقدميهم للمحاكمة.
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6. إعداد وتطوير سياسات وبرامج وطنية مراعية للنوع االجتامعي وحساسة الحتياجات النساء وحقوقهن 
ولتعزيز دورهن يف بناء املجتمع. 

7. إعداد برامج متكني املرأة عىل كافة الصعد: االجتامعية واالقتصادية والسياسية وتنفيذها. 

فليب  ورق  بطاقات،  أقالم،  الدول،  بعض  تجارب  اإلسرتاتيجية،  من  )نسخ  التدريبية:  الوسائل 

شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

الفرتة الزمنية الالزمة: 60 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

قراءات إضافية لألنشطة التدريبية:

السياسات الدولية وحقوق النساء اإلنسانية:
لقد تم التخطيط عىل املستوى الدويل بشكل شامل ملختلف أنواع اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها يف سبيل تحقيق 
األمن واالستقرار واملساواة يف النوع االجتامعي ضمن اتفاقية السيداو ومنهاج عمل بكني واألهداف اإلمنائية وقرارات 
مجلس األمن املتعلقة باملرأة واألمن والسالم، باإلضافة إىل ما ورد يف النصوص األساسية للوثائق الدولية ذات الصلة 

يف مناحي حياة املرأة، مبا يف ذلك العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي.

1- السالم واألمن واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد املرأة » السيداو«:

يشرتك قرار مجلس األمن رقم )1325( مع اتفاقية سيداو بجدول أعامل مشرتك للمساواة الجندرية؛ فكالهام يطالب 

مبشاركة كاملة للنساء يف صنع القرار عىل املستويات الوطنية، واإلقليمية، والدولية كعنرص أسايس يف سبيل تحقيق 

املساواة الجندرية. ويرفض كل من قرار مجلس األمن رقم )1325( واتفاقية سيداو الطبيعة املؤذية واملضللة للعنف 

ضد النساء، والتي تعوق تقدم النساء وتبقي وضعها التابع عىل حاله.

وتطالب الوثيقتان باملساواة القانونية للرجال والنساء، وحامية النساء والطفالت من خالل حكم القانون. وتركز كال 

الوثيقتني عىل مسألة األمن، وتطالب بأن تحمي قوات األمن واألنظمة النساء من العنف املبني عىل أساس جندري. 

ويقع تقدير التجارب املميزة ضد النساء والفتيات وتقدير األعباء التي تقع عىل كاهلهن - والتي تنبع من التمييز 

املنتظم - يف صلب معايري الوثيقتني. ويسعى كل من قرار مجلس األمن رقم )1325( واتفاقية سيداو إىل ضامن دمج 

تجارب النساء واحتياجاتهن ووجهات نظرهن يف القرارات السياسية والقانونية واالجتامعية، والتي تُقّر إذا ما تحقق 

السالم الدائم واملصالحة والتنمية.

2- السالم واألمن ومنهاج عمل بيجني:

يعد منهاج عمل بكني أداة أخرى ملنارصي املساواة الجندرية للرتويج لخطة عمل مشرتكة يف سياق السالم واألمن. 

وتخاطب بشكل خاص وضع النساء يف الرصاع املسلح، وتتناول أهمية الدور الذي ميكن أن يضطلعن به يف عملية 

السالم، ووضع عدد من األهداف اإلسرتاتيجية، منها زيادة مشاركة النساء يف حل النزاع عىل مستويات صنع القرار 

وحامية النساء الاليت يعشن يف ظروف نزاع مسلح أو أنواع أخرى من النزاع أو تحت االحتالل األجنبي، وتشجيع 

إسهام املرأة يف تعزيز ثقافة السالم، ويسلط قرار مجلس األمن رقم )1325( الضوء يف ديباجته عىل االلتزامات الواردة 

يف إعالن بكني ومنهاج عمله. كام تطالب لجنة سيداو الدول يف تقاريرها باإلشارة إىل وضع تنفيذ منهاج عمل بكني.

3- السالم واألمن واألهداف اإلمنائية: 

انطلقت األهداف اإلمنائية األلفية من إعالن األلفية يف عام 2000م؛ حيث التزمت الدول مبوجبه بالنهوض برؤية 

عاملية لتحسني أوضاع اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل يف مجاالت التنمية، واستئصال الفقر، والسالم، واألمن، وحامية 

البيئة، وحقوق اإلنسان، والدميقراطية. ويتعهد إعالن األلفية مبحاربة العنف ضد املرأة وبتنفيذ اتفاقية السيداو، كام 

يؤكد عىل أهمية تعزيز املساواة يف النوع االجتامعي ومتكني املرأة التي انطلقت يف عقد املرأة الدويل انتهاء ببكني.
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العنارص األساسية يف السياسات الدولية للمرأة واألمن والسالم:

1- املشاركة الكاملة للنساء عىل جميع املستويات ويف جميع مراحل عمليات صنع القرار.

2- حامية الحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات واحرتامها.

3- دمج السياسات ذات الحساسية الجندرية وتنفيذها.

4- الوقاية من جميع أنواع العنف الذي يؤثر عىل املرأة و املرتبط بالحد من النزاع.

ا: حمور النوع الجتماعي: 
اً
ثاني

مقدمة:
يرمز النوع االجتامعي إىل الهوية املكتسبة واملتغرية عرب الزمن والثقافات: حيث يشري النوع االجتامعي إىل األدوار 

املحددة اجتامعيًّا، والسلوكيات والعالقات بني الذكور واإلناث. وبالرغم من أن املرأة قد تتعرض ألشكال مختلفة من 

القمع وعىل أسس شتى منها الطبقي، والعرقي، والثقايف، والديني، والوطني، وغريها، إال أن النوع االجتامعي يبقى 

العامل األول يف تحديد واقع املرأة االجتامعي.

اهلدف العام للمحور: 
• تعريف املشاركني/ات مبفهوم النوع االجتامعي، وتوزيع األدوار القائم عىل النوع االجتامعي.

األهداف الفرعية:
• الهدف األول: تعريف املشاركني/ات مبفهوم النوع االجتامعي )الجندر(.

• الهدف الثاين: أن يفرق املشاركني/ات بني مفهوم الجنس والنوع االجتامعي.

• الهدف الثالث: تعريف املشاركني/ات بالدور املرتبط بالنوع االجتامعي.

• الهدف الرابع: متكني املشاركني/ات من التعرف عىل أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

• الهدف الخامس: التعرف عىل اآلثار املرتتبة عىل العنف املبني عىل النوع االجتامعي.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة األوىل: مفهوم النوع االجتماعي:

الهدف األول: تعريف املشاركني/ات مبفهوم النوع االجتامعي. 

 األنشطة:

• يطلب املدرب من املشاركني/ات كتابة مجموعة من الصفات االجتامعية والبيولوجية التي يتصف 

بها كل من الرجل واملرأة.

يسجل املدرب اإلجابات: الصفات االجتامعية املتعلقة بالرجل واملرأة كل عىل حدة، وكذلك بالنسبة 

للصفات البيولوجية.

الصفات االجتماعيةالصفات البيولوجية
الرجل 
المرأة

• يقوم املدرب بطرح األسئلة التالية عىل املجموعات للمناقشة من خالل العصف الذهني بني أعضاء 

املجموعة: 

• مدى فهمنا للصفات البيولوجية لكل من الرجال والنساء )هل هي ثابتة أم متغرية؟ وهل تختلف 

من ثقافة إىل أخرى ومن زمن إىل آخر؟(.

• مدى فهمنا للصفات االجتامعية لكل من الرجال والنساء )هل هي ثابتة أم متغرية؟ وهل تختلف 

من ثقافة إىل أخرى ومن زمن إىل آخر؟(.

الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية:)مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

الفرتة الزمنية الالزمة: 60 دقيقة.
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اجللسة الثانية:

الهدف الثاين: أن يفرق املشاركون/ات بني مفهوم الجنس والنوع االجتامعي.

 األنشطة:

• يقوم املدرب بتقسيم املشاركني/ات إىل مجموعات عمل وتوزيع مجموعة من العبارات يشري جزء 

منها إىل النوع االجتامعي والجزء اآلخر إىل الجنس، ويطلب من كل مجموعة املناقشة واالتفاق عىل 

ا يتضمن  توزيع العبارات تحت مفهوم الجنس أو النوع االجتامعي، ثم يُطلب من كل مجموعة عرضاً

تصنيف كل مجموعة للعبارات.

• بعد عرض املجموعات ميكن إجراء املناقشة حول تصنيف املشاركني للعبارات، باالستعانة باألسئلة 

التالية:

- هل العبارات املصنفة ضمن النوع االجتامعي هي عبارات تدل عىل صفات فطرية أم مكتسبة؟

- هل ميكن إدراج العبارات املصنفة ضمن النوع االجتامعي تحت الجنس؟ ومل ال؟

النوع  ميزات  بأن  نتيجة  إىل  الوصول  وبالتايل  املشاركني/ات  مع  النقاش  بتلخيص  املدرب  يقوم 

ا للمكان والزمان. االجتامعي تتغري إىل حد كبري وفق املجتمعات والثقافات املختلفة وتبعاً

املكان  بتغري  املتغرية  الصفات  عىل  يدل  االجتامعي  “النوع  كنتيجة  التالية  املداخلة  املدرب  يقدم 

والزمان والثقافة، أما مفهوم الجنس فيدل عىل الصفات الثابتة التي ال تتغري”.
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مصطلحات: 

النوع االجتامعي )الجندر(: هو مجموعة من الصفات أو األدوار االجتامعية والثقافية التي يتصف 

االجتامعية،  املؤثرات  من  ملجموعة  ا  وفقاً ثابتة  غري  حالة  تشكل  والتي  واملرأة،  الرجل  من  كل  بها 

الخصائص  عىل  يعتمد  ال  االجتامعي  النوع  ومفهوم  واملكانية.  والزمانية  واالقتصادية  والسياسية، 

املحددة بيولوجيًّا، بل يتحدد ثقافيًّا واجتامعيًّا، حيث تتحدد األدوار التي يقوم بها الرجال والنساء 

وما هو متوقع منهام، كام يتحدد السلوك املقبول واملناسب لكل من الجنسني ىف ضوء املوروثات 

الثقافية والقيم السائدة.

الجنس: الخصائص الجسمية والفسيولوجية الثابتة الخاصة بالذكور واإلناث، وهو مصطلح يستخدم 

ا عىل خصائصه البيولوجية. ليعرف به الطبيعة الجسامنية، أى ما إذا كان الشخص ذكراًا أم أنثى، معتمداً

مبعنى أن الجندر يوضح العالقة التي تنشأ بني الرجل واملرأة عىل أساس اجتامعي وسيايس وثقايف 

وديني، أي االختالفات التي صنعها البرش عرب تاريخهم الطويل، ومبعنى أن الجنس يولد به اإلنسان 

بيولوجيًّا، فهو غري قابل للتغيري، أما النوع االجتامعي فهو قابل للتغيري ألنه يتكون اجتامعيًّا.

الفرق بني الجنس والنوع االجتامعي - ورقة عمل

- الرجال أذىك من النساء.

- النساء تحمل وتلد بينام الرجل ال يحمل وال يلد.

- النساء تتحمل اآلالم الجسدية أكرث من الرجال.

- يتغري صوت الرجال عند البلوغ، وال يحدث ذلك عند النساء.

- يتصف الرجال بالخشونة وتتصف النساء بالرقة.

- املرأة هي من تحافظ عىل رشف العائلة وسمعتها.

ا جسامنيًّا هي أعامل يؤديها الرجال. - األعامل التي تتطلب جهداً

الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

الفرتة الزمنية الالزمة: 60 دقيقة.
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اجللسة الثالثة:

الهدف الثالث: تعريف املشاركني/ات بالدور املرتبط بالنوع االجتامعي. 

النشاط الثاين: يقوم املدرب بتوزيع مجموعة من الصور عىل املشاركني/ات تتناول األفكار 
التالية:

• سيدة تقوم بإرضاع طفلها، تغسل األواين، تحمل ماءاً أو حطباًا عىل رأسها.

، ينظف البيت، يغسل املالبس. • رجل يحمل طفالاً

• سيدة تزرع، تبيع يف السوق، ترعى املاشية، تعلم يف مدرسة.

• رجل يزرع، يبيع يف السوق، يرعى املاشية.

• رجل يف اجتامع، يف مناسبة اجتامعية.

• سيدة يف اجتامع، يف مناسبة اجتامعية.

يقوم املدرب بسؤال املشاركني/ات عن مسئوليات كل من الرجال والنساء يف املجتمع، وهل املسئوليات 
تكون دامئاًا موزعة بنفس الشكل، يقوم املدرب بتلخيص النقاش والرتكيز عىل أن املهام تسمى أدواراًا، 
وأن كل دور يرتبط بوضع أو مكانة معينة، ثم يسأل املدرب عن العوامل التي تشكل أدوار الرجال 

والنساء وتؤثر يف تقسيم املسئوليات بينهم.

الزمن يف جلب املاء ويف عمل املنزل... إلخ؟  الرجال والنساء مع  مثال: هل اختلفت أدوار كل من 
وبعد ذلك يوضح املدرب أن الظروف التي يعيش فيها الرجال والنساء تحدد مسئولياتهم وواجباتهم 

وحقوقهم، وأن اإلنسان يقوم بتعلمها من خالل األرسة والبيئة االجتامعية املحيطة.

مثال: يطلب من املشاركني/ات إعطاء أمثلة حول مسئوليات الرجال والنساء يف مجتمعات مختلفة، 
وكيف تختلف تلك املسئوليات باختالف العادات والتقاليد والتنشئة االجتامعية. 

مصطلحات: 

أدوار النوع االجتامعي:

ويعني هذا املصطلح أن األدوار التي يقوم بها كل من الجنسني هي أدوار تشكلها الظروف االجتامعية 

وليس االختالف البيولوجي. فعىل سبيل املثال إذا كانت تربية األطفال وأعباء العمل املنزيل مرتبطة 

تقليديًّا باملرأة فإن ذلك ليست له عالقة بتكوينها البيولوجي كامرأة؛ إذ إن هذه األدوار ميكن أن 

ا؛ وعليه فإن أدوار النوع االجتامعي تختلف عن أدوار الجنس البيولوجي، فاألوىل  يقوم بها الرجل أيضاً

من املمكن أن تكون متبادلة بني الجنسني، يف حني أن الثانية تتسم بالثبات.
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الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

الفرتة الزمنية الالزمة: 90 دقيقة.
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قراءات إضافية لألنشطة التدريبية

الطريق إىل املساواة )مساواة النوع الجتماعي وحقوق اإلنسان(:
النوع االجتماعي: 

يرتبط النوع االجتامعي بدور كل من الذكر واألنثى والتصورات املجتمعية املنبثقة عن ذلك. ويشمل عالقة القوة 

بني الرجل واملرأة. كام يرتبط باملساواة والتكافؤ بني الفتيان والفتيات والرجال والنساء من خالل أدوارهم. ويتباين 

واملخرجات.  الفرص  يف  اإلنصاف  يف  تنحرص  أنها  إال  واملفكرين،  املؤسسات  من  كثري  بني  النوعية  املساواة  مفهوم 

ا  ويُعرِّف صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( النوع االجتامعي بأن “املساواة للنوع االجتامعي تعني مجتمعاً

يتحىل فيه الرجال والنساء بنفس الفرص واملخرجات والحقوق والواجبات يف كافة مناحي الحياة. وتتحقق املساواة 

ا متساوية  بني الرجال والنساء عندما يكون كل منهام قادراًا عىل أن يتقاسم بشكل متساو القوة والتأثري، وميلك فرصاً

لالستقالل املايل من خالل العمل أو تأسيس منشأة أعامل، ويتمتع بفرص متساوية يف الحصول عىل التعليم وتطوير 

طموحاته الذاتية”. بينام تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( املساواة عىل انها “التمتع املتساوي 

يصبح  أن  تعني  الجنسني ال  بني  واملساواة  اجتامعيًّا.  املثمنة  والسلع  واملنافع،  واملوارد،  الفرص،  والنساء يف  للرجال 

الرجال كالنساء أو العكس، ولكن أن تكون فرصهم يف الحياة واحدة”)1(.

1- الفرق بني النوع االجتامعي وجنس اإلنسان: 

إن مفهوم النوع االجتامعي يعني العالقات واألدوار والسلوك املناسب الذي يحدده املجتمع لكل من الرجل واملرأة 

ا“ يف ضوء موروثات اجتامعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف مجتمع  مسبقاً

ما ويف فرتة زمنية معينة. 

2- مفهوم جنس اإلنسان: 

• االختالفات البيولوجية بني الجنسني. 

ا بوظيفة اإلنجاب. • مرتبط أساساً

• أنثى وذكر. 

• ثابت ال يتغري. 

3- مفهوم النوع االجتامعي )الجندر(: 

• التنشئة االجتامعية التي تحدد طريقة سلوك األفراد حسب جنسهم. 

• تختلف من مجتمع إىل آخر ومن حقبة زمنية إىل أخرى.

• األدوار والعالقات االجتامعية للجنسني تتضمن تحقيق الرجل واملرأة لتوقعات مجتمعية. 

• ال يقترص التمييز بني األفراد وفرصهم يف الحياة عىل أساس النوع فقط بل عىل أساس االنتامء الطبقي والدين واللون. 

)1( منظمة األمم المتحدة للسكان، 2011م، دمج الرجال في برامج النوع االجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، دراسة تحديد 
احتياجات.
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1- الفروقات بني املفهومني:

الجنسالنوع االجتامعي- الجندر

يتحدد بالوالدة حيث: يحدده املجتمع حيث: 

• يتم بناؤه اجتامعيًّا من خالل التنشئة االجتامعية. 

• يتم تغيريه مع الوقت.

• يختلف من مجتمع إىل آخر.

• يتأثر باملعايري واالتجاهات االجتامعية والقيم والعادات.

• ميكن تغيريه وتعديله. 

مثال:   املرأة،  عن  للرجل  البيولوجي  االختالف  يبني   •
اإلخصاب للرجل، الحمل والوالدة واإلرضاع للمرأة.

• يحدد بيولوجيًّا.

• يتميز بالدوام منذ ميالد الفرد حتى مامته.

• ال ميكن تغيريه. 

3- أدوار النوع االجتامعي :

الزمن  بتطور  وتتغري  والثقافية،  االجتامعية  السياقات  بحسب  تختلف  والنساء  للرجال  االجتامعي  النوع  أدوار 

واملجتمعات، كام تتغري بسبب التكنولوجيا واالقتصاد والسياسة، وتقييم العمل.

أ - الدور اإلنجايب:

ومتثل هذا الدور يف مسئوليات حمل الطفل والواجبات واملسئوليات العائلية األخرى التي تتضمن االحتفاظ بإعادة 

الناحية الحيوية، ولكن يشتمل عىل مسئوليات رعاية  إنتاج القوة العاملة. وهذا الدور ال ميثل فقط اإلنجاب من 

األطفال وتربيتهم، واألعباء املنزلية. واألعامل املرتبطة بهذا الدور تعد حيوية للبقاء اإلنساين، ومع ذلك ال يُنظر لها 

عىل أنها عمل حقيقي. 

ب - الدور اإلنتاجي:

املرأة  بتأديتها كل من  القابلة لالستهالك والتجارة، ويقوم  السلع والخدمات  إنتاج  العمل اإلنتاجي ويف  ويتمثل يف 

ا بيئيًّا معيشيًّا  ا تسويقيًّا ذا قيمة تجارية تبادلية، وكذلك إنتاجاً والرجل مقابل أجر نقدي وعيني، وهو يتضمن إنتاجاً

ذا قيمة انتفاع فعلية.

ج- الدور املجتمعي:

يف  املشاركة  مثل  األجر،  مدفوعة  غري  تكون  ما  وغالباًا  املجتمع،  مستوى  عىل  النساء  بها  تقوم  نشاطات  ويتضمن 

هذه  وتتفاوت  املحلية.  املجتمع  أعامل خدمة  أو  التطوعية  األعامل  يف  واالنخراط  والسياسية  الثقافية  التنظيامت 

األعامل باختالف ظروف األرسة ومستواها االجتامعي واالقتصادي. وغالباًا ما يرفض املجتمع االعرتاف بقدرة املرأة 

عىل مامرسة هذا الدور.
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ا: العنف ضد املرأة: 
اً
ثالث

اجللسة األوىل: 

الهدف الرابع: متكني املشاركني/ات من التعرف عىل أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

 األنشطة:

• يطلب من املشاركني/ات كل عىل حدة الكتابة عىل بطاقة أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 
ا تلو اآلخر مع التذكري لجميع املشاركني/ات  ثم يقوم كل مشارك بذكر األشكال املكتوبة عىل البطاقة واحداً

ا. بعدم تكرار ما تم ذكره سابقاً

• يقوم املدرب بذكر األشكال التالية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل عرض باوربوينت:

أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي: 
ميكن تقسيم أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي إىل خمسة تصنيفات: 

- العنف الجنيس. 

- العنف الجسدي. 

- العنف العاطفي والنفيس. 

- املامرسات التقليدية الضارة. 

- العنف االجتامعي - االقتصادي. 

• يقوم املدرب بتوضيح أنه غالباًا ما يتم استعامل الكلمتني “أشكال” و “أنواع” العنف املبني عىل أساس 
النوع االجتامعي كمرتادفني، وأنه من األفضل استعامل كلمة “شكل” للداللة عىل اإلطار الذي يحدث العنف 

ضمنه، وكلمة “نوع” للداللة عىل الوسيلة املستخدمة لفرض السلطة.

• يقوم املدرب بتقسيم املشاركني إىل مجموعات، ويطلب من كل مجموعة الكتابة عىل ورق قالب وذكر 
ا. أنواع للعنف املبني عىل النوع االجتامعي حسب األشكال التي تم ذكرها سابقاً

• يقوم املدرب بفتح نقاش مع املشاركني/ات، وذلك بوضع أمثلة عىل األنواع املختلفة التي تم االتفاق عليها 
ا، عىل األقل نوع واحد لكل من األشكال السابقة، وذكر من هو مرتكب الفعل لكل من األنواع املذكورة. سابقاً

ا؟ • يقوم املدرب بالسؤال: هل هناك صفة مشرتكة بني مرتكب فعل أنواع العنف املذكورة سابقاً

• يقوم املدرب بالتنبيه إىل أن هناك عالقة قوة غري متكافئة بني الجاين والضحية تتمثل يف عالقة السلطة 

والهيمنة.

• يقوم املدرب بتقديم عرض باوربوينت حول مجموعة من املفاهيم للتعرف بشكل أوضح عىل العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي واألشكال واألنواع. االستعانة بامللحق رقم )1(.
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مصطلحات: 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي: 

السلطة  عالقات  التوازن يف  عدم  عن  ينتج  والذي  معنيان،  واملرأة  الرجل  فيه  يكون  الذي  العنف 

املرأة  ميّس  أنّه  أو  امرأة،  أنها  بسبب  املرأة  مبارشة ضد  موجهاًا  العنف  ويكون  والرجل،  املرأة  بني 

بدرجات متفاوتة، وهو يتضّمن وإمنا ليس حرصاًا، املامرسات النفسية والجسدية والجنسية )التهديد، 

ا املامرسات التي  التعذيب، االغتصاب، الحرمان من الحرية داخل األرسة وخارجها(. وقد يتضّمن أيضاً

تقودها الدولة أو الجامعات السياسية.

الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

الفرتة الزمنية الالزمة: 90 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة الثانية:

أهداف الجلسة: التعرف عىل اآلثار املرتتبة عىل العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

األنشطة:

النوع  عىل  املبني  بالعنف  تتعلق  يعرفها  بقصة  الجميع  مشاركة  املشاركني/ات  أحد  من  الطلب  يتم   •
االجتامعي، وذكر األثر الذي تركته عىل الناجي/ة، مع التأكيد عىل عدم ذكر األسامء أو أية معلومات تتعلق 

بهوية صاحب القصة للمحافظة عىل الرسية. 

• عدم فتح باب النقاش، وقيام املدرب بتوزيع حالة دراسية ملجموعات العمل أو ثالث حاالت لكل مستوى 
من العنف الذي يحدث يف )األرسة، املجتمع، الدولة( ويطلب من املشاركني/ات تسجيل تأثريات التعرض 

للعنف من الناحية الجسدية، أو النفسية، أو االجتامعية، أو القانونية.

• يقدم املدرب األسئلة التالية للمساعدة:
- ما أنواع العنف التي تعكسها الحالة؟

- هل هذا مثال عىل العنف املبني عىل النوع االجتامعي؟ وملاذا؟

• تعمل املجموعات ملدة 20 دقيقة، ثم يتم عرض نتائج عملها ونقاشة بشكل جامعي.

• بعد عرض املجموعات يقوم املدرب بعرض شفافيات تتضمن جميع اآلثار املرتتبة عىل العنف. ملحق رقم )2(.

مصطلحات: 

اآلثار املرتتبة عىل العنف املبني عىل النوع االجتامعي:

يعد العنف القائم عىل النوع االجتامعي انتهاكاًا لحقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة؛ حيث مينعها من التمتع 

بحقوقها اإلنسانية وحرياتها األساسية، كالحق يف الحياة واألمن والصحة والتعليم والسكن، والحق يف املشاركة 

يف الحياة العامة، ولهذا عواقب وآثار صحية واجتامعية وتكاليف اقتصادية.

الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(

الطرق التدريبية: 
1- مجموعات عمل.
2- عرض ومناقشات.

3- عرض تقدميي.

الفرتة الزمنية الالزمة: 60 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

قراءات إضافية لألنشطة التدريبية

العنف ضد املرأة: 

1- تعريف العنف: 
يعرف العنف يف اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة - والذي وقعتة األمم املتحدة سنة 1993م- بأنه “أي 

فعل عنيف قائم عىل أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية 

للمرأة، مبا يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء وقع ذلك يف 

الحياة العامة أو الخاصة .“

2- العنف القائم على النوع االجتماعي: 
كام يعرف اإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة يف عام 1993م العنف القائم عىل النوع االجتامعي بأنه 

“أي عمل من أعامل العنف القائم عىل نوع الجنس، ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أذى بدين أو جنيس أو 

نفيس أو معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء 

حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة.”

فالعنف بني الجنسني مبنى عىل ثقافة محددة، ولكن عرب الثقافات هناك اختالفات بني أدوار املرأة والرجل.

ويتم العنف القائم عىل النوع االجتامعي من خالل املامرسات االجتامعية يف املجتمع. ويغزو حياة النساء والفتيات 

يف جميع مراحل حياتهن. هذا وتعزز املعايري االجتامعية واملامرسات العنف القائم عىل النوع االجتامعي، خاصة يف 

املجتمعات التقليدية من خالل تفضيل الذكور عىل امتداد دورة الحياة حتى قبل الوالدة. 

فالعنف القائم عىل النوع االجتامعي هو شكل من أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات بسبب الجنس 

وهويتهن يف املجتمع. فهو ظاهرة اجتامعية معقدة عميقة الجذور يف عالقات القوة القامئة بني الجنسني، والهوية 

من  الضحايا هن  االجتامعي؛ ألن  النوع  القائم عىل  العنف  عليه  ويطلق  االجتامعية.  املؤسسات  وهياكل  الذاتية، 

النساء، والجناة هم من الرجال. 

3- اإلطار اجلنساني للعنف:
يوجد ثالثة عنارص للتمييز بني العنف القائم عىل النوع االجتامعي وغريه من أشكال العنف ضد املرأة، وتلك العنارص 

هي:

• توجيه العنف ضد املرأة بسبب أنها أنثى: التمييز عىل أساس الجنس.

• العالقات غري املتوازنة بني الجنسني، وتوزيع السلطة، وتوزيع األدوار بني الجنسني.

• تجاهل تلك األنواع تعد من أعامل العنف؛ ألنها تعد جزءاًا من الحياة الخاصة: )ثقافة الصمت / الحياة الخاصة(.
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فالعنف القائم عىل نوع الجنس يعكس ويعزز عدم املساواة بني الرجال والنساء، ويرض بالصحة والكرامة واألمن 

والحكم الذايت عىل ضحاياه. إنه يشمل مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االعتداء الجنيس 

من  والعديد  والفتيات  بالنساء  واالتجار  والتحرش،  الجنيس  واالعتداء  املنزيل،  والعنف  واالغتصاب،  األطفال،  عىل 

املامرسات التقليدية الضارة.

4- العنف القائم بني اجلنسني طوال دورة حياة املرأة:
نوع العنفاملرحلة

والحمل قبل الوالدة  الحمل،  أثناء  والرضب  الوالدة،  قبل  املولود  جنس  اختيار 
القرسي )االغتصاب أثناء الحرب(.

الغذاء مرحلة الطفولة  عىل  والحصول  الجنيس،  االعتداء  التناسلية،  األعضاء  تشويه 
والرعاية الطبية والتعليم، االتجار بالبرش) األطفال(.

والقتل اإلنجابية واالعتداء،  الحميمني،  الرشكاء  قبل  النساء من  معاملة  إساءة 
من قبل الرشيك، واإليذاء النفيس واالعتداء الجنيس يف مكان العمل، 

والتحرش الجنيس، واالغتصاب، واالعتداء عىل النساء ذوات اإلعاقة.

5- آثار العنف على املرأة
ويعد العنف ضد املرأة انتهاكاًا لحقوق اإلنسان للمرأة؛ حيث مينعها من التمتع بحقوقها اإلنسانية وحرياتها األساسية 

كالحق يف الحياة واألمن والصحة والتعليم والسكن والحق يف املشاركة يف الحياة العامة، ولهذا عواقب وآثار صحية 

واجتامعية وتكاليف اقتصادية ومن أهمها ما ييل:

أ- اآلثار الصحية: 

يرتك العنف ضد املرأة آثاره الصحية املتمثلة يف اإلصابة بسوء الصحة البدنية والتناسلية؛ حيث يظهر عىل النساء 

املعتدى عليهن اعتالل يف الصحة العقلية ويف أداء وظائفهن االجتامعية.

ب- اآلثار االجتامعية: 

ينعكس العنف ضد املرأة يف معاناة النساء املعنفات من صعوبة العالقات مع اآلخرين، وضعف الشخصية، واالنطواء، 

والشعور بالدونية، والشعور بعدم املحبة، وإظهار السلوكيات غري االجتامعية كالعدوانية، والتأثري يف مستوى النمو 

العقيل والعاطفي.

ج- اآلثار االقتصادية: 

للعنف ضد النساء تكلفة اقتصادية عىل مستويات عدة، فهو يقلل من إسهاماتهن اإلنتاجية داخل األرسة، ويستنفذ 

موارد الخدمات االجتامعية والصحية ونظام العدل، كام يقلل من القدرة االبتكارية.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

ا: قرارات جملس األمن ذات العالقة باألمن والسالم اخلاص باملرأة 
اً
رابع

مقدمة:
تشرتك قرارات مجلس األمن حول املرأة واألمن والسالم يف العديد من املبادىء، منها: مشاركة املرأة ومتثيلها يف جميع 

النساء  الرصاع، وحامية  انتهاء  بعد  السالم واالنتعاش  وبناء  السالم  السالم وحفظ  الرصاعات وصنع  جوانب تسوية 

والفتيات كأفراد من املجتمع وكمجموعة لديها احتياجات واهتاممات معينة، مبا يف ذلك أشكال العنف الجنيس؛ مام 

يتطلب نظام حامية معني، واتخاذ التدابري امللموسة )مبا يف ذلك املحاكامت(، والوقاية من جميع أنواع العنف الذي 

يؤثر عىل املرأة و املرتبط بالحد من النزاع. 

اهلدف العام:
تهدف هذه الجلسات إىل متكني املشاركني/ات من التعرف عىل القرارات املتعلقة بحفظ األمن والسالم الخاص باملرأة 

يف زمن الحرب، وضامن املشاركة عىل كافة املستويات يف توفري الحامية، وذلك من خالل التعرف عىل بنود القرارات، 

وارتباطها باملرأة، والقيمة القانونية، ومستويات هذه القرارات، وإبراز الفرص والتحديات الواردة فيها ومدى انعكاسها 

عىل الترشيعات والخطط والربامج الوطنية.

اجللسة األوىل: جملس األمن والطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عنه:

أهداف الجلسة: 

3- أن يتعرف املشاركون/ات عىل مجلس األمن كواحد من أهم األجهزة يف منظمة األمم املتحدة.

4- التعرف عىل الطبيعة القانونية للقرارات التي يصدرها مجلس األمن.

األنشطة:

املتحدة  األمم  ميثاق  يف  الواردة  القانونية  النصوص  ملناقشة  مجموعات  إىل  املشاركني/ات  تقسيم  يتم   •
واملتعلقة بتشكيل مجلس األمن واختصاصاته.

املتحدة مجلس األمن كجهاز من أجهزة  التالية عىل املشاركني: كيف وصف ميثاق األمم  • طرح األسئلة 
املنظمة؟ ما اختصاصات مجلس األمن الواردة يف ميثاق األمم املتحدة؟ هل تم الرتكيز بشكل خاص عىل 

الدور املتعلق بحفظ األمن والسالم؟ ما الطبيعة القانونية لقرارات مجلس األمن؟

• تقوم كل مجموعة بقراءة النصوص القانونية الواردة يف امليثاق واإلجابة عن األسئلة املطروحة عىل ورق 
العرض وتقدميها.

• يلخص املدرب أهم النقاط الرئيسة املتعلقة باإلجابات املقدمة من املجموعات عىل رشيحة عرض تقدميي 
تعرض عىل املتدربني/ات لتثبيت املعلومات بصورة دقيقة.



60

مصطلحات: 

ميثاق األمم املتحدة، أجهزة األمم املتحدة، األمن والسالم.

الوسائل التدريبية: 

املتعلقة  الصفحات  أو  املتحدة  األمم  ميثاق  من  ا  نسخاً املشاركني/ات  عىل  املدرب  يوزع   -1
مبجلس األمن واختصاصاته.

2- ورق القالب ومجموعة من األقالم.

3- جهاز حاسوب وجهاز عرض وبرنامج العرض.

الطرق التدريبية: 

1- مجموعات عمل.

2- عرض ومناقشات.

3- عرض تقدميي.

الفرتة الزمنية الالزمة: 60 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة الثانية: قرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة واألمن والسالم:

أهداف الجلسة: 

1- متكني املشاركني/ات من تحديد قرارات مجلس األمن املتعلقة باملرأة واألمن والسالم.

2- التأكد من قدرة املشاركني/ات عىل توضيح املسائل العامة الواردة يف قرارات مجلس األمن واملتعلقة باألمن 
والسالم. 

األنشطة:

ا ملا تضمنه ميثاق األمم املتحدة، بحيث يلعب  • يقوم املدرب بإجراء تشكيل جلسة متثل مجلس األمن وفقاً
املتدربون/ات دور األعضاء يف املجلس.

ا ذهنيًّا حول القضايا املتعلقة باألمن والسالم واملرتبطة باملرأة. • يُجري بقية املتدربني/ات عصفاً

• يتم لعب دور يتعلق بإصدار قرارات مجلس األمن الخاصة باملرأة لغايات حفظ األمن والسالم.

ا من قرارات مجلس األمن عىل املشاركني الذين ميثلون دور األعضاء لتالوتها عىل بقية  • يوزع املدرب نسخاً
املشاركني مع الرتكيز عىل رقم القرار الصادر:

- قرار مجلس األمن رقم )1325(.

- قرار مجلس األمن رقم )1820(.

- قرار مجلس األمن رقم )1888(.

- قرار مجلس األمن رقم )1889(. 

مصطلحات: 

الدول األعضاء يف مجلس األمن: 

وفرنسا،  والصني،  الرويس،  االتحاد  دامئني:  أعضاء  خمسة  التايل:  النحو  عىل  عضواًا   15 من  املجلس  يتألف 

العامة ملدة  الجمعية  تنتخبهم  دامئني  أعضاء غري  األمريكية، وعرشة  املتحدة  والواليات  املتحدة،  واململكة 

سنتني. 

الوسائل التدريبية:

ا من أهم قرارات مجلس األمن املتعلقة باملرأة واألمن  1- يوزع املدرب عىل املشاركني/ات نسخاً
والسالم

2- ورق القالب ومجموعة من األقالم.

3- جهاز حاسوب وجهاز عرض وبرنامج العرض.
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الطرق التدريبية: 
1- لعب األدوار.

2- العصف الذهني.

الفرتة الزمنية الالزمة: 45 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة الثالثة: اإلطار واملكونات الرئيسة لقرار جملس األمن رقم )1325(:

أهداف الجلسة: 

1- تحديد املكونات والعنارص الرئيسة لقرار مجلس األمن رقم )1325(.

2- مواءمة العنارص واملكونات الرئيسة للقرار مع مقتضيات األمن والسالم املتعلقة باملرأة.

األنشطة:

• يوزع املدرب متريناًا عىل املشاركني/ات يتضمن السؤال التايل:

بالرجوع إىل قرار مجلس األمن رقم )1325( اكتب أهم املسائل والقضايا التي تضمنها القرار )تعداداًا(.

• يفتح املدرب النقاش حول كل قضية يطرحها املتدربون/ات، ومدى انطباق هذه القضية عىل حاالت املرأة، 
ومدى ارتباطها بحفظ األمن والسالم.

• يقوم املدرب بتقديم عرض حول قرار مجلس األمن رقم )1325( متضمناًا تاريخ صدور القرار وشكله وأهم 
القضايا التي طرحها القرار ويطابقها مع ما قدمه املتدربون/ات. 

مصطلحات: 
قرار مجلس األمن رقم )1325(.

يف 31 أكتوبر/ترشين األول 2000م أصدر مجلس األمن ألول مرة قراراًا يربط تجربة النساء يف 
النزاعات بالحفاظ عىل السالم واألمن الدوليني، وهو القرار رقم )1325(. 

الوسائل التدريبية:

1- مترين فردي يتعلق مبكونات قرار مجلس األمن رقم )1325(.

2- جهاز كمبيوتر وجهاز عرض وبرنامج عرض.

الطرق التدريبية: 
1- التمرين الفردي.

2- املناقشات املشرتكة.
3- العرض التقدميي.

الفرتة الزمنية الالزمة: 30 دقيقة.
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اجللسة الرابعة: التحديات والفرص يف قرار جملس األمن رقم )1325( وتقاطعها مع إسرتاتيجية األمن والسالم:

أهداف الجلسة: 

1- حرص الفرص والتحديات التي يتضمنها قرار مجلس األمن رقم )1325(.

2- مواءمة الفرص والتحديات مع إسرتاتيجية األمن والسالم. 

األنشطة:
• تقسيم املشاركني/ات إىل مجموعات صغرية.    

• يتم الطلب من كل مجموعة رسد الفرص والتحديات للنهوض بقرار مجلس األمن رقم )1325(، وتسجيل 
قامئة الفرص والتحديات عىل اللوح القالب.

• موامئة التحديات والفرص مع األنشطة الواردة يف إسرتاتيجية األمن والسالم. 

مصطلحات: 
قوات حفظ السالم، املفاوضات، الجندر، ترسيح الجيش وإعادة اإلدماج، حقوق السكان األصليني، 

حقوق الالجئني، التمييز، العنف الجسدي. 

الوسائل التدريبية: 

1- اللوح القالب.

2- أوراق موزعة عىل مجموعات العمل.

الطرق التدريبية: 
1- مجموعات العمل.

2- العرض املقدم من املجموعات.
3- املناقشات املشرتكة.

4- العرض.

املدة الزمنية لهذه الجلسة هي نصف ساعة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة اخلامسة: أمثلة من امليدان ترتبط بعناصر قرار جملس األمن رقم )1325(:

أهداف الجلسة: 

1- تبادل الخربات من خالل األمثلة امليدانية املتعلقة بقرار مجلس األمن رقم )1325(.

2- مناقشة التطبيق الواقعي لعنارص القرار وتنفيذها يف الدول املترضرة.

3- طرح األمثلة املتعلقة مبشاركة املرأة يف جميع مستويات صنع القرار وحل الرصاعات واملشاركة 
بقوات حفظ السالم.

األنشطة:
• إجراء عصف ذهني حول أشكال التطبيق الواقعي لعنارص القرار رقم )1325(.

• عرض أفالم قصرية ملقابالت مع النساء بناة السالم وإبراز جهودهم الرامية إىل تعزيز وتنفيذ قرار 
مجلس األمن رقم )1325( يف املناطق املترضرة من النزاع غري املمثلة يف ورشة العمل.

تلخيص  تعمل عىل  عمل  مجموعات  من خالل  املعروضة  باألفالم  املتعلق  املضمون  مناقشة   •
الوقائع املعروضة.

مصطلحات: الدور السيايس للمرأة يف حاالت الحرب.

الوسائل التدريبية: 

1- أفالم وثائقية ذات عالقة.

2- أوراق موزعة عىل مجموعات العمل.

الطرق التدريبية: 
1- العصف الذهني.

2- عرض األفالم ومناقشتها.
3- مجموعات العمل.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 45 دقيقة.
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اجللسة السادسة: دراسة حالة تتعلق باملقاربة بني قرار جملس األمن رقم )1325( واخلطط والربامج الوطنية:

أهداف الجلسة: 
لدى  الوطنية  العمل  )برامج  الوطنية  العمل  )1325( وخطط  رقم  األمن  قرار مجلس  مقارنة   -1

الدول التي قامت بإعداد خطط العمل الوطنية(.

2- اقرتاح الربامج الالزمة لتنفيذ عنارص القرار رقم )1325(.

األنشطة:
• توزيع مناذج من برامج العمل الوطنية أو الخطط املتعلقة بتنفيذ إسرتاتيجية األمن والسالم 

وقرار مجلس األمن رقم )1325(.

الوطنية،  الربامج  قامئة  األوىل وضع  املجموعة  تتوىل  بحيث  إىل مجموعتني  املشاركني  تقسيم   •
وتتوىل املجموعة الثانية وضع قامئة العنارص املتعلقة بقرار مجلس األمن رقم )1325(.

• إجراء مقارنة جامعية بني القامئتني والخروج بنقاط الخالف بينهام.

مصطلحات:
الخطط والربامج الوطنية. 

الخطة هي وثيقة ترتجم السياسات واإلسرتاتيجيات آلليات قابلة للقياس وإجراءات مساءلة. كام 
تشمل خطط العمل تحديد األهداف والنتائج، واإلسرتاتيجيات واملسئوليات والجداول الزمنية.

الوسائل التدريبية: 

1- املادة العلمية املتعلقة بالخطط والقرار.

2- لوح قالب لصياغة القامئة.

الطرق التدريبية: 
1- مجموعات العمل.

2- املناقشات الجامعية.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 45 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة السابعة: اإلطار واملكونات الرئيسة لقرار جملس األمن رقم )1820(:

أهداف الجلسة: 
1- تحديد املكونات والعنارص الرئيسة لقرار مجلس األمن رقم )1820(.

العنف  بتجريم  املتعلقة  الوطنية  الترشيعات  مع  للقرار  الرئيسة  واملكونات  العنارص  مواءمة   -2
الجنيس الواقع عىل املرأة ومدى ارتباطه بحالة الحرب.

3- مناقشة توافر العقوبات املتعلقة مبرتكبي العنف الجنيس يف حالة الحرب، خاصة من قبل قوات 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. 

األنشطة:
• يوزع املدرب متريناًا عىل املشاركني/ات يتضمن السؤال التايل:

بالرجوع إىل قرار مجلس األمن رقم )1820( اكتب أهم املسائل والقضايا التي تضمنها القرار )تعداداًا(.

الترشيعات  النقاش حول كل قضية يطرحها املتدربون/ات ومدى تضمني كل قضية يف  يفتح املدرب   •
الوطنية املختلفة وتسجيل التجارب الترشيعية بهذا الخصوص.

• يقوم املدرب بتقديم عرض حول قرار مجلس األمن رقم )1820( متضمناًا تاريخ صدور القرار وشكله 
وأهم القضايا التي طرحها القرار ويطابقها مع ما قدمه املتدربون/ات. 

مصطلحات: معالجة العنف الجنيس والجسدي، نظام العدالة.

الوسائل التدريبية: 

1- مترين فردي يتعلق مبكونات قرار مجلس األمن رقم )1820(.

2- جهاز كمبيوتر وجهاز عرض وبرنامج عرض.

الطرق التدريبية: 
1- التمرين الفردي.

2- املناقشات املشرتكة.
3- العرض التقدميي.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: نصف ساعة.
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اجللسة الثامنة: آليات األمم املتحدة املتعلقة بإعمال حقوق النساء وتقييم االستجابات لقرارات جملس األمن:

أهداف الجلسة: 

1- توضيح آليات األمم املتحدة التعاقدية وغري التعاقدية.

2- توضيح مفهوم املمثل الخاص واملقرر الخاص لألمني العام لألمم املتحدة.

3- بيان مفهوم فرق عمل الخرباء القضائيني ودورها يف االستجابة القضائية للعنف الجنيس الواقع 
عىل املرأة يف حاالت الحرب والرصاعات. 

4- مناقشة دور املستشارين املعنيني بحامية املرأة يف بعثة األمم املتحدة.

األنشطة:

• يقوم املدرب بتقديم عرض حول آليات األمم املتحدة وتلخيصها عىل اللوح القالب ملراعاة بقائها 
أمام املشاركني.

هدف  وتحقيق  املشاركني/ات  استيعاب  من  للتأكد  املذكور  العرض  حول  النقاش  املدرب  يفتح   •
الجلسة.

• يوزع املدرب تقييام للمشاركني/ات حول آليات األمم التحدة لتقييم االستجابة لقرارات مجلس األمن.

مصطلحات: املمثل الخاص لألمني العام، فرق عمل الخرباء القضائيني. 

الوسائل التدريبية:
1- عرض تقدميي.
2- منوذج تقييم.

الطرق التدريبية: 
1- العروض العلمية حول اآلليات.

2- املناقشات املشرتكة.
3- التقييم الفردي.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 45 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة التاسعة: عناصر قرار جملس األمن رقم )1888( وآليات تنفيذه:

أهداف الجلسة: 
1- تحديد املكونات والعنارص الرئيسة لقرار مجلس األمن رقم )1888(.

2- توضيح اآلليات التي يتضمنها القرار رقم )1888( ومدى تطبيقها.

 )1325( القرار رقم  تنفيذ عنارص  )1888( يف  القرار رقم  املضمنة يف  اآلليات  فاعلية  مناقشة   -3
وإسرتاتيجية األمن والسالم. 

األنشطة:
• يوزع املدرب متريناًا عىل املشاركني/ات يتضمن السؤال التايل:

بالرجوع إىل قرار مجلس األمن رقم )1888( اكتب أهم اآلليات التي تضمنها القرار.

• يفتح املدرب النقاش حول كل آلية يطرحها املشاركون/ات ومدى تفعيلها عىل أرض الواقع. 

• يقوم املدرب بتقديم عرض حول قرار مجلس األمن رقم )1888( متضمناًا تاريخ صدور القرار 
وشكله وأهم القضايا التي طرحها القرار ويطابقها مع ما قدمه املتدربون/ات.

مصطلحات: 
القرار رقم )1888(.

يدعو القرار رقم )1888( مجلس األمن لتحليل الفجوات يف استجابة النظم التابعة لألمم املتحدة 
للعنف الجنيس يف النزاعات املسلحة. 

الوسائل التدريبية: 
1- مترين فردي يتعلق مبكونات قرار مجلس األمن رقم )1888(.

2- جهاز كمبيوتر وجهاز عرض وبرنامج عرض.

الطرق التدريبية: 
1- التمرين الفردي.

2- املناقشات املشرتكة.
3- العرض التقدميي.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 45 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

قراءات إضافية لألنشطة التدريبية

قرارات جملس األمن املتعلقة باملرأة واألمن والسالم:

قرارات مجلس األمن

قرار مجلس األمن رقم )1325(: 

أول قرار ملجلس األمن رقم )1325(: 31 أكتوبر/ترشين 

األول 2000م لربط تجربة النساء يف النزاعات للحفاظ 

عىل السالم واألمن الدوليني، ومن أهم العنارص الرئيسة 

يف هذا القرار ما ييل:

• زيادة مشاركة املرأة يف جميع مستويات صنع القرار، 

حفظ  بقوات  واملشاركة  الرصاعات  حل  عمليات  ويف 

السالم واملفاوضات. 

يف  العاملني  لدى  الجندر  لقضايا  االستيعابية  القدرة   •

عمليات حفظ السالم والتدريب عليها. 

• تناول قضايا الجندر يف أوقات السالم وترسيح الجيش 

وإعادة اإلدماج. 

واملرشدين  والالجئني  املدنيني  السكان  حقوق  احرتام   •

داخليًّا.

• حامية املرأة من العنف الجسدي والتمييز. 

• تجنب العفو عن الجرائم التي حصلت يف الحرب ضد 

املرأة.

قرار مجلس األمن رقم )1820(:

أول قرار ملجلس األمن رقم )1820( بشأن النزاعات التي 

الحرب،  أساليب  من  كأسلوب  الجنيس  بالعنف  تتعلق 

العاملي،  والسالم  األمن  عىل  الحفاظ  يف  حاسم  وعنرص 

حيث يتطلب الحفاظ عىل السالم و العدالة واالستجابة 

هذا  يف  الرئيسة  العنارص  أهم  ومن  السالم.  ملفاوضات 

القرار ما ييل:

ذي  الجنيس  العنف  عن  العفو  قاطع  بشكل  يحظر   •

الصلة بالرصاع. 

• حامية املدنيني والالجئني واملرشدين داخليًّا من العنف 

الجنيس. 

• تطبيق القيادة يف نزاعات العنف الجنيس.

• ترسيح املسيئني لحقوق اإلنسان من القوات املسلحة. 

العنف  ملعالجة  الربامج  يف  االجتامعي  النوع  إدماج   •

الجسدي. 

قبل  من  الجنيس  العنف  مرتكبي  مع  التسامح  عدم   •

قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. 

• مشاركة املرأة يف محادثات السالم وحل النزاع. 

يف  والسيام  واملساعدة  الحامية  لتحسني  تدابري  وضع   •

نظام العدالة والصحة. 

• نرش األسباب الرئيسة للعنف الجنيس. 
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قرارات مجلس األمن

قرار مجلس األمن رقم )1888(:

األمن  مجلس  عىل  للعرض  يدعو   )1888( رقم  القرار 

لألمم  التابعة  النظم  استجابة  يف  الفجوات  لتحليل 

املتحدة للعنف الجنيس يف النزاعات املسلحة. ومن أهم 

العنارص الرئيسة يف هذا القرار ما ييل:

العام  لتعيني ممثل خاص لألمني  يدعو مجلس األمن   •

لألمم املتحدة للحد من العنف الجنيس أثناء النزاعات 

املسلحة. 

• يدعو إىل تشكيل فريق عمل من الخرباء القضائيني لدعم 

املسار الرسيع لالستجابات القضائية للعنف الجنيس يف 

سياقات الرصاع. 

• يدعو إىل تعيني مستشاري حامية للمرأة يف بعثة األمم 

املتحدة الرئيسة. 

النزاعات  يف  الجنيس  العنف  تقرير  تقديم  إىل  يدعو   •

عىل  الجنيس  العنف  مرتكبي  أسامء  ذكر  مع  املسلحة 

نطاق واسع و منهجي. 

آلية  بشأن  األمن  إىل مجلس  مقرتح  تقديم  إىل  يدعو   •

رقم  األمن  مجلس  قرار  ضم  وسيتم  واإلبالغ.  للرصد 

)1888( و )1820( وقرار مجلس األمن رقم )1882(.

قرار مجلس األمن رقم )1889(: 

يتناول قرار مجلس األمن رقم )1889(: 5أكتوبر/ترشين 

األول 2009م استبعاد النساء من اإلنعاش املبكر وجهود 

والتمويل  الالزم  التخطيط  إىل  واالفتقار  السالم  بناء 

الحتياجاتهم. ومن أهم العنارص الرئيسة يف القرار: 

• وضع إسرتاتيجية لزيادة أعداد النساء يف حل النزاعات 

وصنع القرار. 

• جمع منظامت األمم املتحدة بيانات عن حالة املرأة يف 

مرحلة ما بعد الرصاع.

• تعيني املستشارين املختصني بالجندر وحامية املرأة يف 

بعثات األمم املتحدة.

السيايس  القرار  صنع  يف  النساء  من  عدد  مشاركة   •

واالقتصادي يف واحدة من الدول املرشحة لتكون األكرث 

قرباًا لدخول عملية بناء سالم. 

• االنفاق عىل احتياجات املرأة. 

األمن  مجلس  تلقي  كيفية  حول  مقرتح  تقديم   •

للمعلومات الخاصة بسالم املرأة و أمنها وكيفية تعامله 

معها. 

• تقديم تقرير األمني العام حول املرأة وبناء السالم إىل 

مجلس األمن. 
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

ا: إعداد خطة عمل وطنية خاصة بدور املرأة يف بناء األمن والسالم:
اً
خامس

مقدمة:
تعد خطط العمل األداة األساسية لتنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية عىل أرض الواقع من خالل ترجمة األهداف اإلسرتاتيجية 

باملرأة  إن صياغة خطة عمل خاصة  اإلسرتاتيجية.  للرؤية  األهداف وصوالاً  لتحقق  وأنشطة  وبرامج  إىل مرشوعات 

والسالم واألمن وإطالقها يشكل الخطوة األوىل يف وضع اإلسرتاتيجية اإلقليمية لحامية املرأة العربية وتعزيز دورها 

يف بناء األمن والسالم موضع التنفيذ، ويشجع عىل تخصيص املوارد ورصد املوازنات وحشد الدعم املحيل واإلقليمي 

والدويل لها. 

ا ملفاهيم عملية التخطيط وإعداد خطط العمل وأهميتها يف تحقيق األهداف  ا عامًّ  ومن هنا يتناول هذا املحور عرضاً

املرجوة، ويسعى إىل إكساب املتدربني/ت املعارف واملهارات حول إجراءات تطوير الخطط التنفيذية بصورة منطقية 

الخاصة  الوطنية  العمل  بناء خطط  لينطلقوا منها يف  الغاية املرجوة؛  الالزم توافرها لتحقيق  تحدد الطرق والسبل 

بتعزيز دور املرأة يف بناء األمن والسالم.

اهلدف العام للمحور: 
• إكساب املتدربني/ات املعارف واملهارات الالزمة إلعداد خطة عمل وطنية تنفيذية خاصة بدور املرأة يف بناء األمن 

والسالم.

األهداف الفرعية.

• الهدف األول: تعريف املشاركني/ات مبفاهيم خطة العمل وأهميتها. 

• الهدف الثاين: تعريف املشاركني/ات بعنارص خطة العمل. 

• الهدف الثالث: تعريف املشاركني/ات مبراحل إعداد خطة العمل وخطواته.

• الهدف الرابع: متكني املشاركني/ات من مهارات إعداد خطة العمل الوطنية لحامية املرأة ودورها يف بناء األمن والسالم. 
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اجللسة األوىل: مفاهيم خطة العمل وأهميتها: 

الهدف األول: تعريف املشاركني/ات مبفاهيم خطط العمل وأهميتها. 

األنشطة:
• يقوم املدرب بتقسيم املشاركني/ات إىل ثالث مجموعات ملناقشة مفهوم خطة العمل وأهميتها. 

• يقوم املدرب بتوزيع األسئلة التالية عىل املجموعات ملناقشتها من خالل العصف الذهني بني أعضاء املجموعة: 

- ماذا نقصد بخطة العمل؟ 
- ما أهمية خطة العمل وما وفوائدها )ملاذا نخطط(؟

- ما مواصفات خطة العمل الجيدة؟
• مينح املدرب املجموعات خمس عرشة دقيقة ملناقشة القضية املطروحة عليهم بحيث تقوم كل مجموعة مبا ييل:

- تحديد ميرس ومقرر من بني أعضائها. 
- تفريغ إجابتها حول القضية عىل لوح قالب. 

- عرضها عىل كافة املشاركني/ات. 
• يقوم املدرب بفتح باب النقاش بعد انتهاء كل مجموعة من عرضها وملدة خمس دقائق.

• يقوم املدرب بتقديم عرض تقدميي )باوربوينت( حول مفهوم خطة العمل، وأهميتها، وفوائدها، ومواصفاتها 
من الناحية العلمية ويفتح باب النقاش مع املشاركني/ات. 

• يف نهاية الجلسة يطلب املدرب من متطوعة عرض ملخص مبخرجات الجلسة.

مصطلحات: 

خطة العمل: وثيقة مكتوبة تصف الجهود واملوارد الالزمة من أجل تنفيذ الهدف يف غضون فرتة محددة من 
ا املسئول عن تنفيذ كل نشاط. وقد قامت منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة  الوقت، وتحدد الوثيقة أيضاً
والعلوم )اليونسكو( بتفسري عملية كتابة خطة العمل بوصفها ترجمة للسياسات واإلسرتاتيجيات آلليات قابلة 
للقياس وإجراءات مساءلة. كام تشمل خطط العمل تحديد األهداف والنتائج، واإلسرتاتيجيات واملسئوليات 

والجداول الزمنية.

وهي مجموعة من الربامج واملرشوعات التي يتم تحديدها وبناءها لتحقيق األهداف املنشودة، وتجيب عىل 
األسئلة التالية:

• ما الذي يجب عمله ؟ ) الربامج، واملرشوعات، واألنشطة(.
• من سيقوم بذلك؟ ) الجهات املنفذة: رئيسة، داعمة(.

• متى يجب أن يتم ذلك؟ ) اإلطار الزمني(.
• ما املوارد املطلوبة للقيام بذلك؟ ) املوارد املالية والبرشية(.

• كيف سيتم التأكد من إنجازها؟ )مؤرشات األداء(.



75

برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

أمثلة:

خطة العمل: 

وعىل سبيل املثال، فقد يكون أحد األهداف اإلسرتاتيجية متكني املرأة اجتامعيًّا واقتصاديًّا، وبناء عليه 

يصبح أحد األهداف التنفيذية للخطة توفري عدد كاف من املدربني املحليني يف كل مناطق الدولة يف 

مجال متكني املرأة. ولتحقيق ذلك يتم إقامة ورش عمل يف كافة املناطق لهذا الغرض. ولصياغة خطة 

العمل بشكل كامل ال بد هنا من اإلجابة عىل األسئلة التالية بالتفاصيل:

• ما أهداف ورش العمل؟

• ما عددها؟

• من املشاركني/ات وما عددهم؟

• كيف سيتم جمع املشاركني/ات؟

• أي منهج سيُستَخدم يف التدريب، ومن سيطوره، ومتى؟

• متى سيتم عقد ورش العمل، وأين، ومن سيكون مسئوالاً عن تنظيمها؟

• كيف سرناقب تنفيذ ورش العمل، ومتى، ومن سرياقب التدريب ويقيمه؟

• ما املوارد الالزمة لتنفيذ ورش العمل؟

• ما ميزانية تنفيذ هذه الورش؟

أهمية خطة العمل:

ا ملا تحتاج أن تقوم به  ن فهاماً واضحاً 1- تؤمِّ
لتحقيق أهدافك.

5- تعمل عىل زيادة الكفاءة والفاعلية باستخدام 
املوارد.

6- تؤمن وسائل املتابعة والرقابة املستمرة.2- ترشد إىل ترتيب األولويات وصنع القرارات.

7- تحدد الوقت والتكلفة لكل عملية.3- تحدد املتطلبات بشكل أكرث دقة وواقعية. 

4- تحقق التوازن بني املوارد واالحتياجات 
واإلمكانيات املتاحة. 

8- تحدد طرق قياس مدى تحقق األهداف.

9- تساعد عىل اتخاذ قرارات أفضل، وعىل 
أسس علمية. 
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مواصفات خطة العمل الناجحة: 

1. متامسكة ومرتابطة تحقق األهداف املوضوعة من أجلها.

2. واقعية مبنية عىل أسس علمية سليمة وقامئة عىل تقدير للواقع واإلمكانيات.

3. مبنية عىل األولويات.

4. مرنة قابلة للتعديل والتطوير حسب متغريات الحقائق الواقعية واملستجدات.

5. مبنية عىل الرشاكة والتنسيق بني كافة املعنيني.

6. تتضمن مؤرشات لقياس مستوى التقدم.

7. محددة بزمان ومكان. 

8. رصد امليزانية الالزمة لتنفيذها.

9. متضمنة وسائل املتابعة والتقييم.

الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 60 دقيقة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

اجللسة الثانية: عناصر خطة العمل:

الهدف الثاين: تعريف املشاركني/ات بعنارص خطة العمل. 

األنشطة:

• يقوم املدرب بتوزيع بطاقات عىل كافة املشاركني/ات. 
• يطلب املدرب من كل مشارك/ـة كتابة ثالثة عنارص من خطة العمل من وجهة نظره.

• يطلب املدرب متطوعني من املشاركني لجمع البطاقات وتفريغها أمام املشاركني/ات عىل لوح قالب )فليب 
شارت(. 

• يقوم املدرب مبراجعة عنارص خطة العمل مع املشاركني والتأكد من كافة عنارص خطة العمل )األهداف، 
األنشطة، مؤرشات األداء، الجهات املسئولة، اإلطار الزمني، املوازنة( وفتح باب النقاش حول عنارص الخطة. 

مفاهيم  تعزيز  عىل  الرتكيز  مع  الخطة  عنارص  حول  )باوربوينت(  تقدميي  عرض  بتقديم  املدرب  يقوم   •
املشاركني حول عنارص خطة العمل وبشكل أسايس )األهداف، األنشطة، مؤرشات األداء( من حيث التعريف 

واملواصفات مع إعطاء أمثلة حولها. 
• يقوم املدرب بتقسيم املشاركني إىل ثالث مجموعات للقيام بتمرين عميل حول صياغة أمثلة حول عنارص 

خطة العمل بحيث يقوم بتوزيع حالة دراسية لكل مجموعة عىل النحو التايل: 
- املجموعة األوىل: مقرتح مرشوع، ويطلب من املشاركني صياغة أهداف له.

- املجموعة الثانية: أهداف مقرتحة، ويطلب من املشاركني صياغة أنشطة لها. 
- املجموعة الثالثة: أنشطة مقرتحة، ويطلب من املشاركني صياغة مؤرشات لها.

• مينح املدرب املجموعات خمس عرشة دقيقة ملناقشة التمرين املطروح عليهم.
• يطلب املدرب من كل مجموعة تقديم عرض حول مخرجات التمرين. 

• يقوم املدرب بفتح باب النقاش بعد انتهاء كل مجموعة من عرضها وملدة خمس دقائق.
• يف نهاية الجلسة يطلب املدرب من متطوع عرض ملخص مبخرجات الجلسة )عنارص خطة العمل(.

مصطلحات: 
-  الهدف: النتائج والغاية املنشودة التي يسعى أي مرشوع لتحقيقها، وهو مرشد للخطوات التنفيذية 
واإلجرائية لتحقيق النتائج، ومعيار يقاس به نجاح املرشوع أو فشله عند إجراء عملية التقييم، وهو 

يجيب عىل سؤال )ما الذي نريد تحقيقه؟(. 

النشاط: فعل أو مجموعة من األفعال )أو مدخل أو مجموعة من املدخالت( يتم تنفيذها للوصول   -
إىل تحقيق األهداف املوضوعة.

مؤرش األداء: أدوات للقياس والتشخيص لتقدير قيمة التغيري الكمي والنوعي بناء عىل العمليات   -
التي تتم لتنفيذ األنشطة وتقييم مخرجاتها، وتكشف سري العمل نحو الهدف املطلوب، وتبني نسبة 

تحققه والتقدم فيه فعليًّا.
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أمثلة:

منوذج لخطة عمل:

مؤرش األداءالجهات املنفذةاألنشطةالهدف

اإلطار 
ي

الزمن

الكلفة 
املالية

1. تعزيز قدرات 

ومهارات مقدمي 

الخدمات لحاالت 

العنف ضد املرأة.

1. وضع منهاج وأدلة 

تدريبية.

2. عقد دورات 

تدريبية حول مهارات 

التعامل مع حاالت 

العنف األرسي. 

3. عقد دورات تدريب 

باملنهج التشاريك مع 

الجهات األخرى.

وزارة التنمية 

)الشئون 

االجتامعية(، وزارة 

الصحة، وزارة 

العدل، الرشطة، 

مؤسسات املجتمع 

املدين، وزارة 

التعليم.

- عدد املناهج واألدلة 

املطورة.

- عدد الدورات املنفذة. 

- عدد املتدربني.

2013م- 2014م

50 ألفاًا.

خصائص الهدف:

:)SMART( يجب أن تكون كلُّ األهداف ذكية

•S.)دة ) محدد بصيغة الفعل )Specific( محدَّ

•M.)( قابلة للقياس )ينطوي عىل آلية لقياس مدى تحققه من عدمهMeasurable(

•A.)( قابل لإلنجاز )ممكن تحقيقه وليس خياليًّاAchievable(

•R.)( واقعية )سهل اإلنجاز ضمن الظروف املحيطة والفرتة املحددةRealistic(

•T.)( محددة زمنيًّا، )محددة بوقت لتحقيقهاTime-bounded(

 عىل سبيل املثال:

تدريب مجموعة من 20 امرأة عىل مهارات إدارة املرشوعات واألعامل خالل الفرتة من كانون الثاين

)يناير( لغاية آذار )مارس( يف السنة القادمة.

أو

تأسيس خدمة لدعم املرشوعات الصغرية قادرة عىل تقديم مساعدات محددة لصاحبات املرشوعات، 
كاملحاسبة وتأجري األدوات والخدمات االستشارية وتسويق األعامل الصغرية، وذلك حتى نهاية شهر 

متوز )يولية( من السنة القادمة.
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

خصائص النشاط:

• تقود إىل تحقيق األهداف.

ا لتحقيق األهداف.  • وجود عالقة منطقية فيام بينها ) األنشطة( بحيث تتكامل وترتابط معاً

• مرتبط بإطار زمني لتنفيذه. 

• البد من تحديد الشخص املسئول عن تنفيذ كل نشاط.

• ممكن قياس أثر األنشطة عىل املدى القصري.

خصائص املؤرشات:

• تعكس األنشطة التنفيذية بشكل مبارش.

• دقيقة وقابلة للمقارنة والقياس.

• مبنية عىل أسس علمية وموضوعية. 

• مقرتنة مبقياس للمقارنة.

• تحدد املواقف غري املقبولة.

• مرجعية لقياس التغيري. 

الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 60 دقيقة.
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اجللسة الثالثة: خطوات إعداد خطة العمل:

الهدف الثاين: تعريف املشاركني/ات بخطوات إعداد خطة العمل. 

األنشطة:

• يقوم املدرب بتقديم عرض تقدميي )باوربوينت( حول مراحل وخطوات إعداد الخطة بشكل عام إلعطاء 
املشاركني/ات ملحة عامة حول خطوات إعداد خطة العمل. 

• يقوم املدرب برشح عملية تحليل الواقع باستخدام أداة )SWOT( كوسيلة لتحليل الواقع والتعرف عىل 
مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات عىل املستوى الوطني واالعتامد عليها يف تحديد أولويات العمل.

• يقوم املدرب بإعطاء كل مشارك/ـة مجموعة من البطاقات الفارغة بألوان مختلفة لإلجابة عن األسئلة:

- ما مواطن القوة عىل املستوى الوطني يف الوقت الحارض )إنجازات( التي تدعم وتعزز العمل؟

- ما مواطن الضعف عىل املستوى الوطني يف الوقت الحارض التي قد تعوق العمل؟ 

- ما التهديدات الخارجية التي تواجهنا يف الفرتة الزمنية القادمة لتفاديها عند التنفيذ؟

- ما الفرص املتاحة عىل املستوى الخارجي خالل الفرتة القادمة الستغاللها عند التنفيذ؟

• يطلب املدرب من املشاركني إلصاق البطاقات يف أعمدة تحت عناوين: نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، 
التهديدات. ومن ثم يقوم املدرب بجمع املسائل املتشابهة ويعيد صياغتها عند الرضورة.

• يقوم املدرب بفتح باب النقاش حول أهمية تحليل الواقع يف تحديد أولويات خطة العمل من خالل الرتكيز 
عىل األسئلة التالية:

- ماذا ميكن أن نفعل الستغالل قوتنا إىل أقىص حد؟

- ماذا ينبغي أن نبني ونطور للتغلب عىل مواطن الضعف أو مجاالت املشكلة؟

- ماذا ينبغي أن نفعل لالستفادة من الفرص؟

- ماذا نستطيع أن نفعل للتقليل من التهديدات أو الحد منها؟

• يقوم املدرب بتقسيم املشاركني إىل مجموعات للقيام بتحديد األولويات بناء عىل تحليل الواقع من خالل 
اإلجابة عىل األسئلة التالية:

- ما األمور املهمة يف عملنا الحايل واملستقبيل؟

- ما العقبات والتحديات التي ال ميكن تجاهلها؟

• يطلب املدرب من كل مجموعة تقديم عرض حول مخرجات التمرين. 

• يقوم املدرب مبناقشة مخرجات املجموعات واالتفاق عليها بشكل نهايئ.

• يف نهاية الجلسة يطلب املدرب/ة من متطوع/ة عرض ملخص مبخرجات الجلسة.



81

برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

 مصطلحات:

 ،  S-W-O-T إىل باإلنجليزية  األربعة  كتبت حروفه  تنقسم كام  إسرتاتيجي  تحليل  أداة   :)SWOT( تحليل  -

وميكن تعريفها كام ييل:

S - كاملوارد املرشوع،  يف  عليها  للبناء  استغاللها  ميكن  التي  املوارد  توافر  القوة:  نقاط   )Strengths(

البرشية أو الطبيعية.

W -.نقاط الضعف: غياب بعض نقاط القوة، مثل قلة املوارد البرشية أو الطبيعية )Weaknesses(

O - الفرص: إمكانيات خارجية تعمل عىل تحقيق مكاسب للمرشوع، مثل ظهور )Opportunities(

تقنيات حديثة أو تخفيف القيود القانونية.

T - التهديدات: ضعف يف اإلمكانيات الخارجية للمرشوع، مثل ظهور قيود قانونية جديدة )Threats(

قد تهدد املرشوع وتسبب اضطرابات يف تنفيذه.

أمثلة: 

مراحل إعداد خطة العمل:

املرحلةاملحاور التكوينية للخطة

• التخطيط إلعداد خطة. ما قبل الخطة

• تشخيص الواقع )جمع املعلومات، الوصف، التحليل، تحديد األولويات(.

• صياغة األهداف .أثناء إعداد الخطة وبنائها

• املرشوعات والربامج واألنشطة.

• الجهات املسئولة.

• مؤرشات األداء.

• اإلطار الزمني.

• املوازنة.

• املتابعة.

• التنفيذ واملتابعة والتقييم.ما بعد الخطة
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أهمية تحليل الواقع: 

تربز أهمية تحليل الواقع يف تطوير خطة العمل من خالل فهم االتجاهات املجتمعية عىل مختلف 

الصعد االجتامعية والترشيعية واالقتصادية والسياسية... وغريها من الجوانب ذات العالقة؛ وبالتايل 

تحديد توجهات العمل املستقبيل التي تتبلور من خالل التعرف عىل ما ييل:

• ماذا لدينا اآلن عىل املستوى الوطني؟           • ما الذي يجب أن يكون لدينا يف املستقبل؟ 

• ماذا ميكننا أن نفعل اآلن؟                         • ما الذي يجب أن نقوم به يف املستقبل؟

خطوات إعداد الخطة:

1. التهيئة إلعداد خطة العمل.

والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  السياق  لفهم  الوطني  املستوى  عىل  القضية  واقع  تحليل   .2
والترشيعي....إلخ ذي العالقة بالقضية. 

3. تحديد الجوانب ذات األولوية للعمل عليها. 

4. صياغة األهداف بناء عىل األولويات. 

اإلجابة عن  املرحلة من خالل  األهداف يف هذه  لتحقيق  اتباعها  املناسب  اإلجراءات  ما  تحديد   .5
األسئلة التالية:

- ما النشاطات واإلجراءات التي ميكن أن تسهم يف تحقيق األهداف؟

- ما املشكالت أو العقبات التي يجب حلها يك تستطيع تحقيق األهداف؟

6. وضع إطار التنفيذ لكل إجراء وعىل النحو التايل:

- مؤرشات األداء.

- الجهة املسئولة عن التنفيذ.

- الفرتة الزمنية املحددة للبدء واالنتهاء من التنفيذ. 

- املوارد املالية املطلوبة.

دعمهم  لكسب  املعنية  الجهات  كافة  قبل  من  الوطني  املستوى  عىل  التنفيذية  الخطة  اعتامد   .7
وتأييدهم.
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التهيئة إلعداد خطة العمل:

- بناء االلتزام السيايس وإثارة الوعي: إن بناء اإلرادة السياسية، والعمل عىل االلتزام السيايس وإثارة 

الوعي بشأن قضايا املرأة واألمن والسالم يعد من األمور الحاسمة بالنسبة لنجاح تنفيذ خطة العمل 

يف املستقبل. وتستمر هذه العملية خالل تطوير خطة العمل وبعدها، وتسمح للمسئولني مبواكبتها 

وتقييمها يف ضوء األهداف اإلسرتاتيجية.

- االستعداد للتنظيم: دعوة املؤسسات الوطنية لبدء جهود تستهدف الرشوع يف إعداد خطة عمل 

حول املرأة واألمن والسالم، وبناء مبادرة من الحكومة إىل تشكيل فريق عمل مشرتك بني الوزارات 

ومؤسسات املجتمع املدين ذات الصلة من أجل إطالق عملية وضع خطة العمل. 

- وصف حالة املرأة وتقييمها: وذلك من خالل تحليل حالة املرأة يف الدولة ومواطن الضعف والقوة 

يف أوضاعها وعالقة ذلك باألمن والسالم، كذلك يجب استعراض األدوات القانونية اإلقليمية والدولية 

ذات الصلة. يسمح التقييم بتحديد املجاالت ذات األولوية واملبادرات امللحة. 

- عقد اجتامعات التخطيط أو ورش عمل لفريق اإلعداد وصياغة خطة العمل بحيث ميثل فريق 

العمل كافة الجهات املعنية لضامن تلبية احتياجات جميع الجهات املعنية ومصالحها. كام تسهم 

يف بناء روح املسئولية الجامعية، والعمل الجامعي واملساءلة. 

:)SWOT( تحليل

نقاط القوة
- أطر قانونية داعمة.
- موازنات مرصودة. 
- مؤسسات داعمة. 

- اهتامم عىل مستوى صناع القرار.

نقاط الضعف 
- عدم توافر املوارد البرشية الكافية.
- عدم التنسيق بني الجهات املعنية. 
- مؤسسات مجتمع مدين غري فاعله. 

الفرص 
- صحافة داعمة.

- مؤسسات مجتمع مدين فاعلة.
- ضغوط دولية. 

التهديدات 
)عادات  داعمة  غري  اجتامعية  بيئة   -

وتقاليد(.
- عدم اهتامم الحكومة. 
- عدم دميومية التمويل.
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منوذج لخطة تنفيذية: 

األنشطةالهدف
الجهات املنفذة 

الكلفة املالية اإلطار الزمنيمؤرش األداء
داعمرئيس

هيكل خطة العمل:

للظروف  ا  تبعاً آلخر  بلد  من  تختلف  متعددة  العوامل  من  مجموعة  عىل  الخطة  وضع  يعتمد 
خطة  يف  تدرج  ما  غالباًا  معينة  أساسية  محاور  هناك  فإن  ذلك  ومع  فيها،  املتوافرة  واإلمكانات 

العمل، ومن هذه املحاور ما ييل:

واملؤرشات  اإلحصائيات  من خالل  القضية  )واقع  العامة  الخلفية  وتحدد  للخطة:  مقدمة   -
واإلنجازات عىل املستوى الوطني(، والتي توضح اإلطار الذي تم تطوير خطة العمل بناء عليه.

وتربر  واسعة  مرشوعية  العمل  خطة  تكسب  ألنها  رضورية  وهي  والدوافع:  املرجعيات   -
الجهود الكبرية التي ستتضافر إلعداد الخطة.

تحديد األهداف: ميكن أن تتوزع األهداف بني أهداف مبارشة وقصرية املدى، ومتوسطة   -
املدى، وأهداف عامة وطويلة املدى. 

- تأمني املوارد: تحدد خطة العمل املوارد البرشية واملادية الالزمة لتنفيذ الربامج التي تتضمنها.

- اإلطار الزمني: من الرضوري أن تتضمن خطة العمل إطاراًا زمنيًّا لتنفيذ الربامج واملرشوعات 
واألنشطة. 

- املتابعة والتقييم: تحدد الخطة آليات الرصد والتقييم التي سرتافق تنفيذها. 

الوسائل التدريبية: )أقالم، بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 90 دقيقة.
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اجللسة الرابعة: إعداد خطة عمل وطنية خاصة بدور املرأة العربية يف بناء األمن والسالم:

الهدف الرابع: متكني املشاركني/ات من مهارات إعداد خطة العمل. 

األنشطة:

العربية  املرأة  بتقديم عرض تقدميي )باوربوينت( حول عنارص اإلسرتاتيجية اإلقليمية: حامية  • يقوم املدرب 
وتعزيز دورها يف بناء األمن والسالم. 

املرأة  اإلسرتاتيجية إلسرتاتيجية حامية  األهداف  لرتجمة  ثالث مجموعات  إىل  املشاركني  بتقسيم  املدرب  يقوم 
واملرشوعات  الربامج  الفرعية،  األهداف  وتحديد:  صياغة  خالل  )من  عمل  خطة  والسالم”  “األمن  العربية 
بعض  عىل  تطبيقها  خالل  من  وذلك  امليزانية(،  الزمني،  اإلطار  األداء،  مؤرشات  املسئولة،  الجهات  واألنشطة، 

األهداف اإلسرتاتيجية حسب محاور الخطة وعىل النحو التايل: 

- املجموعة األوىل: )محور الوقاية(. 

- املجموعة الثانية: )محور املشاركة(. 

- املجموعة الثالثة: ) محور الحامية(.

• مينح املدرب املجموعات نصف ساعة إلعداد خطة عمل حسب املحاور.

• يطلب املدرب من كل مجموعة تقديم عرض حول مخرجات التمرين ملدة عرش دقائق. 

• يقوم املدرب بفتح باب النقاش بعد انتهاء كل مجموعة من عرضها وملدة خمس دقائق.

• ويف نهاية الجلسة يفتح املدرب الباب أمام املشاركني لطرح أية تساؤالت حول منهجية إعداد الخطة.

أقالم،  والسالم،  األمن  إسرتاتيجية  دولية،  تقارير  املرأة،  )تقارير وطنية حول  التدريبية:  الوسائل 

بطاقات، ورق فليب شارت، عرض باوربوينت(.

الطرق التدريبية: )مجموعات عمل، عصف ذهني، متارين(.

املدة الزمنية لهذه الجلسة: 90 دقيقة.
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قراءات إضافية لألنشطة التدريبية 

إعداد خطط عمل للمرأة واألمن والسالم: 
خطة العمل هي وثيقة مكتوبة تبني الجهود واملوارد الالزمة لتنفيذ االلتزامات واألهداف والترشيعات والسياسات يف 

فرتة زمنية معينة، كام تبني الجهات املعنية بالتنفيذ. وتعد عملية إعداد خطة العمل ترجمة للسياسات واإلسرتاتيجيات 

املعنية بحامية النساء والفتيات خالل النزاع وبعده.

1- خطط العمل للمرأة واألمن والسالم: 
ا يف تنفيذ قرار  • ملاذا برامج خطط العمل الوطنية؟ هي آلية بتكليف من األمني العام لألمم املتحدة للميض قدماً

مجلس األمن رقم )1325(. 

التخطيط  أطر  بني  والربط  الحكومية،  واإلدارة  واملوافقة،  االستشارات  العمل:  املهمة إلعداد خطط  العوامل   •

الوطنية بهدف التنفيذ ووضع املوازنة.

النوع  إسرتاتيجيات  من خالل  األولويات  تطوير  ميكن  وإمنا  الوحيدة  الوسيلة  الدولية  العمل  تعد خطط  ال   •

االجتامعي، مثل الوزارات وميزانيات الربامج الوطنية الشاملة واملتابعة من خالل تقارير سيداو.

2- إجراءات للعمل على إعداد خطط العمل:
• وضع القرارت اإلقليمية والدولية موضع التنفيذ. 

• وضع برامج ومرشوعات وأنشطة يف ضوء األهداف اإلسرتاتيجية. 

• تخصيص املوارد ورصد املوازنات وحشد الدعم املحيل واإلقليمي والدويل. 

• اإلسهام يف وضع قضية املرأة يف مناطق النزاع والرصاع يف واجهة املفاوضات. 

3- خطوات بناء خطة عمل وطنية للمرأة واألمن والسالم:
1. بناء االلتزام السيايس “ التأييد وإثارة الوعي”.

2. تشكيل ائتالف وطني ممثل للمؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية.

3. الدعوة لعقد اجتامع لوضع خطة العمل الفنية واملالية ووصف املهام. 

4. إجراء تقييم لوضع املرأة لإلسهام يف وضع املحاور ذات األولوية بالنسبة للنساء. 

5. عقد العديد من االجتامعات وورش العمل لوضع اقرتاحات الجهات املختلفة.

6. صياغة خطة العمل والتي ميكن أن تحتوي عىل ما ييل:



88

• مقدمة تبني آلية العمل بإعداد خطة العمل وأهمية وضعها. 

• املربرات، ومن أهمها حامية املرأة يف أوقات النزاع والرصاع. 

• صياغة الهدف العام واألهداف الفرعية. 

• إعداد مبادرات خاصة ترتبط بأهداف خطة العمل، الجهات املسئولة عن التنفيذ، الخطة املالية. 

• الفرتة الزمنية الالزمة للتنفيذ. 

• التقييم واملتابعة لتنفيذ خطة العمل. 

• وضع امليزانية العامة الالزمة للتنفيذ. 

4- االلتزامات الرئيسة اليت ميكن إدراجها يف أية خطة عمل )مثال(.
الهدف 1: دمج ومأسسة مقاربة النوع االجتامعي للسلم واألمن:

املوظفني  قدرات  بناء  إىل  الرامية  الجهود  وأهدافها، ويف  العمل  إسرتاتيجية  مبادئ  واألمن يف  والسالم  املرأة  إدماج 

وتعزيز التنسيق فيام بينهم، هي األساس الذي سيتم من خالله تنفيذ خطة العمل الوطنية وضامن االهتامم املنهجي 

واملستمر باألولويات.

الهدف 2: تعزيز مشاركة املرأة يف عمليات السالم واتخاذ القرارات:

التي  املبادرات  املجتمع، ودعم  تواجه  التي  التحديات  املرأة وملواجهة  لتحقيق مشاركة  األمد  تعزيز جهود طويلة 

تستهدف مشاركة املرأة يف العمليات السياسية االنتقالية.

الهدف 3: تعزيز حامية النساء واألطفال من األذى والتمييز، وسوء املعاملة:

حامية الفئات الضعيفة من السكان ومتكينها يف حاالت األزمات والرصاعات، ومكافحة آثار العنف واالعتداء التي 

تهدد رفاهة األفراد واملجتمعات بأكملها.

الهدف 4: تعزيز دور املرأة يف منع الرصاعات:

من  والحد  وقوعها،  وإدارتها حال  الرصاعات  منع  املرأة يف  لتعزيز مشاركة  والجديدة  القامئة  املبادرات  البناء عىل 

املخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وضامن أن اإلنذار املبكر وجهود االستجابة تستجيب للمخاطر التي تؤثر 

عىل النساء والفتيات، واالستثامر يف مجال صحة املرأة والفتيات والتعليم والتمكني االقتصادي من أجل بناء القدرات.

الهدف 5: معالجة االحتياجات الخاصة بالنساء واألطفال خالل االستجابة للكوارث واألزمات:

االلتزام بتقديم املساعدة اإلنسانية الفعالة التي تلبي احتياجات الرجال والنساء والفتيان والفتيات، وحامية الفئات 

الضعيفة من السكان، وإرساء أساس التعايف.
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5- مقرتح حماور خطة العمل الوطنية: 
1- الوقاية - إدماج منظور النوع االجتامعي يف أنشطة منع نشوب الرصاعات واإلسرتاتيجيات، واالعرتاف بدور املرأة 

يف منع الرصاعات والوقاية من جميع أشكال العنف الجسدي ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف الجنيس القائم 

عىل النوع االجتامعي. 

2- املشاركة - االعرتاف بالدور املهم للنساء يف جميع جوانب السالم واألمن، وتعزيز مشاركتها، سواء عىل املستوى 

حال  وتسويتها  وإدارتها  النزاعات  مبنع  املرتبطة  القرار  عمليات صنع  يف  املرأة  وإدماج  والدويل،  واإلقليمي  املحيل 

وقوعها.

3- الحامية - حامية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات من خالل العمل مع الرشكاء الدوليني لضامن السالمة والرفاهة 

الجسمية والعقلية للمرأة، وضامن األمن االقتصادي واملساواة، مع إيالء اهتامم خاص لحامية النساء والفتيات من 

حقوقها  واحرتام  االقتصادي  وأمنها  والبدنية  الصحية  املرأة  سالمة  عىل  والحفاظ  الجنس،  نوع  عىل  القائم  العنف 

اإلنسانية.

4- اإلغاثة واإلنعاش- إدراج منظور النوع االجتامعي يف جميع جهود اإلغاثة واإلنعاش من أجل دعم احتياجات النساء 

والفتيات وتلبية االحتياجات الخاصة للمرأة يف حاالت النزاع وما بعده.
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ا: التقييم واملتابعة:
اً
سادس

التقييم األولي:
املتعلقة  األمن  بقرارت مجلس  إملامهم  املشاركني/ات ومدى  للتعرف عىل معلومات  التدريبية  بالدورة  البدء   قبل 

باملرأة واألمن والسالم - وخاصة القرار رقم )1320(- ميكن طرح بعض األسئلة حول ذلك، عىل سبيل املثال:

أسئلة للتقييم قبل بداية الدورة:

إىل  وتقدميه  النموذج  تعبئة  بعد  العمل  ورشة  بداية  يف  النموذج  هذا  إكامل  املشاركني/ات  من  يرجى 

املدرب.

• االسم:

• اسم املنظمة أو املؤسسة التي تعمل فيها:

• الوظيفة: 

1. ارشح بإيجاز ملاذا التحقت بهذه الدورة يف مجال املرأة والسالم واألمن اإلنساين؟

2. اذكر بإيجاز الدورات التدريبية التي التحقت بها، والتي تشعر أنها عىل صلة بهذه الدورة. 

3. هل أنت مطلع عىل قرار مجلس األمن رقم )1325(. 

التقييم اليومي: يتم يوميًّا عند نهاية اليوم التدريبي. وميكن أن يتم بأساليب مختلفة، منها تزويد املشاركني ببعض 

األسئلة املحددة، عىل سبيل املثال:

أسئلة للتقييم اليومي:

• ما أهم املوضوعات التي تم التطرق إليها اليوم؟ 

• ما األسئلة التي تعكس املعلومات واملهارات التي اكتسبها املشاركون/ات؟

• ما األسئلة التي تتعلق بالخربات واالتجاهات التي اكتسبها املشاركون/ات؟

التقييم النهايئ:

• يتم هذا التقييم يف نهاية التدريب أو يف نهاية الجزء من خالل استامرة خاصة مقسمة إىل ثالثة أقسام: 

األول: لقياس املعلومات واملهارات واالتجاهات املكتسبة للمتدربني أثناء التدريب وقدراتهم. والثان: يعكس 

املستعملة  والوسائل  التدريبية  واملواد  )أساليبه ومحتوياته  التدريب  لتقييم  والثالث:  مهاراتهم كمدربني، 

من قبل املدربني، وتقييم أدائهم، باإلضافة إىل الخدمات اللوجستية للتدريب – الوقت، واالسرتاحة، وغرفة 

التدريب ترتيبها وصالحيتها(.
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منوذج مقرتح للتقييم النهايئ للربنامج التدريبي:

فيام ييل اقرتاحات لبعض الجوانب التي ميكن تقيمها: 

ضعيفمتوسطجيدموضوع التقييم

اكتساب املعلومات واملهارات واالتجاهات:

مهارات التدريب:

التدريب:

غرفة التدريب:

وسائل التدريب:

أساليب التدريب:

التامرين واملختربات:

مساعدين/ات التدريب:

الربنامج التدريبي:

التوقيت اليومي:
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ا: مفاهيم ومصطلحات: 
اً
سابع

: األمم املتحدة: أوالاً
األمم املتحدة: 

منظمة عاملية تضم يف عضويتها جميع دول العامل املستقلة تقريباًا. تأسست منظمة األمم املتحدة بتاريخ 24 أكتوبر/

ا ملؤمتر دومبارتون أوكس الذي عقد يف  ترشين األول 1945م يف مدينة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا األمريكية، تبعاً

العاصمة واشنطن. ويبنى نظام األمم املتحدة عىل سبعة أجهزة رئيسة تسمى مبجموعها “منظومة األمم املتحدة”، 

وهي:

الجمعية العامة: 

هي الجهاز العام لألمم املتحدة، وهي تتشكل من جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ولكل دولة صوت واحد 

وخمسة ممثلني.

مجلس األمن: 
ا للباب السادس من ميثاق  أحد أهم أجهزة األمم املتحدة، ويعد املسئول عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية وفقاً

ا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. وملجلس األمن سلطة  األمم املتحدة، وحفظ السالم واألمن الدوليني طبقاً

قانونية عىل حكومات الدول األعضاء؛ لذلك تعد قراراته ملزمة للدول األعضاء )املادة الرابعة من امليثاق(. وقد عقدت 

أوىل جلسات املجلس يف 17 يناير/ كانون الثاين عام 1946، وتلتها عدة جلسات عقدت يف عدة مدن حول العامل حتى 

تم تحديد املقر الحايل والواقع يف مدينة نيويوك كمقر دائم ملجلس األمن.

الدول األعضاء يف مجلس األمن:

وفرنسا،  والصني،  الرويس،  االتحاد  وهم:  الفيتو(،  )حق  النقض  لهم حق  دامئني  أعضاء  من خمسة  املجلس  يتكون 

التي تحققت يف  انتصاراتهم  إىل  الدامئة  املقاعد  املتحدة. ويعود سبب حصولهم عىل  املتحدة، والواليات  واململكة 

الحرب العاملية الثانية. وستة أعضاء غري دامئني قبل أن تتمم زيادة العدد إىل عرشة أعضاء عام 1965م عندما تم 

تعديل ميثاق األمم املتحدة.

وتنتخب الجمعية العامة األعضاء غري الدامئني يف املجلس لفرتات مدة كل منها سنتان بحيث يتم تبديل خمسة أعضاء 

كل سنة. واختيار األعضاء غري الدامئني يتم من قبل األعضاء الخمسة الدامئني يف املجلس، وتتم املوافقة عليها من قبل 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.

األمانة العامة لهيئة األمم املتحدة: 
هي جهاز يتألف من موظفني دوليني يعملون يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك ويف جميع أنحاء العامل. تتوىل األمانة 

العامة خدمة األجهزة الرئيسة األخرى لألمم املتحدة وإدارة الربامج والسياسات التي تضعها. ويرأس األمانة العامة 

األمني العام، الذي تعينه الجمعية العامة بناء عىل توصية من مجلس األمن لفرتة خمس سنوات قابلة للتجديد.
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محكمة العدل الدولية: 
بني  من  الوحيد  الجهاز  بهولندا. وهي  مقرها يف الهاي  ويقع  املتحدة.  األمم  ملنظمة  األسايس  القضايئ  الذراع  هي 

األجهزة الستة لألمم املتحدة الذي ال يقع يف نيويورك. تأسست عام 1945م، وبدأت أعاملها يف العام الالحق. وتجدر 

اإلشارة إىل رضورة التمييز ما بني محكمة العدل الدولية واملحكمة الجنائية الدولية.

املجلس االقتصادي واالجتامعي:
هو أحد مجالس األمم املتحدة، وقد أنشأه ميثاق األمم املتحدة كجهاز رئيس لتنسيق األنشطة االقتصادية واالجتامعية 

لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة.

ثانياًا: األجهزة واهليئات الرئيسة لألمن والسالم:
الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات:

تُجري هذه الهيئات مراقبة تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان من قبل لجنة من الخرباء تعرف بهيئة اإلرشاف عىل 

املعاهدة أو هيئة املعاهدة. تتألف هيئات املعاهدات من أعضاء مستقلني ومحايدين يتم انتخابهم من قبل حكومات 

البلدان األعضاء يف االتفاقية.

االقتصادية  الحقوق  لجنة   ،)CAT( اإلنسان املعنية بحقوق  اللجنة  للمعاهدات، وهي:  ويوجد حالياًا سبع هيئات 

واالجتامعية والثقافية )CESCR(، لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي )CERD(، اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 

ضد املرأة )CEDAW(، لجنة مناهضة التعذيب )CAT(، لجنة حقوق الطفل )CRC(، لجنة حامية حقوق العامل 

.)CMW( املهاجرين وأفراد عائالتهم

لجنة مناهضة التعذيب:
وتقوم مبراقبة مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة.

يف 10 كانون األول/ديسمرب 1984م، توجت جهود األمم املتحدة الهادفة إلنهاء التعذيب بقيام الجمعية العامة لألمم 

املتحدة بإقرار اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة. 

مل تنحرص االتفاقية بصياغة مجموعة من املبادئ والقواعد؛ بل نصت عىل تأسيس سلطة مراقبة، هي لجنة مناهضة 

جينيف يف  اجتامعاتها يف  أول  اللجنة  عقدت هذه  وقد  االتفاقية.  باحرتام  الدول  التزام  مبراقبة  ووكلتها  التعذيب، 

نيسان/إبريل 1988م.

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة:
والربوتوكول  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  يف  األطراف  البلدان  التزام  اللجنة  هذه  تراقب 

االختياري امللحق بهذه االتفاقية، كام تستجيب إىل الشكاوى التي يرفعها أفراد أو جامعات.

ا التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، يجب عىل الدول املوقعة عىل االتفاقية تقديم تقارير  وفقاً

للجنة لتبيني اإلجراءات املختلفة التي يتم اتخاذها للتحقق من فرض تنفيذ االتفاقية، ووصف التقدم الذي يتحقق 

بهذا الصدد، وذلك خالل سنة واحدة من دخول االتفاقية حيز النفاذ يف الدولة املعنية.
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مجلس حقوق اإلنسان:
 تأسس مجلس حقوق اإلنسان بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )251/60( الصادر يف 15 آذار/مارس 2006م. 

ويحل هذا املجلس مكان لجنة حقوق اإلنسان، إذ تم إلغاؤها رسميًّا يف 16 حزيران/يونية 2006م. يتشكل مجلس 

حقوق اإلنسان من 47 دولة من الدول األعضاء، ومقره يف جينيف. ويعقد ما ال يقل عن ثالث جلسات سنويًّا )مبا يف 

ا أن يعقد جلسات خاصة عندما  ذلك جلسة رئيسة(، وذلك لفرتة زمنية ال تقل عن عرشة أسابيع. ميكن للمجلس أيضاً

تدعو الرضورة من خالل طلب يقدمه أحد أعضاء املجلس ويحصل عىل دعم ثلث أعضائه.

لجنة نزع السالح واألمن الدويل:
هي اللجنة التي تختص بنزع السالح ومسائل األمن الدويل ذات الصلة.

لجنة املسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعامر:
تتناول لجنة املسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعامر مجموعة متنوعة من املوضوعات التي تشمل إنهاء االستعامر، 

والالجئني الفلسطينيني، وحقوق اإلنسان، وحفظ السالم، ومكافحة األلغام، والفضاء الخارجي، واإلعالم الجامهريي، 

واإلشعاع الذري، وجامعة السالم. 

لجنة بناء السالم التابعة لألمم املتحدة:
إن لجنة بناء السالم التابعة لألمم املتحدة هي هيئة استشارية حكومية دولية تدعم الجهود املبذولة يف بناء السالم يف 

الدول الخارجة من النزاعات. وهي كذلك مفتاح إضايف لقدرة املجتمع الدويل يف جدول أعامل السالم واسع النطاق.

وتضطلع لجنة بناء السالم بدور فريد يف:

)1( جمع كل األطراف الفاعلة ذات الصلة، وتشمل: املانحني الدوليني، واملؤسسات املالية الدولية، والحكومات 

الوطنية، والدول املسهمة بقوات. 

)2( تعبئة املوارد.

)3( تقديم املشورة بشأن اقرتاح إسرتاتيجيات متكاملة لبناء السالم يف حاالت ما بعد النزاع، واالنتعاش، وإبراز 

الثغرات – عند االقتضاء – التي تهدد بتقويض السالم.

قوات حفظ السالم:
ومساعدة  للسالم  يسعون  عسكريني(  ضباط  رشطة،  )جنود،  مدنيني  وغري  مدنيني  من  أفرادها  يتكون  قوات  هي 

البلدان الواقعة تحت نريان الرصاعات والحروب. ميتازون بقبعاتهم الزرقاء. هذة القوات عاملية ال بلد لها، وينتمي 

أفرادها لبلدان عديدة من العامل. قوات حفظ السالم هي واحدة من عمليات األمم املتحدة، إال أن مجلس األمن 

التابع لهيئة األمم املتحدة هو املسئول عن إصدار القرار بنرشها من عدمه. من مهام قوات حفظ السالم العمل عىل 

تنفيذ اتفاقيات السالم، وتعزيز الدميوقراطية، ونرش األمن واالستقرار، وتعزيز سيادة القانون، والعمل عىل دفع عجلة 

البداية لقوات حفظ السالم يف عرص الحرب  الحاجة وكانت  التنمية، والعمل عىل تحقيق حقوق اإلنسان. ظهرت 

الباردة، وامتدت بعدها حتى اآلن.
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فرقة العمل املعنية مبكافحة اإلرهاب:

أنشأ األمني العام فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف مجال مكافحة اإلرهاب يف عام 2005م. وأُيدت من طرف الجمعية 

العامة من خالل إسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، التي اعتُمدت بتوافق اآلراء يف عام 2006م من 

أجل تعزيز تنسيق واتساق الجهود التي تبذلها منظمة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب. وتضم فرقة العمل 31 كياناًا 

دوليًّا ذا مصلحة مبقتىض عمله يف الجهود متعددة األطراف ملكافحة اإلرهاب. ويسهم كل كيان مبا يتامىش مع واليته.

هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة:

 مبوجب القرار رقم VI( 502( يف كانون الثاين/ يناير عام 1952م، أنشأت الجمعية العامة لجنة نزع السالح باألمم 

املتحدة تحت إرشاف مجلس األمن مع إعطائه الوالية العامة يف شئون نزع السالح. لكنها مل تجتمع إال مرات قليلة 

بعد عام 1959. 

ا  خلفاً السالح  نزع  لجنة  السالح  لنزع  املكرسة  العامة  للجمعية  األوىل  االستثنائية  الدورة  أنشأت  1978م،  عام  يف 

للجمعية بوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، تتألف من جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وقد أنشئت 

تلك اللجنة للنظر وتقديم توصيات بشأن مختلف القضايا يف مجال نزع السالح، ومتابعة القرارات والتوصيات ذات 

الصلة الصادرة عن الدورة االستثنائية، وتقديم تقارير سنوية إىل الجمعية العامة.

مؤمتر نزع السالح: 

كان مؤمتر نزع السالح، الذي أنشئ يف عام 1979م بوصفه محفل املجتمع الدويل للتفاوض متعدد األطراف لنزع 

السالح، نتيجة لدورة الجمعية العامة االستثنائية األوىل املكرسة لنزع السالح التي عقدت يف عام 1979م.

وخلف املؤمتر محافل أخرى للتفاوض كانت جنيف مقراًا لها، مبا فيها مؤمتر اللجنة العرشية لنزع السالح )1960م(، 

ومؤمتر اللجنة الثامنعرشية لنزع السالح )من 1962م إىل 1968م(، ومؤمتر لجنة نزع السالح )من 1969م إىل 1978م(.

وتشمل اختصاصات مؤمتر نزع السالح عمليًّا جميع مشكالت التحديد متعدد األطراف لألسلحة ونزع السالح. ويركز 

مؤمتر نزع السالح اهتاممه يف الوقت الراهن عىل القضايا التالية: 

• وقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي.

• منع الحرب النووية، مبا يف ذلك جميع املسائل ذات الصلة.

• منع سباق التسلح يف الفضاء الخارجي.

• اتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمني الدول غري الحائزة لألسلحة النووية من استعامل األسلحة النووية أو التهديد 

باستعاملها ضدها.

• األنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل واملنظومات الجديدة من هذه األسلحة، مبا فيها األسلحة اإلشعاعية.

• الربنامج الشامل لنزع السالح والشفافية يف مسألة التسلح.
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لجنة استخدام الفضاء الخارجي يف األغراض السلمية:

تم تعيني لجنة االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي من قبل الجمعية العامة يف عام 1959م )القرار رقم 1472 

)XIV( ملراجعة نطاق التعاون الدويل يف االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. ووضع برامج يف هذا املجال يتعني 

االضطالع بها يف إطار رعاية األمم املتحدة؛ لتشجيع استمرار البحوث ونرش املعلومات بشأن مسائل الفضاء الخارجي، 

ودراسة املشكالت القانونية الناشئة عن استكشاف الفضاء الخارجي.

اليوم الدويل للسالم: 

العامة هذا  الجمعية  أيلول/سبتمرب، حيث خصصت  العامل يف 21  أنحاء  الدويل للسالم يف كل  باليوم  يحتفل سنويًّا 

التاريخ لتعزيز املثل العليا للسالم يف األمم والشعوب ويف ما بينها. ويجتمع زعامء العامل مع املجتمع املدين والسلطات 

املحلية والقطاع الخاص يف مؤمتر ريو + 20 )مؤمتر األمم املتحدة املعني بالتنمية املستدامة الذي سيعقد يف مدينة 

ريو دي جانريو الربازيلية( لتجديد االلتزام السيايس بتنمية مستدامة طويلة األجل.

األملاس  مثل  القيمة،  الطبيعية  باملوارد  مبارشاًا  اتصاالاً  تتصل  الرصاعات  من  للعديد  الجذرية  األسباب  أن  واملالحظ 

ا  والذهب والنفظ والخشب واملياه، فإذا مل تكن تلك هي األسباب الجذرية املبارشة للرصاع فإنها تكون عامالاً مساعداً

عىل تأجج الرصاع يف حال تواجدها. والتعامل مع مسائل ملكية املوارد الطبيعية والسيطرة عليها وإدارتها هو أمر 

للموارد  الرشيدة  االقتصاد فيها. وميكن لإلدارة  الخارجة من الرصاع وكذلك إلنعاش  البلدان  حاسم لصون األمن يف 

الطبيعية أن تضطلع بدور يف بناء السالم املستدام يف املجتمعات الخارجة من الرصاع. 

:)ECHR( امليثاق األورويب لحقوق اإلنسان

هذه هي األحرف األوىل من اسم امليثاق األورويب لحقوق اإلنسان. تم التوقيع عليه عام 1950م، وكان أول وثيقة يف 

مجال حقوق اإلنسان مخصصة ملنطقة إقليمية محددة. يركز امليثاق عىل الحقوق املدنية والسياسية، وقد قاد إىل 

تأسيس أول آلية إقليمية لفرض حقوق اإلنسان، أال وهي املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

:)Council of Europe( مجلس أوروبا

مجلس أوروبا هو منظمة دولية تضم 46 دولة أعضاء يف املنطقة األوروبية. العضوية يف املنظمة مفتوحة لجميع 

الدول األوروبية التي تقبل مببدأ سيادة القانون، وتضمن حقوق اإلنسان والحريات األساسية ملواطنيها. 

وكان أحد النجاحات التي حققها املجلس هو إقرار امليثاق األورويب لحقوق اإلنسان عام 1950م، والذي يعمل كأساس 

للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. وينبغي عدم الخلط بني مجلس أوروبا ومجلس االتحاد األورويب أو املجلس 

األورويب، إذ إن مجلس أوروبا هو منظمة مستقلة وليس جزءاًا من االتحاد األورويب.
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ثالثاًا: معايري حقوق اإلنسان:  
مع مرور الزمن تطورت معايري حقوق اإلنسان لتنقسم إىل:

• اتفاقيات تحمى مجموعة كاملة من الحقوق:

- العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )1966م(.

- العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966م(.

• اتفاقيات تحمى فئات معينة:

- اتفاقية حقوق الطفل )1989م(.

- الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )2000م(.

- الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء وىف املواد اإلباحية 

)2000م(.

- اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1979م(.

- الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )تلقى الرسائل( 1999م.

- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة )1954م(.

- اتفاقية بشأن الرضا بالزواج، والحد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج )1962م(.

- االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني )1950م(.

- الربتوكول الخاص بوضع الالجئني )1966م(.

- اتفاقيات منظمة العمل الدولية "حقوق اإلنسان")182 اتفاقية(. 

- اإلعالن الخاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان )1998م(.

- اإلعالن الخاص بحقوق املعوقني )1975م(.

- مبادئ حامية األشخاص املصابني مبرض عقيل وتحسني الرعاية الصحية العقلية )1991م(.

- اإلعالن الخاص بحقوق املتخلفني عقليًّا )1971م(.

- إعالن بشأن مرض اإليدز)2001م(.

- قواعد األمم املتحدة بشأن حامية األحداث املجردين من حريتهم )1990م(.

- االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم )1990م(.

ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املكمل  والجو،  والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب  مكافحة  برتوكول   -

الجرمية املنظمة عرب الوطنية )2000م(.
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• اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة:

- اتفاقية مناهضة التعذيب )1984م(.

- الربتوكول امللحق باتفاقية التعذيب "زيارات مقار االحتجاز" )2002م(.

- اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )1965م(.

- االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنرصي يف األلعاب الرياضية )1985م(.

- االتفاقية الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم )1960م(.

- االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها )1976م(.

• اتفاقيات توفري حامية يف حاالت معينة "النزاع املسلح":

- اتفاقيات جنيف األربع )1949م( وبرتوكوالها امللحقان )1977م(.

- اتفاقية الهاى بشأن حامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح )1954م(.

- اتفاقية الهاي بشأن حقوق الدول املحايدة واألشخاص املحايدين وواجباتهم يف حالة الحرب )1907م(. 

- إعالن بشأن حامية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة )1974م(.

• اتفاقيات لحامية العدالة الجنائية الدولية:

- النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )1998م(.

- اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها )1948م(.

- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية )1968م(.

واعتقالهم  اإلنسانية  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  املذنبني  األشخاص  تعقب  الدويل يف  التعاون  مبادئ   -

وتسليمهم ومعاقبتهم )1973م(.
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رابعاًا:املؤسسات واملنظمات العاملة يف جمال األمن والسالم:
:)Institute for Economics and Peace ( معهد االقتصاد والسالم

معهد االقتصاد والسالم هو معهد مكرّس لتعزيز فهم العوامل االجتامعية واالقتصادية املنشئة للمجتمعات األكرث 

. وهو يحقق أهدافه من خالل تطوير أطر مفاهيمية جديدة لتعريف السالم، وتوفري مؤرشات كّمية لقياس  سلاماً

السالم، وإيضاح العالقة بني السالم وأنشطة األعامل والرخاء. وقد طّور املعهد مؤرش السالم العاملي الذي يرتِّب 153 

ا ملستويات السالم  دولة حسب 23 معياراًا للسالم. ويصدر املعهد كذلك مؤرشات وطنية للسالم توفّر تحليالاً متعمقاً

داخل الدولة الواحدة..

:)Hague Appeal for Peace( منظمة نداء الهاي للسالم
التدريس والتعلم  التثقيف يف مجال السالم هو عملية شاملة وكلية تقوم عىل املشاركة، وتشمل  ترى املنظمة أن 

بشأن حقوق اإلنسان، والال عنف، والعدالة االجتامعية واالقتصادية، واملساواة بني الجنسني، واالستدامة البيئية، ونزع 

السالح، والقانون الدويل، واألمن البرشي، ومامرسات السالم التقليدية، كام تشمل التدريس والتعلم من أجل بلوغ 

تلك الغايات.

:)Global Security Institute( معهد األمن العاملي
معهد األمن العاملي هو معهد مكرّس لتعزيز التعاون واألمن الدوليني استناداًا إىل مبدأ سيادة القانون، مع الرتكيز 

بشكل خاص عىل تحديد األسلحة النووية وعدم االنتشار ونزع السالح. وقد أنشأ املعهد السناتور أالن كرانستون، 

الذي ما زالت آرؤاه- التي مفادها أن األسلحة النووية غري ذات جدوى عملية، وأنها تنطوي عىل درجات خطورة ال 

ميكن قبولها، وأنها ال تستقيم مع رقّي الحضارة اإلنسانية - تشكل مصدر إلهام ملا يبذله املعهد من جهود لإلسهام 

يف إيجاد عامل أكرث أمناًا. وقد استطاع املعهد تكوين فريق استثنايئ يضّم رؤساء دول وحكومات سابقني، ودبلوماسيني 

مرموقني، وسياسيني ناشطني، ومشاهري مؤمنني بالقضية، وقادة دينيني، وحائزين عىل جائزة نوبل للسالم، وخرباء يف 

نزع السالح، وخرباء يف القانون، ومواطنني مهتمني بالقضية.

وقد أجرى رئيس معهد األمن العاملي، جوناثان غرانوف - وهو الرئيس املشارك لفرقة عمل األرشطة الزرقاء املعنية 

مبنع انتشار األسلحة النووية ونزع السالح املنبثقة عن قسم القانون الدويل بنقابة املحامني األمريكية - حواراًا مع 

مايكل دوغالس، املمثل ورسول األمم املتحدة للسالم، تناول موضوعات الرسطان والوفيات والعمل اإلنساين ونزع 

السالح وموضوعات أخرى.
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:)Weapons of Mass Destruction Commission( اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل
أنشأت حكومة السويد اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل يف استوكهومل يف كانون األول/ديسمرب 2003م استجابة 

للتطورات املثرية للقلق التي استجدت يف مجال األمن الدويل، وكذلك لدراسة طرق التخفيف من حدة األخطار املرتتبة 

عىل األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. وقد تألفت اللجنة، التي رأسها الدكتور هانس بليكس الرئيس السابق 

بارزاًا ميثلون قاعدة  ا  املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، من 14 عضواً الذرية ولجنة األمم  الدولية للطاقة  للوكالة 

واملتعلقة  واألكادميية  والحكومية  السياسية  والخربة  الدراية  من  وفري  بقدر  ويتمتعون  عريضة،  وسياسية  جغرافية 

بالشئون غري الحكومية. 

:)Global Zero( الصفر الشامل
تضم حركة الصفر الشامل التي بدأت يف كانون األول/ديسمرب 2008م ما يربو عىل 300 من القادة يف مجال الشئون 

السياسية والعسكرية وشئون األعامل والشئون الدينية واملدنية، إىل جانب مئات اآلالف من املواطنني - وهم يعملون 

ا من أجل القضاء تدريجيًّا، وعىل نحو ميكن التحقق منه، عىل جميع األسلحة النووية يف أنحاء العامل. ويرى أعضاء  معاً

الحركة أن السبيل الوحيد للقضاء عىل التهديد النووي - الذي يشمل انتشار األسلحة واإلرهاب النووي - هو وقف 

انتشار األسلحة النووية وتأمني كافة املواد النووية والقضاء عىل جميع األسلحة النووية: أي الصفر الشامل. 

:)The Landmine and Cluster Munition Monitor( مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية
مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية هو مبادرة توفر البحوث الالزمة للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية، 

ولالئتالف املناهض للذخائر العنقودية. ويعمل املرصد مبثابة نظام رصد فعيل ملعاهدة حظر األلغام واتفاقية الذخائر 

الذخائر  مرصد  وتقارير  األرضية،  لأللغام  السنوي  املرصد  تشمل  بحثية  منتجات  عدة  املرصد  ويقدم  العنقودية. 

العنقودية، والتقارير اإللكرتونية املتعلقة باملوجزات القطرية، إىل جانب صحائف الوقائع والخرائط.

:)Mine Action Information Centre( مركز املعلومات املتعلقة مبكافحة األلغام
مركز املعلومات املتعلقة مبكافحة األلغام بجامعة جيمس ماديسون، الذي يخدم الدوائر املنارصة يف أنحاء العامل، هو 

مركز للسياسات العامة، يعمل يف إدارة املعلومات، ويقدم التدريب املتعلق بإزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وتقديم 

املساعدة للضحايا، والتخفيف من مخاطر األلغام، وغري ذلك من املسائل املتصلة باأللغام األرضية. 

:)No Nukes( ال لألسلحة النووية
تشجع منظمة ال لألسلحة النووية عىل استكشاف سبل بديلة لثقافة العنف عىل مستوى العامل، وتوفر مكتبة عاملية 

للمعلومات املتعلقة بالطاقة النووية واألسلحة النووية والتلوث الناجم عن النفايات النووية والعمل الذي يضطلع 

به املواطنون يف مجال الطاقة املستدامة وبقاء البرشية. 
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:)Program on Global Security and Disarmament( برنامج األمن ونزع السالح يف العامل
مريالند.  بجامعة  العامة  والسياسات  الحكومية  الشئون  دراسات  قسم  العامل  يف  السالح  ونزع  األمن  برنامج  يتبع 

والربنامج هو برنامج متكامل للبحوث والتحليالت والتواصل الدويل والتدريب والتثقيف العام. ويركز الربنامج عىل 

ا.  التوعية باملسائل املتعلقة باألمن ونزع السالح، سواء يف األوساط األكادميية أو يف أوساط الجمهور عموماً

:)peace matters( مسائل السالم
يف  التثقيف  مسألة  وتندرج  السالم.  بتحقيق  التعهد  اتحاد  اإلنرتنت  شبكة  يصدره عىل  منشور  هو  السالم  مسائل 

مجال نزع السالح ضمن املجاالت الخمسة التي يركز عليها. ويشتمل املنشور عىل معلومات تتعلق بنظريات السالم 

ومامرساته، إىل جانب موارد خاصة بالدراسة والتدريس. 

.)INESAP( الشبكة الدولية للمهندسني والعلماء ملكافحة انتشار األسلحة النووية
تأسست الشبكة الدولية للمهندسني والعلامء ضد انتشار األسلحة النووية يف عام 1993م. وهي شبكة للمنظامت 

غري الربحية وغري الحكومية تضم مشاركني من كافة أنحاء العامل. والشبكة جزء من األنشطة التي تضطلع بها الشبكة 

الدولية للمهندسني والعلامء من أجل املسئولية العاملية )INES( يف جميع أنحاء العامل. وهي الشبكة التي تضم حالياًا 

ا.  أكرث من 60 منظمة من 25 بلداً

:)CNS( مركز دراسات عدم االنتشار
ا إىل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خالل تدريب الجيل القادم  يسعى مركز دراسات عدم االنتشار جاهداً

من املتخصصني يف قضايا عدم االنتشار، ومن خالل نرش املعلومات يف الوقت املناسب وتحليلها. ومركز دراسات عدم 

االنتشار، املوجود يف معهد مونتريي للدراسات الدولية، هو أكرب منظمة غري حكومية يف الواليات املتحدة مكرسة 

حرصاًا للبحث والتدريب عىل قضايا عدم االنتشار. 

:)NTI( املبادرة املتعلقة بالتهديد النووي
هي منظمة غري ربحية تتمثل رسالتها يف تعزيز األمن العاملي من خالل الحد من مخاطر استخدام األسلحة النووية 

والبيولوجية والكيميائية ومنع انتشارها. وتسعى املنظمة لرفع الوعي العام، وألن تكون حافزاًا عىل التفكري الجديد 

واتخاذ إجراءات مبارشة للحد من هذه التهديدات. 

:)Nuclear Age Peace Foundation( مؤسسة السالم يف العصر النووي
تقوم مؤسسة السالم يف العرص النووي بإطالق املبادرات ودعم الجهود املبذولة يف أنحاء العامل للقضاء عىل األسلحة 

النووية، وتعزيز القانون الدويل واملؤسسات الدولية. وتسعى ألن تكون مصدر إلهام ومتكني لجيل جديد من قادة 

السالم. وتتألف املؤسسة، التي تأسست يف عام 1982م، من األفراد واملنظامت يف جميع أنحاء العامل ممن يدركون 

الرضورة الحتمية لتحقيق السالم يف العرص النووي. 
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االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة:
يعمل املنتدى العاملي لنزع السالح التابع لالتحاد العاملي لرابطات األمم املتحدة عىل تحفيز النقاش حول العديد من 

القضايا يف مجال نزع السالح، مثل: االنتشار النووي، وانتشار األسلحة الصغرية، واإلرهاب النووي. 

:)PNND( الشبكة الربملانية لنزع السالح النووي
الشبكة الربملانية لنزع السالح النووي هي شبكة عاملية من الربملانيني تضم أكرث من 500 من الربملانيني من أكرث من 

ا يعملون عىل منع انتشار األسلحة النووية وتحقيق نزع السالح النووي. وعضوية الشبكة مفتوحة لألعضاء  70 بلداً

الحاليني يف املجالس الترشيعية والربملانات يف الدول، وعىل املستويات االتحادية والوطنية واإلقليمية. 

:)The Peace Foundation( مؤسسة السالم
تعمل مؤسسة السالم مع السلطات املحلية وأصحاب املصلحة يف املجتمع املحيل لجعل املدن حول منطقة أوتياروا 

ونيوزيلندا مدناًا للسالم. وتلتزم هذه املدن بالرتويج للسالم، وحل النزاعات، ونرش التفاهم بني الجامعات العرقية، 

والرتويج لحقوق اإلنسان والعالقات اإليجابية، والقضاء عىل العنف عىل املستويات الشخصية واملجتمعية املحلية 

والوطنية والدولية. 

:)ICAN( احلملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية
IP- )بدأت الحملة الدولية للقضاء عىل األسلحة النووية من جانب رابطة األطباء الدولية ملنع نشوب الحرب النووية 

ا. وقد حصلت املنظمة عىل جائزة نوبل للسالم عام 1985م  PNW(، وهو اتحاد للعاملني يف املهن الطبية يف 60 بلداً

لتوحيدها األطباء عرب خطوط الحرب الباردة لرفع الوعي بالتهديدات التي تشكلها األسلحة النووية. وكانت الوصفة 

التي وضعها األطباء من أجل البقاء، وال تزال قامئة، هي القضاء بالكامل عىل األسلحة النووية. 

:)Daisy Alliance( حتالف ديزي
‘’تحالف ديزي’’ هو منظمة جامهريية للسالم تسعى لتحقيق األمن العاملي من خالل عدم االنتشار النووي ونزع 

السالح النووي والقضاء عىل جميع أسلحة الدمار الشامل - النووية والكيميائية والبيولوجية. ويعمل التحالف عىل 

تثقيف الجمهور يف جميع مناحي الحياة حول التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل عىل الحضارة. 

:)SIPRI( معهد ستوكهومل الدولي لبحوث السالم
يجري معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم بحوثاًا بشأن مسائل الرصاع والتعاون التي تنطوي عىل أهمية السالم 

واألمن الدوليني بهدف اإلسهام يف فهم الظروف املواتية إليجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية وتحقيق سالم مستقر. 

:)LCNP( جلنة احملامني املعنية بالسياسة النووية
نيويورك، هي جمعية  لها يف  النووية، والتي تأسست يف عام 1981م وتتخذ مقراًا  بالسياسة  املعنية  لجنة املحامني 

القانونيني، وهي تعمل يف أنشطة البحوث والدعوة لدعم القضاء عىل  تعليمية غري ربحية من املحامني والباحثني 

األسلحة النووية وإقامة عامل أكرث عدالاً وسلاماً من خالل احرتام القانون املحيل والدويل. 
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:)Mayors for Peace( العمداء من أجل السالم
تضم هذه املنظمة رؤساء بلديات أكرث من 4500 من املدن األعضاء من مختلف أنحاء العامل، بحيث تصبح الجهود 

الجامعية للمدن قادرة عىل تجاوز الحدود الوطنية والعمل سوياًا للضغط من أجل إلغاء األسلحة النووية. 

)Special Rapporteur on violence against women(:املقررة اخلاصة بالعنف القائم ضد النساء
تعمل املقررة الخاصة عىل منع أعامل العنف أو التهديد به ضد املرأة. وهي األعامل التي ترتكب عىل أساس النوع، 

ويعرف هذا النوع من العنف بأنه أعامل العنف أو التهديد املوجهة ضد املرأة نظراًا لكونها امرأة، أو أعامل العنف 

التي تؤثر عىل املرأة بشكل غري متكافئ.

:)Peace Support Office(:مكتب دعم بناء السالم
أنشئ مكتب دعم بناء السالم ملساعدة لجنة بناء السالم ودعمها، وإلدارة صندوق بناء السالم وليك يخدم األمني العام 

يف تنسيق جهود وكاالت األمم املتحدة يف بناء السالم. 

ويرأس مكتب دعم بناء السالم مساعد األمني العام لدعم بناء السالم، ويتضمن قساماً لدعم لجنة بناء السالم، وقساماً 
ا عىل استدامة السالم يف البلدان املتأثرة بالرصاع  لتخطيط السياسات، وقساماً لتمويل بناء السالم. ويساعد املكتب أيضاً
بناء السالم،  الدعم لعمل لجنة  بناء السالم. وذلك يتضمن توفري  الرامية إىل  الوطنية  الدويل للجهود  الدعم  بتوفري 
وتعبئة جهود منظومة األمم املتحدة بالنيابة عن األمني العام، واملشاركة مع األطراف الخارجية يف تطوير إسرتاتيجيات 
لبناء السالم وتجميع املوارد وتعزيز التنسيق الدويل. هذا الدعم يقوم بشكل حاسم عىل مهام املكتب الذي ميثل مركزاًا 

للمعرفة والدروس املستفادة وأفضل مامرسات بناء السالم.

:)Carnegie Endowment for International Peace( :مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي
هي مؤسسة خاصة غري ربحية تأسست عام 1910م مكرسة لتعزيز التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة   
للسالم  كارنيجي  بريوت. وتسعى مؤسسة  أحدها يف  العامل  وللمؤسسة خمسة مكاتب حول  الدولية.  الساحة  عىل 
الدويل إىل تحقيق نتائج عمليّة من خالل األبحاث واملنشورات وعقد االجتامعات، وأحياناًا إنشاء مؤّسسات جديدة 
وشبكات دولية. يصوغ الباحثون يف املؤسسة مقاربات جديدة حول السياسات، وتشمل اهتامماتهم مختلف املناطق 
الجغرافيّة والعالقات بني الحكومات واألعامل واملنظاّمت الدولية واملجتمع األهيل مع الرتكيز عىل القوى االقتصادية 

والسياسية والتكنولوجية التي تحرّك التغيري العاملي)2(. 

:)Institute for Peace Studies( :معهد دراسات السالم
اُفتتح معهد دراسات السالم ومقره مبكتبة اإلسكندرية يف 15من فرباير/شباط 2006م. ويشكل املعهد الرافد األكادميي 
للحركة الدولية لألمن والسالم، ويهدف إىل مساعدة الحركة عىل تدعيم أنشطتها من خالل رشاكات عديدة مع معاهد 
بالسالم،  املتصلة  والقضايا  املجاالت  كافة  يف  التدريب  وبرامج  والدراسات  باألبحاث  للقيام  متخصصة  ومؤسسات 
باإلضافة إىل دوره يف تدريب الشباب وتزويدهم باملهارات الالزمة لتحقيق االندماج واملشاركة يف إقرار الوفاق والسالم 

الدائم، كذلك العمل عىل توفري مساحة أكرب لألدوار التي تلعبها املرأة يف عملية بناء السالم.

.http://www.carnegieendowment.org 2( المصدر: الموقع اإللكتروني لمؤسسة كارنيجي(
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:)PeaceWomen 1000(:مجعية ألف امرأة من أجل جائزة نوبل للسالم
جمعية 1000 امرأة من أجل جائزة نوبل للسالم جمعية دولية ترأسها الدكتورة “روث جايب”، عضو الربملان األورويب 

وكذا عضو الربملان السويرسي، وتهدف الجمعية إىل نيل االعرتاف الدويل بالجهود التي تبذلها النساء يف جميع أنحاء 

العامل يف خدمة مجتمعاتهن يف كافة مسارات الحياة بهدف تحقيق العدل واملساواة والسالم يف مجتمعاتهن بتجرد 

تام عن أي مأرب لكسب سيايس أو شخيص لهن.

 وكانت الجمعية قد رشحت يف عام 2005م “1000 امرأة” من مختلف أقاليم العامل لجائزة نوبل للسالم. وارتكزت 

الرتشيحات ملثل هؤالء النساء عىل معايري تم وضعها من قبل الجهة املرشفة. وقد تم ترشيح )2000( امرأة من العامل 

للجائزة، ولكن الجهة املسئولة عن املرشوع قررت اختيار )1000( منهن فقط، وقد عرضت الرتشيحات عىل اللجنة 

الدولية املختصة بفحص الرتشيحات لجائزة نوبل للسالم واعتمدت اللجنة املذكورة ترشيح )1000( امرأة من الالىت 

تم تقدميهن.

)United Nations Peace University( :جامعة السالم التابعة لألمم املتحدة
تم تأسيس جامعة السالم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1980م. هذا وقد تأسست الجامعة لتوفر 

للبرشية مؤسسة دولية للتعليم العايل من أجل السالم بهدف تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بني 

جميع البرش،إضافة إىل حفز التعاون فيام بني الشعوب للمساعدة يف تخفيف العقبات واألخطار التي تهدد السالم 

العاملي والتقدم متشيا مع التطلعات النبيلة املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة.

 ويؤكد ميثاق الجامعة عىل أن استمرار الحروب يف تاريخ البرشية والتهديدات املتزايدة ضد السالم يف العقود األخرية 

تعرض بقاء الجنس البرشي للخطر، وتجعل من الرضوري إنهاء الرصاعات، كام يؤكد ميثاق الجامعة عىل أن السالم 

التزام أويل وغري قابل لإللغاء، وهو الهدف األسايس لألمم املتحدة بل هو سبب وجودها. 

 United Nations Institute for Disarmament( السالح  نزع  لبحوث  املتحدة  األمم  معهد 
:)Research

وهو معهد مستقل يف إطار األمم املتحدة، يعمل عىل إجراء البحوث يف مجال نزع السالح واألمن. ويهدف ملساعدة 

التفكري الخالق والحوار بشأن نزع السالح والتحديات  التفكري بنزع سالحهم، كام يعزز املعهد  املجتمع الدويل يف 

األمنية يف عامل اليوم والغد. وتشمل أنشطة املعهد الدراسات واألبحاث ودراسة موضوعات متنوعة، مثل: األسلحة 

النووية التكتيكية، وأمن الالجئني، وحرب الكمبيوتر، والتدابري لبناء الثقة. ويعمل املعهد مع الباحثني والدبلوماسيني 

واملسئولني الحكوميني واملنظامت غري الحكومية وغريها من املؤسسات، كام يعمل املعهد كجرس بني املجتمع البحثي 

والدول األعضاء يف األمم املتحدة. ويتم متويل عمل املعهد من خالل إسهامات من الحكومات واملؤسسات املانحة. 

واملركز الرئيس للمعهد يف جنيف.
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:)Peacebuilding Commission( جلنة بناء السالم
تم إنشاء لجنة بناء السالم مبوجب القرارين: 180/60 و1645 الصادرين يف 20 من كانون األول/ديسمرب 2005 عن 

واقرتاح  النصح  وإسداء  املوارد  لتعبئة  الصلة  ذات  األطراف  التوايل، جمع كل  األمن عىل  العامة ومجلس  الجمعية 

إسرتاتيجيات متكاملة لبناء السالم بعد الرصاع واالنتعاش منه، املساعدة يف ضامن متويٍل ميكن االعتامد عليه يف أنشطة 

االنتعاش املبكرة، واستثامرات مالية مستدامة عىل املدى املتوسط والطويل، وتطوير أفضل املامرسات يف املوضوعات 

ا حاجة اللجنة بأن متد  املختلفة بالتعاون مع األطراف السياسية واألمنية واإلنسانية والتنموية. وتحدد القرارات أيضاً

فرتة االهتامم الدويل إىل بلدان ما بعد الرصاع وحيثام تدعو الرضورة إلبراز أية ثغرات تهدد بتقويض بناء السالم.

ا: مفاهيم ومصطلحات دولية:  خامساً
ميثاق األمم املتحدة:

وتسمى كذلك “اتفاقية األمم املتحدة”، وهي التي تحدد األهداف، ووظائف الدول األطراف ومسئولياتها. وقد تم 

َسة، وقد وافقت كل الدول األعضاء عىل ما جاء يف  تبنيها يف سان فرانسيسكو عام 1945مم من قبل 50 دولة مؤسِّ

هذا امليثاق.

الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان:
عليها،  والحفاظ  اإلنسان  بإقرار حقوق  املعنية  الدولية  واإلعالنات  واالتفاقيات  املواثيق  بذلك، مجموعة  واملقصود 

وأهمها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية. 

:)ICCRR( العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
ا عام 1976م، وهو عهد ينص عىل: أن لجميع  صدر تبنيه من الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1966م، وأصبح نافذاً

ا لرتاقب تطبيق الدول  الناس مجال واسع من الحقوق املدنية والسياسية، وشكلت مبوجبه لجنة مؤلفة من 18 عضواً

األعضاء للمعاهدة. 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 
ا عام 1976م، وهو عهد ينص عىل أنه لجميع  صدر تبنيه من الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1966م، وأصبح نافذاً

الناس مجال واسع من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وشكلت مبوجب أحكامه لجنة من 18 عضواًا هي 

لجنة مراقبة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية مكونة من خرباء يف الحقول التي تغطيها أحكام العهد. 

املنظامت غري الحكومية: منظامت تتكون من أفراد خارج الحكومة. وهذه املنظامت تراقب حقوق اإلنسان والهيئات 

املعنية، مثل لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، وهم “حراس” حقوق اإلنسان. بعض هذه املنظامت كبري ودويل 

)مثل الصليب األحمر، ومنظمة العفو الدولية(، وبعضهام صغري ومحيل )مثل املنظامت التي تعمل من أجل الدفاع 

عن ذوي الحاجات الخاصة يف مدينة ما، ومثل مجموعة تعمل لتعزيز حقوق اإلنسان يف مخيم لالجئني(. تلعب هذه 

ا يف التأثري عىل سياسات األمم املتحدة، وبعضها يتمتع بالصفة االستشارية يف األمم املتحدة.  املنظامت دوراًا رئيساً
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القانون الدولي العريف: 
وهو مجموعة القواعد القانونية الدولية العرفية غري املكتوبة امللزمة للدول. وتنشأ هذه القواعد عندما يصبح هناك 

عدد معني من الدول تترصف مبوجب قواعد عرفية وتعرتف بأنها أصبحت ملزمة وبقوة القانون من خالل االستعامل، 

ا للدول التي مل توافق عليها. ويعد العرف الدويل أحد مصادر القانون الدويل.  وتصبح ملزمة أيضاً

وهناك مصدران رئيسان للقانون الدويل: 

• املصدر األول هو االتفاقيات واملواثيق املختلفة التي وقعت عليها الدول وصادقت عليها. فحاملا تقوم إحدى الدول 

بالتوقيع واملصادقة عىل اتفاقية أو عهد أو ميثاق، فهي ملزمة قانوناًا باحرتام ما وقعت عليه. 

• املصدر الثاين للقانون الدويل هو القانون العريف. فعندما تشري عدة دول يف مناسبات متكررة إىل إعالن غري ملزم، 

أو عندما تتبنى إحدى املامرسات بصفة طوعية بدالاً من عمل ذلك بدافع من االلتزام بالقانون؛ فقد ينشأ عن ذلك 

قاعدة من قواعد القانون العريف.

احلقوق املدنية والسياسية: 
حقوق الجيل األول، وهى مجموعة حقوق األفراد يف الحرية واملساواة. ومن الحقوق املدنية: الحق يف العبادة، والحق 

يف االعتقاد، والحق يف حرية التعبري، والحق يف االنتخاب، والحق يف املشاركة يف الحياة السياسية، والحق يف املعلومات. 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 
الحقوق التي تتعلق بالرشوط الالزمة لتوفري االحتياجات اإلنسانية األساسية، مثل املأكل واملأوى والتعليم والرعاية 

الصحية والعمل املربح. وتشتمل عىل الحق يف التعليم، والسكن املناسب، والغذاء، واملاء، وأعىل مستوى صحي ميكن 

بلوغه، والحق يف العمل، باإلضافة للحقوق الثقافية لألقليات والسكان األصليني.

احلقوق البيئية والثقافية والتنموية:
يطلق عليها أحياناًا الجيل الثالث من الحقوق، وتقر بحق الشعوب يف بيئة آمنة وصحية، والحق يف التنمية الثقافية 

والسياسية واالقتصادية.

العاملية:
حقوق اإلنسان تنطبق عىل كل فرد من أفراد اإلنسان، دون متييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

القومي.

اإلعالن: 
ا أدبيًّا ال قانونيًّا؛ إذ ال يعد اإلعالن وثيقة ملزمة قانونيًّا يف حد ذاته، لكن بقبول  مجموعة من املبادئ التي تنتج التزاماً

الدول له واتخاذها اإلجراءات املنفذة له تضفي عليه رشعية تسمح باالستناد عليه واالسرتشاد به من أي من الوجهات 

القانونية أو األخالقية أو السياسية عىل الصعيدين الدويل واملحيل، ومن قبيل ذلك “اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان” 

الذي كان والزال له قيمته األدبية واألخالقية يف العامل بأرسه.
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اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
اعتمدته الجمعية العامة يف العارش من ديسمرب/كانون األول 1948م. وهو أول وثيقة تكرس قواعد ومعايري حقوق 

اإلنسان. وقد وافقت الدول األعضاء كلها عىل اإلقرار مبا جاء باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وعىل الرغم من أن 

ا من الدول مبرور الوقت، حتى ميكن القول إنه صار عرفاًا  ا شديداً الغرض منه مل يكن اإللزام، اكتسبت بنوده احرتاماً

دوليًّا.

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ) سيداو(:
 تم تبنيها عام 1979م، وأصبحت نافذة عام 1981م. وهي أول اتفاقية قانونية ملزمة متنع التمييز ضد املرأة. وتلتزم 

الدول مبوجبها باتخاذ إجراءات إيجابية لتفعيل املساواة بني املرأة والرجل. 

اتفاقية حقوق الطفل:
تم تبنيها عام 1989م، وأصبحت نافذة عام 1990م. تلزم االتفاقية الدول األعضاء بالتزامات قانونية لحامية حقوق 

الطفل املدنية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية. 

الربوتوكول:
ا، ويتعلق بقضية تفصيلية تم تناولها يف منت االتفاقية األصلية، كالربوتوكول املضاف للعهد  اتفاق يكمل اتفاقاًا سابقاً

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

التحفظات:
وهي االستثناءات التي تضعها بعض الدول األطراف عىل وثيقة تصادق عليها معلنة بذلك عدم موافقتها عىل مادة 

أو أكرث يف اتفاقية معينة، فتكون غري ملزمة بهذه االستثناءات، )وغري مسموح للدول بأن تضع تحفظات عىل املواد 

التي متس جوهر االتفاقية أو العهد(، ومن أمثلة ذلك: التحفظات التي ُوضعت عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التميز ضد املرأة.

االنسحاب من االتفاقيات:
يجوز االنسحاب من االتفاقية إذا كانت االتفاقية تنظم ذلك. وال ينتج االنسحاب آثاره إال بعد مرور عام من تاريخ 

تقديم طلب االنسحاب.

بدء نفاذ االتفاقية: 
يبدأ نفاذ االتفاقية باكتامل النصاب لعدد الدول املصدقة عىل االتفاقية. وعدد الدول أو النصاب القانوين أمر نسبى 

يختلف من اتفاقية ألخرى، فمثالاً النظام األسايس للمحكمة الجنائية 1998 يشرتط تصديق 60 دولة، والعهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966 يشرتط تصديق 35 دولة. واتفاقية حقوق الطفل يشرتط تصديق 20 دولة.
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اتفاق ملزم: 
االتفاقات  ومن  بأنفسهم.  يحددونها  قانونية  وواجبات  بحقوق  بالتزامهم  املتعاقدون طواعيةاً  األطراف  يقر  أن  أى 

امللزمة: االتفاقيات، واملعاهدات، واالتفاقات، واملواثيق، والربوتوكوالت، واإلعالنات، ومذكرات التفاهم، والتسويات 

الوقتية، وتبادل املذكرات.

التحاق:
يعني أن تلتحق الدولة باتفاقية وقعت عليها دول أخرى بالفعل ودخلت حيز النفاذ، ويرتتب عىل ذلك نفس اآلثار 

االتفاقية نفسها رشوط  النفاذ. وتحدد  االتفاقية حيز  أنه يكون بعد دخول  االتفاقية، غري  للتصديق عىل  القانونية 

االلتحاق بها، فقد تجيز االتفاقية االلتحاق لكافة الدول، أو تقرصه عىل عدد محدد من الدول.

آلية:
جهة أو لجنة تقوم مبراقبة إعامل وثيقة معينة، وعادة ما تنشأ اآللية يف الوثيقة التي تراقب إعاملها، ومثال هذا 

لجنة حقوق الطفل التي تأسست مبوجب املادة رقم )43( من اتفاقية حقوق الطفل، وأمثلة أخرى كمجلس حقوق 

اإلنسان، ومناصب املقررين الخاصني، وإجراء الشكاوي رقم )1503(.

آليات حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب امليثاق: 
جميع  وتخاطب  النطاق،  واسعة  حقوقية  مهام  لتتوىل  املتحدة  األمم  ميثاق  إنشائها  عىل  ينص  التي  الجهات  هى 

األشخاص، وتتحدد قراراتها بتصويت األغلبية. وبينام تهدف اآلليات املنشأة مبوجب امليثاق إىل تعزيز حقوق اإلنسان 

الحقوق.  لتلك  محددة  ملعايري  الوصول  إىل  معاهدات  مبوجب  املنشأة  اآلليات  تهدف  اإلنسان،  حقوق  لجنة  مثل 

ويتضح الفارق بني كال النوعني يف تصنيف موقع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان للوثائق تحت عنوانني منفصلني.

آليات حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب معاهدات:
آليات أنشئت مبوجب وثيقة قانونية معينة، مثل لجنة حقوق الطفل التي أنشئت مبوجب اتفاقية حقوق الطفل. 

وتتوىل مهام أضيق نطاقاًا من تلك التي تتوالها اآلليات املنشأة مبوجب امليثاق )متابعة تنفيذ بنود املعاهدة(، وال 

الفارق،  باالتفاق. ولتوضيح هذا  قراراتها  أنشأتها. وتُعتمد  التي  املعاهدة  التي صادقت عىل  الدول  تخاطب سوى 

منشأة مبوجب  آليات  للبيانات:  قاعدتني  يف  اإلنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  موقع  املنشورة عىل  الوثائق  تصنف 

بينهام يف أن األوىل تهدف إىل تعزيز حقوق  الجوهري  الفارق  امليثاق، وآليات منشأة مبوجب معاهدات. ويتمثل 

اإلنسان بينام تهدف األخرى إىل مراقبة تنفيذ املعايري.

بروتوكول اختياري:
الربوتوكول االختياري لالتفاقية هو معاهدة متعددة األطراف للدول أن تصدق عليها أو تلتحق بها، ويكون الغرض 

منها التأكيد عىل هدف معني من أهداف االتفاقية أو اإلسهام يف تنفيذ فقراتها.
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التحفظ:
يكون التحفظ عىل اتفاقية أو معاهدة أو عهد بأن تعلن الدولة عدم موافقتها عىل االلتزام بواحد أو أكرث من البنود. 

ويكون عىل نحو مؤقت، وذلك حني تعجز الدول عن إدراك البند محل التحفظ، لكنها توافق من حيث املبدأ عىل 

االلتزام به، وميكن إبداء التحفظ عند التوقيع عىل االتفاقية أو عند التصديق عليها أو املصادقة عليها أو قبولها أو 

االلتحاق بها. وال ميكن أن يتعارض التحفظ مع الغرض األسايس من االتفاقية وهدفها العام. وقد تحظر معاهدة إبداء 

التحفظات أو تقرص التحفظ عىل بنود محددة فقط.

التصديق:
التصديق عىل املعاهدة أو املصادقة عليها، هو الفعل الذي تتخذه الدولة إلعالن قبولها االلتزام مبا جاء يف املعاهدة. 

وتشرتط أغلب املعاهدات متعددة األطراف رصاحةاً عىل الدول األعضاء أن تعلن قبولها االلتزام بالتوقيع باملصادقة 

أو التصديق أو املوافقة.

التوصيات:
تصدرها آليات املعاهدات موجهة للدول األطراف. وهي نص دويل ليس له مبدئيًّا قوة ملزمة للدول األعضاء، وال 

يؤدي إىل أي التزام، بل يقدم فقط توجيهات ويقرتح أولويات عمل، كالتوصيات الصادرة عن الهيئة العامة لألمم 

املتحدة.

التوقيع:
ا منها بااللتزام  أول خطوة للمصادقة عىل معاهدة. ويعد توقيع الدولة عىل نص إعالن أو اتفاقية أو أحد العهود وعداً

باملبادئ املتضمنة يف الوثيقة واحرتام فلسفتها ومعناها.

العهد:
 اتفاق رسمي بني الدول يتم مبوجبه تحديد واجبات والتزامات الدول األطراف املشرتكة، ويستعمل بشكل مرادف 

لالتفاقية أو املعاهدة.

القانون: 
املجتمع  داخل  األفراد  سلوك  تنظم  والتي  املفرسة،  أو  املكملة  أو  اآلمرة  واملجردة  العامة  القواعد  مجموعة  هو 

وعالقاتهم ببعضهم وعالقتهم بالدولة، وقد تكون مصحوبة بعقوبة يف بعض األحيان.

 قانون الطوارئ: 
املدين  والعصيان  التمرد  قبيل حاالت  السيايس من  االستقرار  الفوىض وعدم  به يف حاالت  يُعمل  الذي  القانون  هو 

والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويرتتب عىل رسيانه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، 

كام يرتتب عليه إنشاء أجهزة قضائية للنظر يف جرائم الطوارئ تُسّمى “محاكم الطوارئ”.
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احملاكمة العادلة:
 وهي إحدى الضامنات املرتبطة بحقوق اإلنسان، وتكفلها الدساتري، وترتبط بكافة مراحل التحقيق واملحاكمة وتنفيذ 

األحكام، وتقوم عىل فكرة مراعاة حقوق اإلنسان واعتامد مجموعة من املبادئ، أهمها: اعتبار املتهم بريئاًا إىل أن 

تثبت إدانته، ومحاكمته محاكمة عادلة، وعدم إكراهه عىل الشهادة ضد نفسه، وأن يرتك له املجال للدفاع عن نفسه، 

وأن يطعن يف الحكم أمام محكمة أعىل.

احملاكمة املنصفة:
 وهي من أهم معايري املحاكمة العادلة، حيث يقوم مفهوم املحاكمة املنصفة عىل مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني 

طريف الدعوى، أي مبدأ املساواة بني الدفاع واالدعاء، وأن يعمال عىل قدم املساواة من الناحية اإلجرائية أثناء املحاكمة، 

وأن يتمتعا بحق متساو يف عرض أدلتهام واالطالع عىل املعلومات الالزمة التي تخصهام.

املعاهدة: 
اتفاق دويل يتكون بني دولتني أو أكرث، ويتعلق بقضية أو أكرث، وتوقع أوالاً من قبل ممثيل الدول املعنية، ثم تربم 

ا يف  رسميًّا بعد ذلك بواسطة الجهات العليا املختصة يف هذه الدول، وتُعد بالنسبة للدول املوقعة عليها قانوناًا وعقداً

آن واحد. وقد تكون املعاهدة عامة لكل الدول، وقد تكون قارصة عىل الدول التي تنتمي إىل منظمة إقليمية معينة، 

مثل: “معاهدة الدفاع العريب املشرتك”. 

نزع السالح: 
واألسلحة  واملتفجرات  والذخائر  الصغرية  األسلحة  من  والتخلص  عىل  والسيطرة  والتوثيق  الجمع  عملية  إىل  يشري 

ا  ا ينطبق ذلك عىل السكان املدنيني. وينبغي أن يشمل نزع السالح أيضاً الخفيفة والثقيلة للمقاتلني، ويف الغالب أيضاً

وضع برنامج وطني مسئول إلدارة األسلحة.

التسريح: 
هو عملية الترسيح الرسمي والخاضع للسيطرة للمقاتلني الفّعالني من القوات املسلحة أو جامعات أخرى مسلحة. 

وقد تشمل املرحلة األوىل من الترسيح عملية ترتاوح ما بني إجراء معامالت مقاتلني أفراد يف مراكز مؤقتة وتجميع 

القوات يف معسكرات مصممة لهذا الغرض )مواقع تجميع، معسكرات، مناطق تجميع، ثكنات(. وتشتمل املرحلة 

الثانية من الترسيح عىل حزمة الدعم املقدمة إىل املرسّحني، وتسمى هذه املرحلة إعادة اإللحاق.

إعادة اإلحلاق: 
عىل  قادرين  يصبحوا  أن  إىل  للمقاتلني  الدعم  تقديم  يف  املساعدة  إىل  وتهدف  الترسيح،  من  األخرية  املرحلة  هي 

مرحلة  أثناء  السابقني  املقاتلني  إىل  املقدم  الدعم  عن  عبارة  اإللحاق  إعادة  الرسمي.  اإلدماج  إعادة  برنامج  دخول 

الترسيح، ولكنها تسبق عملية إعادة اإلدماج طويل املدى. ومتثل مرحلة إعادة اإللحاق صورة من صور الدعم االنتقايل 
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للمساعدة عىل تغطية الحاجات األساسية للمقاتلني السابقني وعائالتهم. ومن املمكن أن تشتمل عىل مخصصات 

السالمة والطعام والكساء واملأوى والخدمات الطبية والتعليم عىل املدى القصري والتدريب والعمل واألدوات. وبينام 

اإللحاق  إعادة  متثل  الطويل،  املدى  عىل  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  من  مستمرة  عملية  اإلدماج  إعادة  متثل 

مساعدة مادية و/أو مالية للوفاء باالحتياجات الفورية، وقد تستمر حتى لفرتة عام واحد.

إعادة اإلدماج: 
هي عملية من خاللها يكتسب املقاتلون السابقون الوضع املدين ويحصلون عىل العمل والدخل املستدامني. وهي يف 

األساس عملية اجتامعية اقتصادية يف إطار زمني غري محّدد، وتحدث بشكل أّويل يف املجتمعات عىل املستوى املحيل. 

وهي جزء من عملية التنمية العامة للبلد، وهي مسئولية وطنية وتتطلب يف الغالب مساعدة خارجية طويلة األمد.

من حيق له املشاركة يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؟
يف حني أّن اتفاق السالم ينّص بشكل عام أو بخالف ذلك يشري إىل القوات أو الجامعات املسلحة التي يجوز لها أن 

تشارك يف عملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، تبقى مسألة وضع معايري تفصيلية وشفافة لألهلية بالنسبة 

تتجنب هذه  أن  ينبغي  والتخطيط.  األوىل  التقييم  مرحلة  أولوية يف  ذا  أمراًا  الربنامج  للدخول يف  كأفراد  للمقاتلني 

املعايري السامح لألشخاص بدخول الربنامج ملجرد أنّهم سلّموا األسلحة أو الذخائر، بل ينبغي أن تكون املعايري مبنية 

عىل اختبارات لتحديد مدى انتامء الفرد لقوة مسلحة أو مجموعة مسلحة. سيعد كافة من يثبت انتامؤهم لقوة 

أو مجموعة مسلحة - سواء أكانوا مشاركني يف القتال الفعيل أو يقومون بأدوار مساندة )مثل الطباخني والحاملني 

واملراسلني واإلداريني وخدم الجنس و”زوجات الحرب”( - جزءاًا من القوة أو املجموعة املسلحة، وعليه يجب إدخالهم 

يف برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

السكان األصليون: 
هم مجموعة من سكان أرض ما، بقوا يف أرضهم رغم احتاللها من قبل قوة أو شعب آخر. أصبح السكان األصليون أقلية 

بسبب مامرسات املحتل، سواء قام املحتل بتهجري أغلب السكان األصليني وجلب شعب جديد ليستوطن أرضهم، كام 

هي الحالة يف فلسطني، أو مل يطرد أصحاب األرض خارج الوطن وإمنا كان عدد املستوطنني الجدد أكرب من عدد السكان 

األصليني الذين يدفع أغلبهم للعيش يف مناطق نائية ومنزوية كحالة األبوريجني يف أسرتاليا والهنود الحمر يف أمريكا 

الشاملية. ويفقد األصليون يف هذه الحالة السلطة والسيادة عىل وطنهم وعىل أمورهم ويعيشون تحت سيادة املحتل 

وقوانينه الجديدة، يعانون من سياسة إقصاء ومتييز عنرصي، وتكون حقوقهم منقوصة مقارنة بحقوق املحتلني.

الالجئون:
ُعرفت االتفاقية الدولية لوضع الالجئني عام 1951م، وهي أبرز االتفاقيات بعد الحرب العاملية الثانية. جاء فيها أن 

الالجئ هو “كل شخص يوجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من يناير/ كانون الثاين سنة 1951م، وبسبب خوف 



112

له ما يربره من التعرض الضطهاده ألسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتامئه لعضوية فئة اجتامعية معينة 

أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحامية دولته، أو كل 

شخص ال يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف، وال يستطيع أو ال يرغب بسبب 

هذا التخوف أن يعود إىل تلك الدولة”.

حقوق اإلنسان:
الحقوق األصلية املكفولة للبرش لكونهم من أفراد األرسة البرشية بغض النظر عن املوطن أو الجنسية أو العرق أو 

االنتامء اإلثني أو اللغة أو الجنسية أو القدرات، وحقوق كل إنسان هي أن يعيش حياة تتسم بالحرية والكرامة. 

وحقوق اإلنسان عاملية، وغري قابلة للترصف، مبعنى أن الشخص ال ميكنه التنازل عنها ولو بإرادته، كام أنه ال يجوز 

لفرد أو مجموعة من األفراد حرمان أى فرد من حقوقه اإلنسانية. 

حقوق غري قابلة للتجزئة:
ال يعد أي من حقوق اإلنسان، أو أية مجموعة من الحقوق، أكرث أهمية من الحقوق األخرى. إن حقوق اإلنسان 

بني  الخلط  أو  بينها  من  االختيار  ميكن  قامئة  من  ا  جزءاً ليست  فهي  ا؛  معاً وتسقط  ا  معاً تنهض  الرئيسة  والحريات 

مكوناتها. وهي الحقوق التي ميلكها كل شخص، وال ميكن أن تُنتهك تحت أي ظرف. ويعني ذلك تساوي الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية يف األهمية، واعتامد بعضها عىل بعض لتحقيق متتع كل الناس 

بالحرية والعدل والسالم يف العامل. 

حقوق املرأة:
تشري حقوق املرأة إىل الحقوق القانونية واالجتامعية اإلنسانية للمرأة. ففي جميع املجتمعات، مع استثناءات قليلة، 

تعاين النساء من وضع الخضوع. وعىل الرغم من أنه تم تحقيق تقدم كبري يف بعض أجزاء العامل، إال أنه ما زال ينظر 

إىل النساء يف مناطق أخرى عديدة بوصفهن أطفاالاً يف أحسن الظروف، أو ممتلكات يف أسوأ الظروف، يتبعن آبائهن 

أو أزواجهن. وعىل الرغم من أن النساء يشكلن أكرثية عددية بني سكان العامل، مام يجعلهن “األقلية” األكرب عدداًا، إال 

أنهن يحظني بقوة سياسية واجتامعية-اقتصادية أضعف كثرياًا مام يجب.

التحرر الوطين أو الكفاح الوطين: 
وتعني املعنى نفسه، ويُقصد بها كفاح الشعوب يف سبيل التحرر من السيطرة االستعامرية واألجنبية والقهر األجنبي 

بكافة الوسائل املتاحة، مبا يف ذلك الكفاح املسلح، وهو حق مرشوع كفله اإلسالم وكل املنظامت الدولية من أجل تقرير 

املصري واالستقالل لجميع الشعوب الواقعة تحت االستعامر وأنظمة التمييز العنرصي وأنواع السيطرة األجنبية األخرى.

االعتماد على بعضها البعض: 
املشاركة يف  الفرد عىل  قدرة  إن  املثال،  سبيل  اإلنسان. عىل  لقانون حقوق  املتكاملة  القواعد  عبارة عن مجموعة 

حكومته تتأثر مبارشة بقدرته عىل التعبري عن نفسه وبحقه يف التعليم وحتى الحصول عىل رضوريات الحياة. 
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جرمية اإلبادة اجلماعية:
اإلبادة  جرمية  تعرف  1948م  لسنة  البرشي(  الجنس  )إبادة  الجامعية  اإلبادة  جرمية  ومعاقبة  منع  التفاقية  ا  وفقاً

الجامعية بأنها أي فعل من األفعال اآلتية التي ترتكب بقصد القضاء جزئيًّا أو كليًّا عىل جامعة برشية بالنظر إىل 

صفاتها الوطنية أو العنرصية أو الجنسية أو الدينية، ومن ذلك: 

1- قتل أعضاء هذه الجامعة. 

2- االعتداء الجسيم عىل أفراد هذه الجامعة جسامنيًّا أو نفسيًّا. 

ا إىل ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديًّا كليًّا أو جزئيًّا.  3- إخضاع الجامعة عمداً

4- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجامعة. 

5- نقل الصغار قرساًا من جامعة إىل جامعة أخرى.

اجلرائم ضد اإلنسانية: 
ا للامدة رقم )7( من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002م، تعرف الجرائم ضد اإلنسانية  وفقاً

بأنها: أي فعل من األفعال التالية متى ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من 

السكان املدنيني، ومن هذه الجرائم ما ييل:

• القتل العمد. 

• اإلبادة: تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول عىل الطعام والدواء بقصد إهالك جزء من 

السكان. 

• االسرتقاق: مامرسة أي من السلطات املرتتبة عىل حق امللكية، أو هذه السلطات جميعها عىل شخص ما مبا يف ذلك 

مامرسة هذه السلطات يف سبيل االتجار باألشخاص وال سيام النساء واألطفال.

بصفة  فيها  يوجدون  التي  املنطقة  من  قرساًا  املعنيني  األشخاص  نقل  للسكان:  القرسي  النقل  أو  السكان  إبعاد   •

مرشوعة بالطرد أو بأي فعل قرسي آخر دون مربرات يسمح بها القانون الدويل. 

• السجن أو الحرمان الشديد عىل أي نحو آخر من الحرية البدنية مبا يخالف القواعد األساسية للقانون الدويل. 

• االغتصاب، أو االستعباد الجنيس، أو اإلكراه عىل البغاء، أو التعقيم القرسي.

• الحمل القرسي: إكراه املرأة عىل الحمل قرساًا وعىل الوالدة غري املرشوعة بقصد التأثري عىل التكوين العرقي ألية 

مجموعة من السكان، أو ارتكاب انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل. وال يجوز بأي حال تفسري هذا التعريف عىل 

نحو ميس القوانني الوطنية املتعلقة بالحمل. 
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• اضطهاد أية جامعة محددة أو مجموعة محددة من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية 

أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس عىل النحو املعرف يف الفقرة رقم )3( أو ألسباب أخرى من املسلم عامليًّا بأن القانون 

الدويل ال يجيزها، وذلك فيام يتصل بأي فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو بأية جرمية تدخل يف اختصاص املحكمة. 

• االختفاء القرسي لألشخاص: إلقاء القبض عىل أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة 

سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم 

أو إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حامية القانون لفرتة زمنية طويلة. 

• جرمية الفصل العنرصي: أية أفعال ال إنسانية متاثل يف طابعها األفعال املشار إليها يف الفقرة رقم )1(، وترتكب يف 

سياق نظام مؤسيس قوامه االضطهاد املنهجي والسيطرة املنهجية من جانب جامعة عرقية واحدة إزاء أية جامعة أو 

جامعات عرقية أخرى، وترتكب بنية اإلبقاء عىل ذلك النظام. 

ا يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق بالجسم  • األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املامثل التي تتسبب عمداً

أو بالصحة العقلية أو البدنية. 

• االحتجاز: وهو تجريد املرء من حريته – سواء قبل املحاكمة أو أثنائها - لسبب ال يتصل بصدور حكم قضايئ بإدانته 

بإدانته  املرء مبقتضاه من حريته بعد صدور حكم قضايئ  الذي يجرد  يف قضية بعينها، ويختلف ذلك عن السجن 

ومعاقبته بعقوبة محددة.

• االعتقال: هو سلب مؤقت للحرية تجريه سلطة إدارية دون أمر صادر من املحكمة املختصة بحيث يتم التحفظ 

عىل الشخص، ومينع من االتصال بغريه، أو مبارشة أي عمل إال يف الحدود التي تسمح بها السلطة بهدف حامية أمن 

املجتمع.

• التمييز ضد األقلية: واألقلية هي جامعة متثل نسبة محدودة من أفراد املجتمع تختلف عن املجموع )األغلبية( يف 

اللغة أو الدين أو العرق أو الطائفة، وقد تتعرض هذه األقلية للتمييز السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي أو الثقايف 

ضدها من جراء هذا االختالف.

• الرتصد: هو تربص الجاين للظفر باملجني عليه ومباغتته يف مكان وزمان يحدده هو الرتكاب الجرمية.

ا بشخص ما بهدف  • التعذيب: هو عمل ميارسه موظف رسمي وينتج عنه أمل، جسديًّا كان أو عقليًّا، يلحق عمداً

الحصول من هذا الشخص أو شخص آخر عىل معلومات أو عىل اعرتاف بعمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، وال 

يعترب من فعل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجامن عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاًا منها.

• التلبس: هو اكتشاف الجرمية حال ارتكابها، وهو حالة واقعية تعرب عنها مجموعة من املظاهر الخارجية التي تدل 

املظاهر  يُعّد مظهراًا من  منها  الرائحة  وانبعاث  املخدرات  تعاطي  بأدوات  الشخص  فإمساك  تقع،  الجرمية  أن  عىل 

الخارجية املشار إليها.
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• التمييز العنرصي: ويُقصد به أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم عىل أساس العرق أو اللون أو األصل 

أو  بها  التمتع  أو  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق  االعرتاف  عرقلة  أو  تعطيل  ويستهدف  اإلثني،  أو  القومي 

الثقايف أو يف أي ميدان آخر من  مامرستها، عىل قدم املساواة، يف امليدان السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي أو 

ميادين الحياة العامة.

• الحبس: هو سلب حرية املتهم مدة من الزمن قابلة للمد والتجديد تحددها مقتضيات التحقيق وفق الضوابط التي 

يقررها القانون. وغاية هذا اإلجراء هو وضع املتهم تحت ترصف املحقق وتيسري استجوابه دون متكينه من الهرب أو 

العبث بأدلة الدعوى أو التأثري عىل الشهود أو املجني عليه، وكذلك حامية املتهم من احتامالت االنتقام منه. ويختلف 

ذلك عن السجن الذي يجرد املرء مبقتضاه من حريته بعد صدور حكم قضايئ بإدانته ومعاقبته بعقوبة محددة.

• الحرمان من الجنسية: يشري مفهوم الحرمان من الجنسية إىل انتفاء وجود رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد 

بدولة ما. وهذا الحرمان يعود إىل سببني، أولهام: هو ما اصطلح عىل تسميته بـ “عدميي الجنسية” أو “البدون” وهو 

ابتدايئ من الجنسية أسس لوضع دائم. وثانيهام: إسقاط الجنسية لغرض عقايب توقعه الدولة عىل شخص  حرمان 

ا لقوانينها. يتمتع بجنسيتها لكونه أخّل بواجباته نحوها وفقاً

• االتجار بالبرش: تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها 

أو غري ذلك من أشكال القرص أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعامل السلطة أو إساءة استغالل حالة 

االستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر بغرض االستغالل. 

ويشمل االستغالل كحد أدين استغالل الدعارة أو سائر أشكال االستغالل الجنيس، أو السخرة، أو الخدمة قرساًا، أو 

االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق أو االستبعاد، أو نزع األعضاء. ومن ذلك تجنيد األطفال أو نقلهم أو إيواؤهم 

بغرض االستغالل “االتجار باألشخاص”، حتى إذا مل ينطو ذلك عىل استعامل أي من الوسائل املبينة يف الفقرة السابقة.

• الشتم: وهو السب، سواء بإطالق اللفظ الرصيح الدال عليه، أو باستعامل إيحاءات غري مبارشة بهدف الحط من 

قدر شخص بعينه أو تشويه سمعته دومنا استناد إىل واقعة مادية محددة. 

، وإمنا غالباًا ما ميارس بشكل  • العنف: هو عمل ال ميارس من خالل تنظيم محكم له عقيدة أو فكر كاإلرهاب مثالاً

فردي أو من خالل عصابات منظمة لكنها محددة النشاط، كالرسقة أو االتجار يف املخدرات، بينام ميارس اإلرهاب من 

خالل تنظيامت سياسية وحركات عقائدية فكرية غري رسمية.
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جرائم احلرب: 
من أمثلة جرائم الحرب املتعلقة باملرأة ما ييل: 

• تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطري بالجسم أو بالصحة. 

• اإلبعاد أو النقل غري املرشوعني، أو الحبس غري املرشوع. 

• أخذ رهائن. 

• تعمد توجيه هجامت ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف األعامل 

الحربية. 

• مهاجمة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباين العزالء التي ال تكون أهدافاًا عسكرية بأية وسيلة كانت. 

الخريية،  أو  العلمية  أو  الفنية  أو  التعليمية  أو  الدينية  املباين املخصصة لألغراض  تعمد توجيه هجامت ضد   •

واآلثار التاريخية واملستشفيات وأماكن تجمع املرىض والجرحى رشيطة أال تكون أهدافاًا عسكرية. 

أو  الطبية  التجارب  من  نوع  أو ألي  البدين  للتشويه  معاٍد  تحت سلطة طرف  املوجودين  األشخاص  إخضاع   •

العلمية التي ال تربرها املعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو املعالجة يف املستشفى للشخص املعني، والتي ال 

تجري لصالحه وتتسبب يف وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف تعريض صحتهم لخطر شديد. 

• االغتصاب أو االستعباد الجنيس أو اإلكراه عىل البغاء أو الحمل القرسي عىل النحو املعرف يف الفقرة رقم )2( 

ا انتهاكاًا خطرياًا  “و” يف املادة رقم )7(، أو التعقيم القرسي، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس يشكل أيضاً

التفاقيات جنيف. 

• تعمد تجويع املدنني كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من املواد التي ال غنى عنها لبقائهم، مبا يف ذلك 

تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف. 

• تجنيد األطفال دون الخامسة عرشة من العمر إلزاميًّا أو طوعيًّا يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم 

للمشاركة فعليًّا يف األعامل الحربية. 

التحكيم الدوىل:
بأى مطعن،  للطعن  قابل  تحكيمى حاسم غري  بحكم  تنتهي  أنه خصومة  أى  الرسمى،  للقضاء  بديل  التحكيم هو 

والتجارية،  املدنية  املواد  املتعاقدة ىف  األطراف  تنشب بني  التى  املنازعات  اتفاقية خاصة لحل  قانونية  فهو وسيلة 

فاختيار هذا الطريق ال يكون إال بإرادة حرة سليمة تتضمن االتفاق املسبق كتابة برغبتهم ىف اللجوء للتحكيم وإنهاء 

ا ألحكامه. وقد يكون االتفاق عىل التحكيم ضمنيًّا حني يقبل األطراف  منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء ووفقاً

االلتزام برشوط عقد منوذجى، ويكون هذا النموذج متضمناًا رشط التحكيم.
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حق اللجوء السياسي:
هو مفهوم قضايئ قديم يقيض بإعطاء الشخص الذي يتعرّض لالضطهاد بسبب آرائه السياسية أو املعتقدات الدينية 

يف بلده - والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة أو بلد أجنبي - الفرصة للتعبري عن آراءه. وينبغي 

عدم الخلط بني اللجوء السيايس وقانون الالجئني الحديث، والذي يتعامل مع التدفق الهائل من السكان إىل البلدان 

األخرى، فحق اللجوء هو حق يختص باهتاممات األفراد، ويقّدم يف كل حالة عىل حدتها.

فض النزاعات: 
“فض  مصطلح  جانب  وإىل  النزاع.  من  للحد  املستخدمة  والطرق  األفكار  من  مجموعة  عن  للتعبري  مصطلح  هو 

النزاعات” يستخدم أحياناًا مصطلح “فض الخالفات”؛ حيث إن هناك تداخل يف املعنى بني مصطلح نزاع وخالف. إن 

مصطلح نزاع أوسع وأشمل من مصطلح خالف، فهو مّعني أكرث بالجهد املادي من النقاش الكالمي. وتتضمن عملية 

فض النزاعات بشكل عام التفاوض والوساطة والدبلوماسية. وتوصف عملية التحكيم والدعاوى القضائية والشكاوي 

الرسمية لديوان املظامل بـ “فض الخالفات” وأحياناًا “فض النزاعات”.

التظلمات:
يوجد 3 سبل رئيسة ميكن من خاللها التقدم بشكاوي انتهاكات حقوق اإلنسان لهيئات املعاهدات باألمم املتحدة، 

وهى شكاوي األفراد، وشكاوي الدول، واالستفسار. وليس من اختصاص كافة اللجان استقبال الشكاوي والنظر فيها، 

القضاء عىل  التعذيب، ولجنة  العنرصي، ولجنة مناهضة  التمييز  القضاء عىل  اإلنسان، ولجنة  فقط ملجلس حقوق 

التمييز ضد املرأة، لهم الحق يف استقبال الشكاوى والنظر فيها. وهناك إجراءات أخرى خارج منظومة لجان األمم 

املتحدة، وهي: اإلجراء )1503(، وإجراء الشكاوى الخاص بلجنة حقوق اإلنسان، وإجراء لجنة مركز املرأة.

اخلبري املستقل:
مبوجب  املنشأة  املتحدة  األمم  آليات  وتتكون  املتحدة.  األمم  منظومة  يف  بدور  للقيام  ينتخب  أو  يعني  فرد  وهو 

معاهدات حقوق اإلنسان من مجموعة من الخرباء املستقلني، مثل لجنة حقوق الطفل التي تتألف من 18 خبرياًا 

مستقالًّ تم تعيينهم “بآلية خاصة”، وهم أشخاص “من ذوى املكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة املعرتف بها يف ميدان 

ا للامدة رقم )43( من اتفاقية حقوق الطفل تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة ملدة أربع  حقوق اإلنسان”. وطبقاً

سنوات، ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية، وميكن إعادة ترشيحهم وانتخابهم، وميكن أن يتولوا واليات قطرية 

أو واليات موضوعية. انظر أعضاء لجنة حقوق الطفل عام 2007م.

ويوجد خرباء مستقلون آخرون قد يعينهم األمني العام لألمم املتحدة لتويل مهام محددة، ومثال هذا الربوفيسور باولو 

سريجو بينهريو، الذي عينه كويف عنان إلجراء دراسة العنف ضد الطفل. وصفة مستقل تعني أن الخبري ال ميثل وجهة 

نظر األمم املتحدة أو أية دولة أخرى، بل يقدم نظرة موضوعية ملوقف محدد.
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املمثل اخلاص:
أحد اإلجراءات الخاصة، يُعني مبارشة من قبل األمني العام لألمم املتحدة، وقد يكون معنياًا بقضية أو بدولة.

التحكيم: 
يف القانون هو جلسة استامع لعرض نزاع وتحديده، وبخاصة النزاع الصناعي، عن طريق َحَكم غري متحيز تختاره 

األطراف املعنية أو توافق عليه. ويف القانون الدويل هو اإلجراء املتبع لتسوية النزاعات الدولية.

نزاع مسلح: 
وضع يدخل فيه فريقان منظامن أو أكرث يف قتال مسلح، سواء عىل املستوى الدويل أو الداخيل. وكل خالف ينشأ بني 

دولتني ويؤدي إىل تدخل قوات مسلحة هو نزاع مسلح، حتى وإن كان أحد الطرفني ينفي وجود حالة حرب.

أضرار جانبية: 
وقوع رضر أو خسارة بصورة عرضية خالل هجوم ُشن بالرغم من جميع االحتياطات الالزمة املتخذة للحيلولة دون 

وقوعهام، أو عىل أي حال لتقليص الخسارة يف أرواح املدنيني وجرح املدنيني وإلحاق الرضر باألغراض املدنية.

حمارب: 
شخص يشارك مبارشة يف أعامل عدائية، أو فرد من أفراد القوات املسلحة لدولة أو منظمة متورطة يف نزاع مسلح.

بالغ: 
ا “طلباًا”  شكوى فردية أو جامعية ترفع إىل هيئة منشأة مبعاهدة بشأن انتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان. وتسمى أيضاً

أو“شكوى” “أوعريضة”.

شكوى: 
بالغ فردي أو جامعي يقدم إىل هيئة منشأة مبعاهدة لتوجيه االهتامم إىل وجود انتهاك مزعوم يف حقوق اإلنسان.  

ا مصطلح “بالغ”. انظر أيضاً

جرائم ضد السالم:
تخطيط أو إعداد أو استهالل أو شن حرب عدوانية أو حرب ما يعد انتهاكاًا للمعاهدات الدولية.

طرائق احلرمان: 
أساليب التعذيب النفيس، مبا يف ذلك الحرمان االجتامعي، أو الحرمان من التعليم، أو الحبس االنفرادي، أو الحرمان 

من العاملة ومامرسة األنشطة الثقافية والسياسية والدينية، أو الحرمان من الحواس، أو الحرمان من الحيز املكاين 

ومن النوم واملراسالت والوقاية الصحية والتغذية والرعاية الطبية وغري ذلك.
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استثناء: 
تعليق التزام إزاء حق إنساين يف ظروف محددة بوضوح مثل حالة الطوارئ العامة.

معتقل: 
مدين متهم بارتكاب جرمية، يجري اعتقاله يف أثناء نزاع مسلح.

متييز مباشر: 
يحدث عندما يتلقى شخص أو مجموعة من األشخاص معاملة أقل محاباة من املعاملة التي قد يتلقاها شخص آخر 

أو مجموعة من األشخاص اآلخرين بسبب عرقهم أو لونهم أو نسبهم أوجنسيتهم أو أصلهم اإلثني.

ا: اجلندر )النوع االجتماعي(: سادساً
تعريف اجلندر /النوع االجتماعي:  

الزمن  مبرور  تتغري  بالتعليم  تكتسب  التي  األدوار  وهذه  واألنثى.  الذكر  من  لكل  اجتامعيًّا  املحددة  األدوار  يعني 

ا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إىل أخرى.   وتتباين تبايناًا شاسعاً

ويشري هذا املصطلح إىل األدوار واملسئوليات التي يحددها املجتمع للمرأة والرجل. والجندر يعني الصورة التي ينظر 

بها املجتمع إلينا كنساء ورجال، واألسلوب الذي يتوقعه يف تفكرينا وترصفاتنا؛ ويرجع ذلك إىل أسلوب تنظيم املجتمع، 

وليس إىل االختالفات البيولوجية االختالفات “الجنسية” بني الرجل واملرأة.  

الوعي بالنوع االجتماعي:  
ويعني هذا املفهوم القدرة عىل تحديد املشكالت املرتبطة بالفرق بني األدوار املحددة للجنسني حتى وإن مل يكن 

ا وجليًّا يف كثري من األحيان، ويتطلب ذلك القدرة عىل معرفة أن للمرأة رؤى واهتاممات مختلفة بسبب  ذلك واضحاً

اختالف أوضاعها وأدوارها، ومحاولة رشح األسباب وتحليلها وتقييم االختالفات والتاميز.  

اجلهل بالنوع االجتماعي : 
يعني عدم القدرة عىل مالحظة وجود أدوار ومسئوليات يحددها جنس اإلنسان؛ وبالتايل عدم القدرة عىل إدراك 

حقيقة أنه ميكن أن ترتتب عىل السياسات والربامج واملرشوعات آثار مختلفة عىل النساء والرجال.  

ويعني إهامل الحقيقة املتمثلة يف أن األدوار الجندرية وما يتعلق بها من مسئوليات ميكن أن تختلف عن بعضها 

البعض؛ ونتيجة لذلك ال يتم إدراك أن سياسات التنمية وبرامجها ومرشوعاتها ميكن أن تؤدي إىل تأثريات مختلفة 

عىل كل من املرأة والرجل.  

التغري/رعاية اجلندر:  
شخص أو مجموعة من األفراد لديهم القدرة لتحديد وجوب التغيري، ولتحقيق استقطاب الدعم ومساندة املؤسسة 

ككل ملثل هذا التغيري، إن اقتىض األمر أن يكون رمزاًا للتغيري.  
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الدور يف اجملتمع احمللي : 
ويشمل الدور يف املقام األول نشاطات تقوم بها النساء عىل مستوى الجامعة أو املجتمع. وتعد امتداداًا لدور »إعادة 

اإلنتاج« لضامن توفري املوارد النادرة والحفاظ عليها باالستهالك الجامعي، مثل املاء والرعاية الصحية والتعليم، وهذا 

يعد عمالاً تطوعيًّا غري مدفوع األجر تم أداؤه يف أوقات »الفراغ«، وهي نشاطات يقوم بها الرجال يف املقام األول عىل 

مستوى املجتمع.  

وأما العمل اإلنتاجي فهو العمل الذي يُعرتف به ويُقيم اجتامعيًّا ألنه يتم حرصه يف أنظمة الحسابات القومية مثل: 

الناتج القومي اإلجاميل، وإحصائيات العمل، فنحن نجد أن الفالحة حني تقوم بإنتاج الذرة أو الخرضاوات إلطعام 

إنتاجها هذا وتستخدم  تبيع  أنها تعد مسهمة يف االقتصاد واملجتمع حني  يتم تصنيفها كعاملة، يف حني  عائلتها ال 

ا مقارنة باملزارع املنتج  حصيلته يف إنتاج الطعام؛ ونتيجة لذلك فإن ُمزارع »الزراعات املعيشية« يعد أقل مهارة وإنتاجاً

للحبوب نظراًا ألن موارده أقل، وال يعد أي من أعامل »إعادة اإلنتاج« داخل املنزل كعمل. إن العمل االجتامعي غري 

الرسمي بالنسبة للنساء والرجال ال يعتد به.  

األثر الناجم عن اختالف النوع : 
ويعني نتائج األنشطة التي تعد ذات آثار مختلفة عىل حياة الرجال والنساء. ويختلف هذا التأثري باختالف النوع 

االجتامعي بحيث ميكن أن يكون التأثري غري متساٍو.  

املساواة بني النوع:  
املوارد  بتوزيع  يتعلق  الجنس، وبصفة خاصة فيام  األفراد عىل أساس  أو اختالف بني  أال يكون هناك متايز  ويعني 

النوع، إضافة  الخدمات والحقوق والواجبات، وذلك حسب مؤرشات خاصة توجد املساواة بني  والعائدات وتوفري 

ا املساواة يف الفرص والنتائج بني أفراد املجتمع. إن قرار األمم املتحدة الخاص بالقضاء عىل كل  إىل أنه يعني أيضاً

أنواع التمييز ضد املرأة ينبغي أن يُفهم بصورة واسعة بأنه يشري إىل رضورة املساواة يف الفرص والواجبات ويف الحياة 

العملية، بل ويف كل نشاط من أنشطة الحياة املختلفة وعىل نطاق القطاعات االقتصادية املختلفة.  

أهداف اجلندر : 
الحياة  والتحسينات يف  الجندر  املحبذة يف مجال  للتغريات  والواضحة  امللموسة  واالنعكاسات  التعبريات  عبارة عن 

األزواج  بني  املتزايدة  والرشاكة  الزراعي  اإلنتاج  يف  الريفية  للمرأة  املتزايدة  املشاركة  ذلك:  أمثلة  ومن  االجتامعية. 

والزوجات يف العمل املنزيل ومهامت رعاية األطفال، والقضاء عىل الصور التقليدية /النمطية ألدوار الرجال والنساء يف 

الكتب املدرسية، وحامية املساواة يف فرص التشغيل.  

آثار اجلندر:  
وهي عبارة عن آثار ملحوظة ومحددة للخطط والسياسات والخدمات، مثالاً زيادة الدخل واملهارات املطورة، حيث 

ميكن لهذه اآلثار أن تُحدث تغيريات أو فروقات يف املجاالت األخرى.  
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قضايا اجلندر/االهتمامات:  
قضايا، اهتاممات، ومشكالت تنشأ عن مختلف األدوار للرجل واملرأة يف املجتمع، وكذلك عن التساؤل حول العالقة 

بينهام.  

مؤشرات على أساس اجلندر:  
يتضمن املقاييس الثالثة التي تحدد من خاللها التنمية البرشية، إال أن هذه املقاييس أو املتغريات تختلف يف املحتوى 

ومستوى التحليل والهدف.  

ويف هذا اإلطار فهي البد أن تعكس التفاوت االجتامعي بني النساء والرجال، ويكون نتيجة قياسها العامل الجربي 

للتفاوت »عدم املساواة« بني النساء والرجال، وترمي املنهجية التي ترتكز عىل هذا املؤرش إىل »معالجة« ظاهرة عدم 

املساواة، ومن هنا فإنها تهدف إىل التغيري عىل املدى الطويل . 

ا  ا، ولكن أيضاً وهكذا فإن هذا املؤرش ال ينخفض يف بلد ما عندما ينخفض فقط مستوى تنمية الرجال والنساء معاً

عندما تتسع فجوة التنمية بني النساء والرجال؛ مام ينجم عنه انعكاسات سلبية عىل مستوى البلد ومكانتها ضمن 

البدان األخرى.  

سياسات اجلندر األعمى:
؛  عدم إیجاد أية فروقات بني الجنسني. تتضمن تلك االفرتاضات انحيازات لصالح العالقات الجندریة املوجودة أصالاً

ومتيل بالتايل الستثناء النساء. 

السياسات الواعية للجندر:
االعرتاف بأن املؤدین داخل املجتمع هم النساء والرجال وإن كانوا مقيدین بطرق مختلفة وغري متساویة؛ وبالتايل 

فإنهم قد یعربون عن حاجات واهتاممات وأولویات مختلفة وأحياناًا متضاربة.

مقاربات سياسات اجلندر احملايد:
العملية،  الجندر  لحاجات  استهدافها  االنحيازات لضامن  لتخطي  إطار معني  الجندر يف  بفروقات  املعرفة  استعامل 

وعملها ضمن تقسيم الجندر املعتمد للموارد واملسئوليات.

االستقطاب /الرتويج للنوع االجتماعي:  
ا له، ويشمل القناعة والرغبة يف االشرتاك  هو االتجاه لاللتزام بفكرة أو سبب، والجاهزية للدفاع عنه وللترصف وفقاً

ا يف عملية تقديم الدعم  يف هذه القناعة مع اآلخرين، واملثابرة عىل تحقيق األهداف واقعيًّا. وهذا االتجاه مهم جداً

لقضايا النوع االجتامعي ومتكني املرأة.  
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التغري/رعاية اجلندر:  
شخص أو مجموعة من األفراد لديهم القدرة لتحديد وجوب التغيري، ولتحقيق استقطاب الدعم ومساندة املؤسسة 

ككل ملثل هذا التغيري، إن اقتىض األمر أن يكون رمزاًا للتغيري  

حتفيز اإلدراك والوعي بالنوع االجتماعي:  
وهو العملية التي يتم من خاللها الوصول إىل إدراك أن املشكالت والعقبات التي تواجهها مجموعة ما من خالل 

تجارب أفرادها املشرتكة، وهي نتيجة مامرسات التمييز والتهميش، وضمن إطار عملية تنمية املرأة. هناك رضورة 

للوعي الجامعي واإلدراك املشرتك بهدف أن يدرك الجميع رجاالاً ونساء كمجموعة حقوقهم واملشكالت التي تواجه 

الجميع، ووجود متييز ضد النساء، ومناقشة كل ذلك بصورة جامعية من خالل تحليل االسباب وتسليط األضواء عليها.  

وكل  والخطب،  واإلعالم،  والنقاش،  املنزلية،  الزيارات  خالل  من  واإلدراك  الوعي  رفع  عملية  تتم  أن  املمكن  ومن 

الوسائل املتيرسة التي ميكن استخدامها لرفع الوعي واإلدراك؛ إذ إن الوعي واإلدراك يشكالن الخطوة األساسية يف 

ا مهامًّ لعملية  عملية متكني املرأة وتقويتها وإلغاء التمييز وتحقيق املساواة من جهة، ويشكالن يف نفس الوقت أساساً

التنمية بصورة عامة من جهة أخرى. ومن خالل الوعي واإلدراك يتم تقريب وجهات النظر املتعارضة من خالل فهم 

النساء والرجال طبيعة املعوقات وأسباب املعاناة التي يعيشونها، والحاجة لتعبئة املجموعة ملواجهة العقبات التي 

تقف يف طريقهام، إضافة إىل مبدأ نقاش املشكالت العامة، الذي يعد إجراءاً أساسيًّا ميكِّن النساء والرجال عىل السواء 

من أن يكونا مشاركني أساسيني يف عملية التنمية وليسا منتفعني فقط. ويتضمن مبدأ الوعي واإلدراك الوقوف عىل 

االختالفات، والفجوة النوعية، واملشكالت واملعوقات، ومظاهر التخلف... إلخ.  

الدور يف اجملتمع احمللي:  
ويشمل الدور يف املقام األول نشاطات تقوم بها النساء عىل مستوى الجامعة أو املجتمع، وتعد امتداداًا لدور »إعادة 

اإلنتاج« لضامن توفري املوارد النادرة والحفاظ عليها باالستهالك الجامعي، مثل املاء والرعاية الصحية والتعليم، وهذا 

يعد عمالاً تطوعيًّا غري مدفوع األجر تم أداؤه يف أوقات »الفراغ«.

وأما العمل اإلنتاجي فهو العمل الذي يُعرتف به ويُقيَّم اجتامعيًّا ألنه يتم حرصه يف أنظمة الحسابات القومية، مثل: 

بإنتاج الذرة أو الخرضاوات إلطعام  الناتج القومي اإلجاميل وإحصائيات العمل، فنحن نجد أن الفالحة حني تقوم 

إنتاجها هذا وتستخدم  تبيع  أنها تعد مسهمة يف االقتصاد واملجتمع حني  يتم تصنيفها كعاملة، يف حني  عائلتها ال 

ا مقارنة باملُزارع املنتج  حصيلته يف إنتاج الطعام؛ ونتيجة لذلك فإن ُمزارع الزراعات »املعيشية« يعد أقل مهارة وإنتاجاً

للحبوب نظراًا ألن موارده أقل، وال يعد أي من أعامل »إعادة اإلنتاج« داخل املنزل كعمل، إن العمل االجتامعي غري 

الرسمي بالنسبة للنساء والرجال ال يعتد به.  

األثر الناجم عن اختالف النوع:  
ويعني نتائج األنشطة التي تعد ذات آثاٍر مختلفة عىل حياة الرجال والنساء. ويختلف هذا التأثري باختالف النوع 

االجتامعي بحيث ميكن أن يكون التأثري غري متساٍو.  
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املساواة بني النوع:
املوارد  بتوزيع  يتعلق  فيام  خاصة  وبصفة  الجنس،  أساس  عىل  األفراد  بني  واختالف  متايز  هناك  يكون  أال  ويعني 

النوع، إضافة  الخدمات والحقوق والواجبات، وذلك حسب مؤرشات خاصة توجد املساواة بني  والعائدات وتوفري 

ا املساواة يف الفرص والنتائج بني أفراد املجتمع. إن قرار األمم املتحدة الخاص بالقضاء عىل كل  إىل أنه يعني أيضاً

أنواع التمييز ضد املرأة ينبغي أن يفهم بصورة واسعة بأنه يشري إىل رضورة املساواة يف الفرص والواجبات ويف الحياة 

العملية، بل ويف كل نشاط من أنشطة الحياة املختلفة وعىل نطاق القطاعات االقتصادية املختلفة.  

أهداف اجلندر:  
الحياة  الجندر، والتحسينات يف  للتغريات املحبذة يف مجال  التعبريات واالنعكاسات امللموسة والواضحة  عبارة عن 

املتزايدة بني االزواج  الزراعي، والرشاكة  الريفية يف اإلنتاج  املتزايدة للمرأة  أمثلة ذلك: املشاركة  االجتامعية وومن 

والزوجات يف العمل املنزيل ومهامت رعاية األطفال، والقضاء عىل الصور التقليدية /النمطية ألدوار الرجال والنساء يف 

الكتب املدرسية، وحامية املساواة يف فرص التشغيل.  

آثار اجلندر:  
وهي عبارة عن آثار ملحوظة ومحددة للخطط والسياسات والخدمات، مثالاً زيادة الدخل واملهارات املطورة، حيث 

ميكن لهذه اآلثار أن تحدث تغيريات أو فروقات يف املجاالت األخرى.  

قضايا اجلندر/االهتمامات:  
قضايا، اهتاممات، ومشكالت تنشأ عن مختلف األدوار للرجل واملرأة يف املجتمع، وكذلك عن التساؤل حول العالقة 

بينهام.  

مؤشرات على أساس اجلندر:  
تتضمن املقاييس الثالثة التي تحدد من خاللها التنمية البرشية، إال أن هذه املقاييس أو املتغريات تختلف يف املحتوى 

ومستوى التحليل والهدف . 

ويف هذا اإلطار فهي البد أن تعكس التفاوت االجتامعي بني النساء والرجال، ويكون نتيجة قياسها العامل الجربي 

للتفاوت »عدم املساواة« بني النساء والرجال. وترمي املنهجية التي ترتكز عىل هذا املؤرش إىل »معالجة« ظاهرة عدم 

املساواة؛ ومن هنا فإنها تهدف إىل التغيري عىل املدى الطويل  .

ا  ا، ولكن أيضاً وهكذا فإن هذا املؤرش ال ينخفض يف بلد ما عندما ينخفض فقط مستوى تنمية الرجال والنساء معاً

عندما تتسع فجوة التنمية بني النساء والرجال؛ مام ينجم عنه انعكاسات سلبية عىل مستوى البلد ومكانتها ضمن 

البدان األخرى.  
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مؤشر التنمية البشرية :
يتضمن هذا ملؤرش ثالثة عنارص:  

- مدة الحياة:  

وتقاس باعتامد العمر املتوقع عند الوالدة.  

- مستوى التعليم:

ويقاس باستعامل مؤرش يتكون من ثلثي معدل تعليم الكبار »محو األمية« وثلث املعدل اإلجاميل للدارسني 

يف كل مستويات التعليم.  

- مستوى املعيشة:  

ويقاس باعتامد الناتج القومي اإلجاميل بالنسبة لكل ساكن.  

ا.   ويحتوي مؤرش التنمية البرشية عىل املعدل الحسايب ملجموع العنارص الثالثة املذكورة سالفاً

ويجب أن تكون هذه املؤرشات مفصلة حسب الجنس  .

مؤشر املشاركة النسائية:  
يرتكز هذا املؤرش عىل ثالثة متغريات:  

- إسهام املرأة يف حقل اتخاذ القرار.  

- املنافذ املهنية املفتوحة للمرأة.  

- مستوى دخل املرأة.  

احتياجات النوع االجتماعي العملية : 
ا للجندر بالنسبة للمرأة والرجل، وهي نتيجة لرتتيب املرأة يف املقام  وهي تنشأ عن التقسيم التقليدي للعمل طبقاً

ا. إن احتياجات النوع االجتامعي العملية تعد استجابة أو رد فعل  الثاين بعد الرجل، والذي ال يعد محل تساؤل أبداً

عىل الرضورة املبارشة املحددة يف سياق معني، وهي احتياجات عملية بطبيعتها وكثرياًا ما تعنى بالظروف املعيشية 

غري املناسبة، مثل توفري املياه والرعاية الصحية والتوظيف 

اإلنتاجية:  
املادي،  املال  ورأس  كالعمل،  أخرى،  بعوامل  إنتاجها  يتم  التي  الكمية  »عالقة  اإلنتاجية  عىل  البرش  قدرة  تحديد 

والطاقة« بإرشاكهم مشاركة فاعلة يف عملية توليد الدخل ويف العاملة بأجر. وال ميثل عنرص النمو االقتصادي هذا إال 

ا من مناذج التنمية البرشية.   منوذجاً
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عالقات السلطة:
يؤدي تفاوت الفرص بني الجنسني إىل عدم توازن القوى بينهام وكذلك العكس، إذ ميكن أن نقول إن توزيع العمل أو 

األدوار يكون مبنيًّا عىل عالقات قوة أو سلطة مستنسخة عن تلك التي توزع األدوار االجتامعية التقليدية. وتتمثل 

هذه األدوار التقليدية يف سيطرة الرجال عىل موارد اإلنتاج ومصادر السلطة؛ وبالتايل سيطرة الرجل عىل املرأة يف 

مراكز صنع القرار، سواء كان ذلك يف محيط األرسة »الداخل« أو العمل »الخارج«، أي يف شتى املجاالت االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية. ويكون لهذا انعكاسات سلبية عىل وضع املرأة إذ إنها تحرم من فرص الرتقي / أو صنع القرار 

« فتبقى يف مكانة متدنية يف املجتمع بوجه عام.   حتى فيام يتعلق بحياتها الشخصية »كتنظيم أرستها مثالاً

السيطرة األبوية: 
وهي تعد مامرسة قدمية األزل يف جميع املجتمعات »املتقدمة واألقل منواًا« حيث يعد الرجل داخل األرسة هو األب 

الروحي املهيمن واملسيطر عىل املوارد والقرارات، ويف نطاق خارج األرسة فإن الرجل دامئاًا حائز عىل املناصب اإلدارية 

والترشيعية والتنفيذية، وهو دامئاًا له نصيب أكرب يف فرص التعليم والتوظيف والتدريب والرثوة.  

إن هذا النمط أصبح متوارثاًا ومسيطراًا عىل نوعية مشاركة املرأة ومستوى تلك املشاركة، فمثالاً عىل مستوى األرسة 

نجد أن الرجل قليالاً ما يشارك يف األعامل املنزلية اليومية، كام نالحظ دامئاًا أن هناك تفرقة يف الرتبية بني الولد والبنت، 

فكل منهام مهيَّأ للقيام بدور محدد ومخصص وال يسمح بالتعاون واملشاركة، فهذا النمط من الرتبية األرسية أصبح 

ا.   متوارثاًا حتى إنه ينعكس عىل دور كل منهام خارج املنزل وعىل النطاق العام أيضاً

أدوار النوع االجتماعي:  
وليس  االجتامعية  الظروف  تشكلها  أدوار  هي  الجنسني  من  كل  بها  يقوم  التي  األدوار  أن  يعني  املصطلح  وهذا 

االختالف البيولوجي، فعىل سبيل املثال إذا كانت تربية األطفال وأعباء العمل املنزيل مرتبطة تقليديًّا باملرأة، فإن 

ا؛ وعليه فإن أدوار  ذلك ليس له عالقة بتكوينها البيولوجي كامرأة، إذ إن هذه األدوار ميكن أن يقوم بها الرجل أيضاً

النوع االجتامعي تختلف عن أدوار الجنس البيولوجي، فاألوىل من املمكن أن تكون متبادلة بني الجنسني، يف حني أن 

الثانية تتسم بالثبات.  

مفهوم عالقة النوع االجتماعي:  
هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل يف املجتمع، وتسمى هذه العالقة »عالقة النوع االجتامعي«  

تأثريها عىل  اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية وبيئية، وذلك عن طريق  وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة، 

قيمة العمل يف األدوار اإلنجابية واإلنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها املرأة والرجل، وعادة ما يسود تلك العالقة عدم 

ا ثانويًّا يف  االتزان عىل حساب املرأة يف توزيع القوة، ويتبع ذلك أن يحتل الرجل مكانة فوقية بينام تأخذ املرأة وضعاً

املجتمع.  

تابعية اجلندر :
وتعني الخضوع أو البقاء تحت رحمة جنس واحد، وعادة تجعل املرأة غري قادرة عىل التحكم باملوارد االقتصادية وغريها . 
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احتياجات النوع االجتماعي اإلسرتاتيجية: 
وهي االحتياجات التي يتم تحديدها عىل أساس ترتيب املرأة يف املقام الثاين بعد الرجل يف املجتمع. وهي تحدد يف 

ا للسياق الذي توضع فيه، وبناء عىل عالقتها بتقسيم العمل  ضوء عالقتها بالرجل. وتختلف هذه االحتياجات طبقاً

القانونية،  الحقوق  مثل:  موضوعات  تتضمن  أن  وميكن  والسيطرة.  بالسلطة  عالقتها  وكذلك  الجنيس،  للنوع  ا  طبقاً

واملساواة يف الراتب، وتحكم املرأة يف جسدها. إن مواجهة احتياجات النوع الجنيس اإلسرتاتيجية يساعد عىل تحقيق 

قدر أكرب من العدل، ويغري األدوار املوجودة مام يجعله تحدياًا ضد وضع املرأة يف مكان أقل.  

سابعاًا: مصطلحات حول العنف ضد املرأة)3(: 
 :)GBV( العنف القائم عىل النوع االجتامعي

هو مصطلح شامل لكل عمل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إىل فروق مكرسة اجتامعيًّا بني الرجال والنساء. 

واتفاقيات  بأدوات  املحمية  العاملية  اإلنسان  االجتامعي عدداًا من حقوق  النوع  القائم عىل  العنف  أفعال  وتنتهك 

دولية. إن الكثري من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وليس جميعها، غري قانونية ومجرمة يف القوانني 

والسياسات الوطنية.

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي تأثري أكرب عىل النساء والفتيات منه عىل الرجال والفتيان يف جميع أنحاء العامل. 

وغالباًا ما يستعمل مصطلح “العنف القائم عىل النوع االجتامعي” متبادالاً مع مصطلح “العنف ضد املرأة”. ويلقي 

األفعال،  من  األشكال  هذه  يف  االجتامعي  النوع  بُعد  عىل  الضوء  االجتامعي”  النوع  عىل  القائم  “العنف  مصطلح 

وبعبارة أخرى، عىل العالقة بني الوضعية األدىن لإلناث يف املجتمع، وبني ازدياد تعرّضهن للعنف. ومع ذلك، فمن 

ا من الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وخاصة  األهمية مالحظة أن الرجال والفتيان قد يكونون أيضاً

من العنف الجنيس. تختلف طبيعة ومدى أنواع معيّنة من “العنف القائم عىل النوع االجتامعي” باختالف الثقافات 

والبلدان واألقاليم.

ومن أمثلة ذلك:

• العنف الجنيس، مبا فيه االستغالل الجنيس، واإلساءة الجنسية، والدعارة باإلكراه.

• العنف األرسي.

• االتِّجار.

• التزويج باإلكراه / الزواج املبكر.

• املامرسات التقليدية الضارّة، مثل ختان اإلناث )برت أو تشويه/ قطع األعضاء التناسلية األنثوية(، وجرائم الرشف، 

ومرياث األرامل، وغريها.

)3( المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بتدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت األزمات اإلنسانية، الصفحتان 7 و8. وهي 
.http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp :متوافرة على الموقع اإلليكتروني
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العنف الجنيس:

االغتصاب، واإلساءة  / محاولة  االغتصاب  األقل:  االجتامعي، ويشمل عىل  النوع  القائم عىل  العنف  أنواع  أحد  هو 

الجنسية، واالستغالل الجنيس. والعنف الجنيس هو “أي فعل جنيس”، أو أي محاولة للحصول عىل فعل جنيس، وأي 

تعليقات ومقدمات جنسية غري مرغوب فيها، وأي أفعال لالتجار بالشئون الجنسية لشخص ما، واستخدام اإلكراه 

والتهديد بإيقاع األذى أو العنف الجسدي من جانب أي شخص برصف النظر عن عالقته بالناجي، ويف أية بيئة، مبا 

يف ذلك البيت ومكان العمل، ودون أن يقترص عليهام”.

يتخذ العنف الجنيس الكثري من األشكال، مبا فيها االغتصاب، واالستعباد الجنيس، و/أو االتجار به، والحمل باإلكراه، 

والتحرش الجنيس، واالستغالل، و/أو اإلساءة الجنسية، واإلجهاض باإلكراه.

االغتصاب/محاولة االغتصاب:

هو فعل املامرسة الجنسية بغري الرتايض. وقد يشمل هذا انتهاك أي جزء من الجسم. ويشمل االغتصاب ومحاولة 

االغتصاب مع استخدام القوة، والتهديد بها، و/أو اإلكراه. 

ا لغزو  وغالباًا ما يستعمل اغتصاب النساء والرجال كسالح للحرب وكشكل من أشكال الهجوم عىل العدو وتجسيداً

ا ملعاقبة النساء عىل  األرض وفتحها والحط من كرامة نسائها أو ذكورها املقاتلني املأسورين. كام قد يستعمل أيضاً

انتهاكهن لألعراف األخالقية أو االجتامعية، كتلك التي تحظر الزنا والسكر العلني عىل سبيل املثال. هذا، وقد تغتصب 

أثناء احتجازهم لدى الرشطة أو وجودهم يف السجون. وميكن لالغتصاب / محاولة االغتصاب أن  النساء والرجال 

تشمل ما ييل:

• اغتصاب اإلناث الكبار الراشدات.

• اغتصاب ذكور وإناث من القرص، مبا يف ذلك سفاح القرىب.

• االغتصاب عىل أيدي العصابات، إن توافر أكرث من معتد.

• االغتصاب الذكوري، ويعرف أحياناًا باللواط.

اإلساءة الجنسية: 

هي )نوع من العنف الجنيس(، وهي اقتحاٌم بدين فعيل ذو طبيعة جنسية أو التهديد بذلك، سواء أكان ذلك مفروض 

ا “االستغالل الجنيس(. بالقوة، أم تحت ظروف غري متكافئة، أم يف ظروف قرسية )انظر أيضاً

االستغالل الجنيس:

هو )نوع من العنف الجنيس(، وهو إساءة فعلية أو محاولة إساءة ذات طبيعة جنسية لوضع يتسم بالضعف أو 

باختالف ميزان القوة أو بالثقة، ودون أن يقترص عىل تحقيق الربح الّنقدي أو االجتامعي أو السيايس من االستغالل 

ا “اإلساءة الجنسية”(. الجنيس لآلخر. )انظر أيضاً
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الناجي/الضحية: 

هو شخص مر بتجربة العنف القائم عىل النوع االجتامعي. عىل أن مصطلح “ضحية” و”ناجي” يستخدمان تبادليًّا؛ 

“فالضحية” مصطلح يستعمل غالباًا يف القطاعات القانونية والطبية، أما “الناجي” فهو مصطلح يفضل استعامله يف 

قطاع الدعم النفيس وقطاع الدعم االجتامعي؛ وذلك بفضل انطوائه ضمناًا عىل املرونة والقدرة عىل التكيف. وهذا 

هو املصطلح الذي سيستعمل طوال هذا التدريب.

الجاين )مرتكب الجرمية(: 

هو شخص أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة ترتكب فعل العنف بصورة مبارشة، أو تؤيد ارتكاب العنف أو غريه من 

أنواع اإلساءة بحق شخص آخر عىل غري إرادته/إرادتها.

العنف الجسدي:

قد يكون مرتكب الفعل هو: الوصف/ أمثلة نوع الفعل 

الرضب أو اللكم أو الركل أو اإليذاء الجسدي
العض أو الحرق أو التشويه أو 

القتل بسالح أو من دون سالح، 
وغالباًا ما يتم مع أشكال أخرى من 
العنف الجنيس والعنف القائم عىل 

الجنس. 

الزوج أو الزوجة أو الصديق الحميم 
أو فرد من أفراد األرسة أو صديق 
أو أحد املعارف أو أحد الغرباء أو 

أي شخص يف موقع سلطة أو أعضاء 
من األطراف املتصارعة. 

بيع و/ أو اتجار يف البرش ألغراض التهريب، الرق
مامرسة النشاطات الجنسية 

القرسية أو السخرة أو الخدمات 
القرسية أو الرق أو املامرسات 

املشابهة للرق والعبودية أو تجارة 
األعضاء. 

أي شخص يف موقع سلطة أو 
سيطرة. 
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العنف العاطفي أو النفيس:

قد يكون مرتكب الفعل هو: الوصف/ أمثلة نوع الفعل 

اإليذاء اللفظي يِف صورة توجيه اإليذاء/ اإلهانة
إهانة والحط من القدر والتحقري؛ 

وإكراه الضحية/ الناجني عىل 
االشرتاك يف أفعال مهينة، سواء 

علناًا أو رساًا؛ والحرمان من النفقات 
األساسية لحياة األرسة. 

أي شخص يف موضع سلطة 
وسيطرة، وكثرياًا ما يرتكبه أحد 

الزوجني أو األصدقاء الحميمون 
أو أفراد األرسة ممن هم يف وضع 

السلطة. 

عزل شخص عن أصدقائه/ أرسته االحتجاز
وتقييد حركته والحرمان من الحرية 

أو اعرتاض/ تقييد حق حرية 
االنتقال. 

أي شخص يف موقع سلطة وسيطرة، 
وغالبا ما يرتكبه أحد الزوجني أو 

األصدقاء الحميمون أو أفراد األرسة 
ممن هم يف وضع سلطة. 

العنف الجنيس:

قد يكون مرتكب الفعل هو: الوصف/ أمثلة نوع الفعل 

أي استغالل ملوقف ضعف أو لفروق االستغالل الجنيس
السلطة أو الثقة لتحقيق أغراض جنسية. 

ويشمل هذا األمر االستفادة املالية أو 
االجتامعية أو السياسية من استغالل شخص 

آخر جنسيًّا. ويعد االستغالل الجنيس أحد 
أغراض االتجار يف األفراد. 

أي شخص يف موقع قوة أو نفوذ أو 
سيطرة. 

اإلكراه عىل مامرسة 
الدعارة )ويشار إليها 

ا باالستغالل  أيضاً
الجنيس(

التجارة الجنسية اإلجبارية/ القرسية يف 
مقابل الحصول عىل موارد مادية وخدمات 

ومساعدات، والتي عادة ما تستهدف 
النساء أو الفتيات األكرث استضعافاًا، والاليت 

يعجزن عن تلبية االحتياجات اإلنسانية 
األساسية ألنفسهن و/ أو ألطفالهن. 

أي شخص يف وضع متميز أو ميلك 
املال أو السيطرة عىل املوارد املادية 

والخدمات أو من يعد من ذوي 
السلطة. 
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قد يكون مرتكب الفعل هو: الوصف/ أمثلة نوع الفعل 

أية إمياءات جنسية غري مرحب بها، وتكون التحرش الجنيس
عادة متكررة وغري متبادلة، أو اهتامم 
جنيس سافر، أو غري ذلك من مظاهر 

السلوك اللفظي أو الجسدي. 

أصحاب العمل أو املرشفون أو 
الزمالء أو أي شخص يف موضع قوة 

أو سلطة أو سيطرة. 

العنف الجنيس 
كأحد أسلحة الحرب 

والتعذيب

الجرائم ضد اإلنسانية ذات الطبيعة 
الجنسية، مبا فيها االغتصاب، أو الرق 

الجنيس، أو اإلجهاض القرسي، أو التعقيم، 
أو أي شكل آخر من أشكال منع الحمل 

والحمل القرسي والوالدة القرسية وتربية 
األطفال القرسية، وذلك من بني أمور أخرى. 

غالباًا ما يرتكبها الجيش أو الرشطة 
أو املجموعات املسلحة أو غريها 

من أطراف الرصاع أو يوافقوا عليها 
أو يأمروا بارتكابها. 

املامرسات التقليدية الضارة:

قد يكون مرتكب الفعل هو: الوصف/ أمثلة نوع الفعل 

قطع األعضاء التناسلية ألسباب غري طبية، ختان اإلناث
والتي تتم عادة يف سن صغرية، سواء 

ألسباب ثقافية أو غريها من األسباب غري 
العالجية، وتجري غالباًا عدة مرات عىل 

مدى الحياة، أي بعد الوالدة. 

مامرسو التقاليد، والذين تساندهم 
أو تتغاىض عنهم أو تساعدهم األرس 
أو املجموعات الدينية أو مجتمعات 

بأكملها أو بعض الدول. 

قـتــل األطفال اإلناث 

و/أو إهاملهن

قتل أو منع الطعام و/أو إهامل األطفال 

اإلناث بوصفهن أقل قيمة يف املجتمع من 

األطفال الذكور. 

اآلباء أو أفراد األرسة اآلخرون. 

حرمان الفتيات أو 

النساء من التعليم

إخراج الفتيات من املدارس، ومنع أو 

االعرتاض عىل حصول الفتيات والنساء عىل 

املعرفة األساسية أو الفنية أو املهنية أو 

العلمية. 

اآلباء أو أفراد األرسة اآلخرون أو 

املجتمع أو بعض الدول. 
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العنف االجتامعي االقتصادي:

قد يكون مرتكب الفعل هو: الوصف/ أمثلة نوع الفعل 

التمييز و/أو الحرمان 
من الفرص

اإلبعاد أو الحرمان من الحصول عىل 

التعليم. 

أفراد األرسة أو مؤسسات املجتمع 
ومنظامته أو املسئولون الرسميون. 

التمييز يف الحصول عىل 
الخدمات والحقوق 

املدنية 

الحرمان من الحصول عىل الخدمات 

الصحية أو الوظيفة املربحة، أو الحرمان 

من حقوق امللكية. 

أفراد األرسة أو مؤسسات املجتمع 
ومنظامته أو املسئولون. 

املامرسة الترشيعية 

املعوقة

حرمان املرأة بصورة أساسية من مامرسة 

الحقوق املدنية واالقتصادية والثقافية 

والسياسية والتمتع بها. 

األرسة واملجتمع واملؤسسات 

والدولة. 

اآلثار الناجمة عن العنف املبنى عىل النوع االجتامعي:

آثار صحية

اإلصابة بسوء الصحة البدنية والتناسلية، واعتالل الصحة العقلية، وميل املرأة 

التي تتعرض للعنف إىل تعاطي املرشوبات الكحولية واملخدرات ومحاولة االنتحار 

والتوتر الالحق للصدمة واضطرابات الجهاز العصبي املركزي، إضافة إىل اإلصابات 

البدنية كالكسور واألمل املزمن. 

آثار اجتامعية

املشاركة االجتامعية االقتصادية داخل املجتمع؛ حيث يؤدي العنف إىل الحد 

من احتامالت الحصول عىل وظيفة، أو قبول العمل يف وظائف متدنية، كام أن 

مشاهدة العنف األرسي والعنف ضد املرأة بشكل مستمر ميكن أن يكون بداية 

للجنوح. 

آثار اقتصادية

إن للعنف ضد النساء تكلفة اقتصادية بعدة مستويات، منها: 
التقليل من إسهامهن اإلنتاجي داخل األرسة، واستنفاذ موارد الخدمات االجتامعية 

والصحية ونظام القضاء، كام يقلل من القدرة االبتكارية.
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سابعاًا: مصطلحات عامة:
األعراف الثقافية:

العوامل  هذه  وتشكل  متنوعة.  وتقاليد  مختلفة  وشعبية  تاريخية  بتأثريات  العامل  أنحاء  جميع  الثقافات يف  تتميز 

ا بجانب العامل اللغوي ومنط املعيشة اليومي، منطاًا سلوكيًّا منوذجيًّا للثقافة املعنية. فعىل سبيل املثال، تضع  جميعاً

ا كبرياًا باألخوة  البلدان املتوسطية أهمية كبرية لرشف اسم العائلة، بينام تهتم العائالت يف البلدان االسكندنافية اهتامماً

ا كبرياًا ألخالقيات العمل  واألخوات وبتحقيق االستقالل واالكتفاء الذايت الشخيص، يف حني تضع البلدان الرشقية اهتامماً

واحرتام كبار السن.

تعليم حقوق اإلنسان:

إنسان  ثقافة حقوق  بناء  إىل  الهادفة  واملعلومات  والتدريب  التعليم  بوصفه  اإلنسان  تعليم حقوق  تعريف  ميكن 

عاملية من خالل التبادل املعريف، وتعليم املهارات، وتشكيل األمزجة نحو تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

واحرتامها، وهذا يتمثل يف ما ييل:

• التطوير الكامل للشخصية اإلنسانية وحس الكرامة.

والجامعات  األصيل،  والشعب  الشعوب،  كل  بني  والصداقة  الجنوسية،  واملساواة  والتسامح،  التفهم،  تشجيع   •

العرقية والوطنية والثقافية والدينية واللغوية.

• متكني جميع األشخاص من املشاركة الفاعلة يف املجتمع الدميقراطي الحر املحكوم بسيادة القانون.

• بناء السالم وإدامته.

• منارصة التنمية املستدامة املستندة إىل متطلبات الشعوب والعدالة االجتامعية.

املجتمع املدين:

هو جملة املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل نسبي 

ا اقتصادية، ومتأل املجال بني األرسة والدولة لتحقيق مصالح  عن سلطة الدولة، وال متارس السلطة، وال تستهدف أرباحاً

أفراد املجتمع ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحرتام والرتايض والتسامح واإلرادة السلمية للتنوع والخالف.

متييز إيجايب: 

عمل تقوم به الحكومة أو مؤسسة خاصة لتعويض جامعة عن متييز حصل يف السابق عىل أسس اختالف النوع، أو 

العرق، أو األصول اإلثنية، أو الدين، أو العجز عن الدراسة، أو الوظيفة، أو املشاركة السياسية. 

خطة العمل: 

وثيقة مكتوبة تصف الجهود واملوارد الالزمة من أجل تنفيذ الهدف يف غضون فرتة محددة من الوقت، وتحدد الوثيقة 

ا املسئول عن تنفيذ كل نشاط. وقد قامت منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو( بتفسري  أيضاً

عملية كتابة خطة العمل بوصفها ترجمة للسياسات واإلسرتاتيجيات واآلليات القابلة للقياس وإجراءات املساءلة. كام 

تشمل خطط العمل تحديد األهداف والنتائج، واإلسرتاتيجيات واملسئوليات والجداول الزمنية.
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إعالن وخطة عمل مؤمتر بكني: 

وهي وثائق متت املوافقة عليها من قبل 189 دولة شاركت يف املؤمتر الرابع للمرأة يف بكني عام 1995م. وتتضمن 12 

مجاالاً من مجاالت االهتامم واألعامل أو التدابري التي يجب عىل الحكومة واملواطنني اتخاذها. 

 املنظامت متعددة الحكومات:

هي منظامت تجمع حكومات متعددة بهدف التنسيق بني جهودها. ومنها منظامت إقليمية، مثل: املجلس األورويب، 

بغرض  املختص  )الناتو(. ومنها  األطليس  مثل: حلف شامل  االتحادي،  األمرييك. ومنها  واالتحاد  اإلفريقي،  واالتحاد 

محدد، مثل: مركز األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.

املنظامت غري الحكومية:

هي منظامت يؤسسها أفراد خارج النطاق الحكومي ملراقبة تحركات جهات حقوق اإلنسان كمجلس حقوق اإلنسان، 

نطاق عملهم. وتوجد منظامت غري  املندرجة يف  اإلنسان  كـ”مجموعات رصد” ألوضاع حقوق  تعمل كذلك  وهي 

أخرى صغرية  منظامت  توجد  كام  األحمر،  الصليب  ومنظمة  الدولية،  العفو  منظمة  مثل:  وكبرية،  دولية  حكومية 

ومحلية )كمنظمة تعنى مبنارصة حقوق األشخاص املعوقني يف مدنية معينة(. وتقوم املنظامت غري الحكومية بدور 

مهم يف التأثري يف سياسات األمم املتحدة. ويتمتع الكثري منها باملركز االستشاري لديها.

مواثيق حقوق اإلنسان: 

وهي تشكل قساماً كبرياًأ من القانون الدويل، ويقصد بها املعاهدات امللزمة قانوناًا للدول، أى االتفاقيات والعهود التي 

تحدد واجبات الدول التي عليها أن تطبقها يف أوقات الحرب والسلم، وتنظم التزامات حقوق اإلنسان التي تتحملها 

الدول تجاه األشخاص يف نطاق واليتها وليس تجاه الدول األخرى.

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان:

هي جهات إدارية تأسست بغرض حامية حقوق اإلنسان ومراقبتها يف بلد محدد. وهناك حوايل 90 مؤسسة وطنية 

لحقوق اإلنسان ال تخضع ملعايري األمم املتحدة. وتنقسم إىل نوعني رئيسني: مفوضيات أو مكاتب أمني مظامل. األغلب 

فئات  عادة  ميثلون  أعضاء  من  املفوضيات  تتألف  بينام  املظامل،  أمني  هيكلها حول  يدور  املظامل  أمناء  مكاتب  من 

ا  . وتوجد أيضاً اجتامعية واتجاهات فكرية متنوعة. وأحيانا ما تؤسس املفوضيات لتعنى بقضية محددة كالتمييز مثالاً

مؤسسات وطنية يشمل عملها الكثري من املسئوليات والقضايا. وتوجد ببلدان كثرية مؤسسات وطنية لحامية حقوق 

والالجئني،  واألطفال،  األصليني،  والسكان  اللغوية،  أو  العرقية  كاألقليات  حقوقها  النتهاك  عرضة  األكرث  املجموعات 

واملرأة.

املنظامت شبه حكومية:

هي املنظامت التي تتم رعايتها من قبل أكرث من حكومة، وتعمل بشكل مشرتك عىل اهتاممات دولية. بعضها اتحادية 

)مثل منظمة معاهدة شامل األطليس NATO.(، وبعضها موجهة نحو هدف معني )مثل مركز األمم املتحدة لحقوق 

.)UNESCO اإلنسان، أو منظمة األمم املتحدة للتعليم والعلوم والثقافة
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 :Election االنتخاب

املحلية.   – الربملانية   – الرئاسية  املتعددة:  االنتخابات مبستوياتها  املرشحني يف  أحد  لصالح  التصويت  االنتخاب هو 

التصويت،  يف  الحق  له  من  أي  الناخبني،  هيئة  يخص  أحدها  محاور،  عدة  بإثارة  االنتخاب  عن  الحديث  ويرتبط 

والقاعدة أن كل بالغ عاقل يتمتع بهذا الحق، إال أنه من الناحية الفعلية ترد علية عدة قيود تتعلق بالجنسية والنوع 

واألصل العرقي واإلقامة والتعليم وامللكية، مع اختالف يف حجم هذه القيود بحسب نظام الحكم القائم يف الدولة.

واملحور الثاين يتعلق بالدوائر االنتخابية التي يتم تقسيم الدولة لها، إذ عادةاً ما يجرى التقسيم عىل أسس متنوعة، 

منها الحدود اإلدارية، وعدد السكان، والتكوين املهني أو الوظيفي.

أما املحور الثالث وهواألهم فريتبط بنظم االنتخاب، فاالنتخاب قد يكون مبارشاًا عىل درجة واحدة أو غري مبارش عىل 

درجتني، وقد يكون فرديًّا أو بالقامئة، وقد يتم وفق نظام األغلبية أو وفق نظام التمثيل النسبي.

للناخب  التي تسمح  النزيهة هي  أو  الكفوءة  اإلدارة  االنتخاب. وتعد  بإدارة  يتعلق  فإنه  الرابع واألخري  املحور  أما 

باإلدالء بصوته دون مضايقات، مبا يقتضيه ذلك من حسن اختيار مقار اللجان، وتيسري إجراءات التسجيل، وكفالة 

اإلرشاف القضايئ عىل مختلف مراحل العملية االنتخابية أو إحداها. 

أوالاً االستفتاء يعنـى إحالـة القوانني التي نوقشت بالربملان، وكذلك التعديالت الدستورية التي أقرها هذا األخري، فضالاً 

عن القضايا العامة ذات األهمية إىل املواطنني الستطالع رأيهم فيها. 

وعىل الرغم من أن االستفتاء يعد نظريًّا الوسيلة املثىل إلعامل السيادة الشعبية من خالل االحتكام املبارش للرأي 

العام، إال أنه يرد عليه تحفظان أساسيان: أحدهام خاص بتأثريه عىل إضعاف وضع الربملان يف إطار النظام السيايس من 

خالل رد ترشيعاته وتعديالته للمواطنني إلبداء الرأي فيها، واآلخر خاص بنقص املعلومات ذات الصلة باملوضوعات 

محل االستفتاء لدى املواطنني، مام يشكك يف القدرة عىل استقصاء مختلف جوانبها. 

:Constitution الدستور 

لفظ دستور معرب من الفارسية وهو لفظ مركب من شقني: “دست” مبعنى قاعدة، و”ور” مبعنى صاحب، فيكون 

السياسية،  بالدولة بوصفها ذروة املؤسسات  القاعدة. وهو يتعلق أوالاً وأخرياًا  الكامل للمفهوم هو صاحب  املعنى 

البعض  ببعضها  وعالقتها  واختصاصها،  تكوينها،  كيفية  حيث  من  الدولة  يف  العامة  السلطات  تنظيم  إىل  وينرصف 

ا  وباملواطنني؛ لذا يُعرَّف الدستور بأنه القانون األعىل يف املجتمع السيايس أو مجموعة القواعد األساسية التي يتم وفقاً

لها تنظيم الدولة ومامرسة الحكم فيها. وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالدوام واالستقرار. واألصل يف الدستور 

أنه يعد وثيقة مكتوبة يحاط إصدارها مبجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد اإلرادة العامة والتعبري السليم عنها، 

من قبيل موافقة الهيئة الترشيعية بأغلبية معينة عىل هذه الوثيقة، وعرضها عىل الشعب للتصويت عليها يف استفتاء 

عام. وقد يحدث أن يكون الدستور غري مكتوب من خالل تجميع عدد من سوابق األحكام القضائية والقواعد العرفية 
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كام هو الحال يف بريطانيا. ويفـرق الفقه الدستوري بني أمرين: 

- املعنى الشكيل للدستور الذي ينرصف إىل الوثيقة الدستورية ذاتها. 

- املعنى املوضوعي للدستور الذي ينرصف إىل أنه قد توجد بعض القواعد القانونية غري املنصوص عليها يف الوثيقة 

ا  الدستورية رغم اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعالقتها باملواطنني؛ مام يجعل منها جزءاً

ا.  من الدستور، وإن كان هذا املعنى هو األقل شيوعاً

الهدف: 

هو النتائج والغاية املنشودة التي يسعى أي مرشوع لتحقيقها، وهو مرشد للخطوات التنفيذية واإلجرائية لتحقيق 

النتائج، وهو معيار يقاس به نجاح املرشوع أو فشله عند إجراء عملية التقييم، وهو يجيب عىل سؤال )ما الذي نريد 

تحقيقه؟(. 

النشاط: 

األهداف  تحقيق  إىل  للوصول  تنفيذها  يتم  املدخالت(  أو مجموعة من  )أو مدخل  األفعال  أو مجموعة من  فعل 

املوضوعة.

مؤرش األداء:

هو أدوات للقياس والتشخيص لتقدير قيمة التغيري الكمي والنوعي بناء عىل العمليات التي تتم لتنفيذ األنشطة 

وتقييم مخرجاتها، وتكشف سري العمل نحو الهدف املطلوب، وتبني نسبة تحققه والتقدم فيه فعليًّا.

الحمل القرسي: 

هو الوالدة غري املرشوعة المرأة أُكرِهت عىل ا لحمل بهدف التأثري يف الرتكيبة العرقية ألية فئة من السكان، أو ارتكاب 

انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدويل.

البغاء القرسي: 

إكراه شخص ما عىل البغاء، وهو مستخدم كوسيلة يف النزاع املسلح.

التطهري العرقي: 

ترشيد فئة عرقية من السكان من منطقة معينة عنوة أو إبادتها بغية التأكيد عىل هوية وقوة فئة عرقية أخرى.

إبادة جامعية: 

تدمري متعمد أو منهجي ملجموعة عرقية أو إثنية أو دينية أو ثقافية عن طريق القتل أواإليذاء أوجعل ظروف الحياة 

أسوأ أومنع الوالدة أو ترحيل األطفال.
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املحاربون املخرجون من املعركة: 

يصف هذا التعبري املحاربني الذين أرسوا أو جرحوا أو مرضوا أو تحطمت بهم السفينة، فأصبحوا يف وضع ال ميكنهم 

من املحاربة.

مرشد داخل بلده /مرشد داخيل: 

أشخاص غادروا مسكنهم خوفاًا من االضطهاد ومل يرحلوا عن بلدهم؛ وذلك لتفادي عواقب نزاع مسلح أو أعامل عنف 

أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو كوارث، سواء كانت طبيعية أم من صنع اإلنسان.

محتجز: 

مدين أو محارب غري متهم بجرمية لكنه أودع يف السجن يف إطار تدابري أمنية وقائية خالل نزاع مسلح.

الرضورة العسكریة:

مفهوم ميكن به تربير استخدام املحارب لدرجة من القوة رضورية لبلوغ هدف الحرب؛ إذ إن هدف الحرب هو 

الخضوع التام بأرسع ما ميكن مع حد أدىن من الخسارة يف البرش ويف العتاد واألموال.

أسري/أسري حرب: 

محارب اعتقل يف نزاع مسلح دويل. واليحق التمتع بوضع األسري إال ملحاربني يستوفون رشوطاًا معينة يف الدرجة األوىل 

أفراد القوات املسلحة.

إعادة تأهيل ضحایا التعذیب:

عملية متكني ضحايا التعذيب من استعادة الطاقة والثقة والقدرة عىل استئناف الحياة التامة بقدر اإلمكان. وتقوم 

االحتياجات  مراعاة  مع  وتنفيذها،  املختلفة  املعاملة  مناهج  من  منوعة  مجموعة  باعتامد  التأهيل  وبرامج  مراكز 

املحددة البدنية والنفسية لفرادى ضحايا التعذيب والبيئة الثقافية واالجتامعية والسياسية التي يعملون فيها. 

العفو: 

هو إعفاء املحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو تعديلها إىل أخرى أخف. والذي ميلك العفو هو ويل 

ا رشعيًّا فإن ويل األمر ال ميلك ذلك. وقد يكون العفو عىل الجاين من ويل املجني  األمر، ما مل تكن هذه العقوبة حداً

ا. عليه إذا كان الحد قصاصاً

العمل: 

كل جهد مرشوع يبذله اإلنسان، ويعود عليه أو عىل غريه بالخري والفائدة واملنفعة، سواء أكان هذا الجهد جسميًّا 

كالحرف اليدوية، أو فكريًّا كالتعليم والقضاء وغري ذلك.

الالجئون: 

الالجئ هو أي شخص يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته بسبب خوفه من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه 

أو جنسيته، أو خوفه عىل حياته من الحروب أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة، أو ال يستطيع العودة إىل بلده أو ال 

يرغب يف ذلك.
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املترضر: 

تتجانس مع  متتابعة  كأفعال  األذى مبارشاًا  للجرمية. وقد يكون هذا  املكون  الفعل  نتيجة  أذى  أصابه  هو كل من 

الجرمية وتتمثل فيام تحدثه من آثار الحقة، وقد يكون األذى غري مبارش مثل الرضر الذي يكون ناشئاًا عن جرائم 

يرتبط بعضها ببعض وإن مل تكن متتابعة.

املجني عليه: 

هو من يصيبه مبارشة فعل الجرمية يف أي من حقوقه وحرياته األساسية التي كفلها له القانون، كحقه يف الحياة، ويف 

سالمته البدنية، ويف أمنه الشخيص واألرسي، وحرمة مسكنه؛ ولذا فإن مفهوم املجني عليه يشري إىل صاحب الحق 

الذي يحميه القانون ويجرم انتهاكه جراء وقوع عدوان مبارش عليه. ومصطلح املجني عليه يتقاطع بهذا املعنى مع 

مصطلح الضحية من وجهة مصطلح املترضر من الجرمية من ناحية أخرى، إالَّ أّن املجني عليه هو أول ضحايا الجرمية، 

وهو املترضر الرئيس منها.

املهاجرون: 

هم األشخاص الذي يعيشون خارج إقليم دولتهم األساسية، وال يخضعون لحاميتها القانونية، واملوجودون يف دول 

أخرى، وهم عادة يغادرون دولهم طواعية من أجل التامس حياة أفضل، وإذا اختاروا الرجوع إىل أوطانهم فسوف 

يستمرون يف الحصول عىل حامية حكوماتهم.

املواطنة: 

هو االنتامء إىل دولة بذاتها كبديل عن االنتامء للقبيلة أو العشرية، ويرتتب عن هذا االنتامء مجموعة من الحقوق 

والواجبات منها حق العيش الكريم، وحق النصح لويل األمر، وحق امللكية، وحق الصحة والتعليم وغريها.

تعدد الجنسيات: 

وهي حالة يكون للفرد فيها أكرث من جنسية، وهو ما يطلق عليه فقهاء القانون “تعدد الجنسيات” بحيث يجد الفرد 

ا لقوانني دولتني أو أكرث. ا بأكرث من جنسية وفقاً نفسه منذ ميالده أو يف وقت الحق عليه متمتعاً

التنازل عن الجنسية: 

التنازل عن الجنسية أمر مرهون بإرادة الفرد “الضمنية أو الرصيحة”. وتختلف الدول يف قبول مثل هذا التنازل، ففي حني 

تقبله بعض الدول مثل اململكة املتحدة واليابان رشيطة أن يحمل الفرد جنسية دولة أخرى، فإن بعض الدول األخرى 

ترى أن التنازل عن الجنسية ال يتحقق بإرادة الفرد وحده بل بإرادته مضافاًا إليها الدولة التي يريد التنازل عن جنسيتها.

حق الحياة:

هو حق لإلنسان تكفله له كل القوانني والرشائع الساموية، ويجب عىل الدول يف كل األوقات أن تتخذ التدابري الالزمة 

ا أو خارج نطاق القانون أو التغايض  لحامية الحق يف الحياة، وأالَّ تشارك يف أي وقت من األوقات يف إعدام األشخاص تعسفاً

عن ذلك، وأن متنع وقوع انتهاك هذا الحق، وتحقق يف االنتهاك إذا ما وقع، وتُقايض الجاين حتى يف حاالت الطوارئ العامة 

التي تهدد حياة األمة.
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الحق يف مخاطبة السلطات:

ذواتهم  عىل  تؤمنهم  ألنها  بالسلطات  االتصال  يحتاجون  األفراد  إن  حيث  الطبيعية،  اإلنسان  حقوق  من  وهو 

وممتلكاتهم. كام أن االتصال بالسلطات مبارشة يحقق لألفراد مصالحهم، كام يحقق للدولة مصالح كربى إذا ما قام 

الفرد بتبليغ السلطات مبا ميكن أن يؤثر سلباًا عىل املصالح العامة للدولة من الجرائم واألعامل املخالفة لقوانينها 

والتي ترض بأفراد املجتمع.

حقوق اإلنسان: 

هي الحقوق التي ميلكها جميع الناس ألنهم ينتسبون إىل مفهوم “إنسان” بغض النظر عن املوطن أو الجنسية أو 

الحكومات مسئولية  قانوناًا عرفيًّا دوليًّا وتقع عىل  اإلنسان ذات قوة بوصفها  االنتامء. وأصبحت حقوق  أو  العرق 

حاميتها.

الرشاكة: 

السياسية  الجوانب  الرشاكة جوانب عدة مثل  املتبادلة، وميكن أن تغطي عالقة  املصالح  لتحقيق  تنشأ  هي عالقة 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، وذلك يف تعبري عن تكامل األبعاد املتعددة ملفهوم التنمية. وقد تكون الرشاكة يف 

مجاالت أخرى غري التنمية من أهمها مكافحة اإلرهاب، وإحالل السالم وغريها.

الحدث: 

هو صغري السن الذي بلغ سن التمييز ومل يصل إىل سن الرشد املتمثلة يف اإلدراك التام، أي معرفته لطبيعة وضعه 

ا ملا يحيط به من ظروف الواقع االجتامعي ومتطلباته. ويحدد اإلعالن  والقدرة عىل تكييف سلوكه وترصفاته طبقاً

ا، إال إذا كان القانون الوطني املعني يحدد سناًا أقل لهذه الفئة. العاملي )CRC( سن الحدث مبا دون 18عاماً
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برنامج تدريب مدربني حول “املرأة واألمن والسالم” 

أمساء املشاركني يف ورشة العمل إلعداد اإلطار العام لربنامج العمل التدرييب حول:
“محاية املرأة: األمن والسالم”

 القاهرة 25-26 مارس/آزار 2013م

املؤسسة/ الوظيفة االسمالدولةالرقم

الخبرية الرئيسةالدكتورة هيفاء أبو غزالةاألردن1

املجلس الوطني لشئون األرسةاألستاذ حكم مطالقةاألردن2

3
اإلمارات العربية 

املتحدة
الدكتورة حصة محمد الطاغي

عضو مجلس إدارة جمعية نهضة مرص برأس 
الخيمة

إعالمية وناشطة سياسية واجتامعيةاألستاذة فوزية عبد الله زينلالبحرين4

مكلف مبهمة يف ديوان الوزارةاألستاذ محمد عيل الخالديتونس5

مستشارة مستقلة خبرية يف النوع االجتامعيالدكتورة نادية باللالجزائر6

الدكتورة سندس عباس حسنالعراق7
خبرية متخصصة يف النوع بربنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ-العراق

سلطنة عامن 8
الدكتورة عايدة بنت سليم 

الحجرية
خبرية متكني األرسة مبكتب وكيل وزارة التنمية 

االجتامعية 

خبرية يف مجال النوع وحقوق املرأةاألستاذة لونا سعادةفلسطني9

خبرية يف مجال النوع وحقوق املرأةاألستاذة ندى ميكلبنان10

األستاذ خالد محمد طلحةليبيا 11
ا ــ مدير إدارة  وزارة الرتبية والتعليم سابقاً

متكني الشباب بوزارة الشباب والرياضة

باحثة باملجلس القومي للمرأةاألستاذة مي محمود عبد الفتاحمرص12

الدكتورة سالمة السعيدياملغرب13
خبرية يف التدريب لدى منظامت األمم 

املتحدة

موريتانيا 14
األستاذ سيدي ولد سيد أحمد 

البكاي ولد املختار
املستشار املكلف باالتصال بوزارة الشئون 

االجتامعية والطفولة واألرسة






