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یؤكد على ضرورة إیجاد حلول بطرق تزاید الصراعات والنزاعات وما ینتج عنھ من إصابات للمدنیین في جمیع أنحاء العالم 
لقد أثبتت الطرق السلمیة في حمایة المدنیین وفي حل النزاعات المسلحة أو تھدئتھا، وھذا انعكس بإیجابیة على تنمیة  .سلمیة

عنیة ھي مؤسسة عالمیة م NPإن ال    .المجتمعات وتحسین البنیة التحتیة لھا، وأظھر أھمیة الحوار الدائم للحفاظ على السالم
بالحفاظ على حیاة المدنیین، وتعمل في أكثر مناطق العالم صعوبة للحفاظ على السالم وأرواح المدنیین من خالل التخفیف من 

 ۳۰۰حالیا حوالي  NPویعمل في ال  .العنف، وحمایة األرواح، باإلضافة الى الوقایة من العنف وإدارتھ بما یفید عملیة التنمیة

باإلضافة الى أننا نتعاون مع أكثر من . مؤسساتنا في العراق، میانمار، الفلبین، جنوب السودان موظف حمایة منتشرین ضمن
مجاالت معینة، من بینھا  ٥للتقلیل من العنف وللحفاظ على حالة السلم فأننا نعمل في  .دولة ۲٤مؤسسة مجتمعیة في حوالي  ٥۰

 .النساء، والسالم واألمن

 

* * * 

وھو النساء والسالم واألمن، وھو یحتوي على أمثلة عن كیفیة التدخل  NPبرنامج الكفاءة الذي أعدتھ ال ھذا التلخیص یرتكز على 
 .وشركائھا وامؤسسات التي تتعاون معھا NPوالتوجیھ من قبل ال
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مھمة النساء والسالم واألمن ھي نشر السالم عن طریق حمایة النساء والفتیات اللواتي تضررن بشكل كبیر من النزاعات 
توازن القوى والقیم المجتمعیة والمؤسسیة  في ما یخص النساء تدرس العنف من خالل منظور  .المسلحة، وعالقات توازن القوى

تناشد كل األطراف المعنیة بالموضوع إلیجاد حلول لموضوع الالمساواة بین النساء  .التي تحرض على العنف ضد النساء
 .والرجال في المجتمع الذي ھو السبب الجذري لكل مشاكل العنف في المجتمع

المشاركة، الحمایة، الوقایة، واإلغاثة : رارات صادرة من األمم المتحدة، وتقوم على أربعة أسسعلى عدة قWPSیرتكز عمل ال 
یجب إعطاء الفرصة للنساء للمشاركة بالجھود التي تھدف لكسر حلقة العنف وإعادة التأھیل، باإلضافة الى تشجیعھا  .والشفاء

أكثر دواما عندما تحصل النساء على حقوق متساویة لمنع النزاعات  ال شك أن جھود السالم واألمن ستكون .وتمكینھا للقیام بذلك
 والعنف، وتقدیم اإلغاثة والتأھیل، ولتحقیق سالم دائم

والد العمل مع النساء لتحقیق السالم واألمن یتطلب أیضا العمل مع الشباب خاصة الفتیات الشابات الالتي ھن نساء المستقبل، باإلضافة الى األ
 .تركز على قضایا النساء إال أننا نقدر تأثیر العنف على النساء والرجال  في النزاعات WPSمع أن ال . سیقودون التغییر والشباب الذین

 

 .كیف یتم تطبیق مبدأ النساء والسالم واألمن

 .ھناك طرق مختلفة لتطبیق مبدأ النساء والسالم والحرب

 .ا النسائیة، باإلضافة الى زیادة تدریب النساء على المشاركة في جھود السلممن الممكن زیادة عدد النساء المشاركات عن طریق الكوت •

ال بد من . تتركز معظم الجھود على زیادة تمثیل النساء بمحادثات السالم على المستویات العلیا، على الرغم من أن األرقام ال زالت منخفضة
 .لمشاركة النسائیة بالمستویات األولىبذل مزید من الجھود لجعل المشاركة ذات معنى أكثر ولتقویة ا

باإلضافة الى مساندة الناشطین . أن الحمایة تتوافر بالدرجة األولى عن طریق القوانین والسیاسات، سواء كانت مادیة أو فنیة •
لكن ھناك بعض القلق أن  .ھناك تركیز خاص على العنف الجنسي . في حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص

 . باإلھتمام بھذه القضایا  NPتقوم ال .لحمایة قد تستخدم كحجة للتقلیل من حقوق النساءا
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 .تتضمن االستراتیجیات حمالت إعالمیة عن العنف الجنسي ضد المرأة .لمنع العنف یجب إشراك النساء في إحالل السلم •

وتتضمن  .مشابھة لفرص الرجال من اإلغاثة والعون بعد انتھاء النزاعاإلغاثة تھدف الى تأمین حصول النساء والفتیات على فرص  •
استراتیجیات العمل تقدیم مبادرات لمساعدة النساء المعنفات، باإلضافة الى تحلیل البیانات المنتشرة عن النساء والنسویة، واستخالص 

 .عوامل الخطورة من ذلك

 

 

 
 .النساء، والسالم واألمن ۱شكل 

 

 .م واألمنالنساء، والسال

ومھمتنا القیام بتدریب النساء القادة وتعریفھن كیفیة تقدیم المساعدة  .إن مھمة قوة السالم دون عنف األساسیة ھي حمایة األفراد المدنیین
 .ونقدم برامج على كل الصعد .في ما یتعلق بالعنف الجنسي

بإشراك النساء في قوات الشرطة وفي الجیش وقوات حفظ السالم،  ولنا اھتمام. مشاركة نساء المجتمع المدني في برامج األمن والحمایة
وتھتم مؤسستنا  بحمایة المدنیین بالطرق السلمیة وبالعالقات أكثر من اھتمامھا . ونشجع النساء على المشاركة في مراقبة قوات حفظ السالم

 .بالتسلیح
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 .ة النساء في المستویات العالیة لمفاوضات السالم وتشجیع ذلكضمان مشارك .التركیز على المشاركة غیر الرسمیة

عندما ال تتدخل السلطات أو ال ترغب . نتواجد شخصیا في المناطق غیر اآلمنة لفترات طویلة لتقدیم المساعدة. الدفاع المباشر عن النفس
وكذلك فأننا . بجھود الحمایة ونشجعھم على تنظیم أنفسھم وندعوا النساء للمشاركة. ساعة ۲٤بالتدخل فنحن متواجدین للمساعدة على مدار ال 

 .مستعدین للتعامل مع المجموعات المعرضة للخطر بشكل كبیر

ھذه الجماعات تساعد في ادماج . وقد عملنا في جنوب السودان على تشكیل مجموعات حمایة من النساء. دعم التحركات في مناطق النزاع
 .دي التمییز ضدھمالنساء في مواقع صنع القرار وتح

وفي جنوب السودان عملنا على توفیر دوریات تعمل على حمایة النساء اللواتي یذھبن  دمج جھود الحمایة مع جھود اإلغِاثة
كما ساعدنا  .وزودنا ھؤالء الدوریات بطرق توفیر الحمایة للمدنیین .إلحضار الماء من مصادر المیاه بعد قطع المیاه عن منازلھن

 .اثة وخففنا من الضغط علیھم عند توزیع األغذیة والمساعداتوكاالت اإلغ

 

 

 

 تعمل قوى السالم الالعنفیة في مجال

 :تشمل نشاطات فریقنا في ھذا المجال إلى ما یلي 

 .المشاركة

تنظیم اجتماعات أمنیة في جنوب السودان بالتعاون ما بین األمم المتحدة، واألجھزة األمنیة والتجمعات النسائیة في المجتمعات ذات  •
 .الخطورة العالیة

في جورجیا وجنوب القوقاز وباكستان   ۱۳۲ ٥خطة القرار الجدید الصادر عن مجلس األمن ورقمھ  دعمت تطبیق •
 .وأفغانستان حول حفظ السالم
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زیادة عدد المنظمات النسائیة التي تراقب حفظ السالم في الفلیبین ومیانمار وتایلند ودعمتھم في تأسیس شبكات اتصال داخل المجتمع  •
 وأغلبھم كان من النساء ۲۰۱۸و ۲۰۱٤من بین المراقبین في میانمار بین عامي  ۷٤۰وقد دربنا  .السالملدعم 

 وسائل الحمایة المحلیة

ویتم توزیع  .ووزعنا دوریات مجتمعیة في المناطق ذات الخطورة العالیة لنمنع اإلغتصاب والتحرش الجنسي وأشیاء أخرى •
 طقتین أو أكثر حیث یصعب وصول فرق اإلغاثة بسرعةالدوریات عندما تحدث أحداث عنف في من

 .كل ھذا لمنع العنف الجنسي •

 .وھدفنا فتح الطرق اآلمنھ أمام النساء بالتعاون مع المجتمع المحلي •

 

 

 .۲۰۲۰المؤتمر الوطني الثالث للنساء في جنوب السودان 
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 .الوقایة

ھؤالء غالبا ھم متطوعین من المجتمع المحلي یحاولون المساعدة في إیجاد  .للنساءونھدف أیضا الى حمایة الشباب باإلضافة  •
 .حلول لمشكالت المجتمع

 .دعم شبكات النساء المرتبطة بالحكومة والتي تقدم خدمات البإرشاد في ما یتعلق بحقوق اإلنسان •

 .تعزیز دور المؤسسات المحلیة وقدرتھا على تحمل مسؤولیة منع العنف •

 
 اإلغِاثة واالنتعاش

مساعدة ومرافقة من تعرضن للعنف الجنسي عن طریق تقدیم الخدمات الطبیة لھم وإیصالھم للشرطة والمحاكم وزعماء المجتمع  •
 .المحلي

 .تسھیل الحصول على دعم للنساء الالتي تعرضن للعنف الجنسي ونساء األقلیات المتأثرة •

 .ع ومزودي الخدمات اإلنسانیةندعم النساء حتى یصبحوا وسیطات بین المجتم •
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