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 يمكنك استخدام أجزاء من هذا المنشور وا¢شارة إليه بحرية، مع نسبة فضل إنتاجه إلى المؤلفين 
والشبكة العالمية للنساء بانيات السالم.

 

شكر وعرفان
نشكر المشاركين والمشاركات في مؤتمر الموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من التابع ل¯مم المتحدة 

(القرار ا�ممي) رقم 1325 الذي انعقد في كاتماندو بنيبال لمشاركتنا تجاربهم وخبراتهم فيما يتعلق 
بالموضعة المحلية، ولمساهماتهم في هذا الدليل. كذلك نشكر شركاء الشبكة العالمية للنساء بانيات 
السالم GNWP حول العالم على جهودهم المستمرة لتطبيق القرار ا�ممي 1325 على المستوى المحلي، 

والكثير من هذه الجهود وثق في هذه المطبوعة.
كذلك نتوجه بالشكر إلى هيئة ا�مم المتحدة للمرأة على دعمها السخي، وشراكتها المستمرة، 

ومساهماتها القيمة في التقرير.
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          ل فهم الموضعة المحلية بوصفها استراتيجية في ما يتعلق بوضع

           السياسات وتنفيذها
                  أجندة المرأة والسالم وا�من وتنفيذها – نظرة عامة 
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          الموضعة المحلية في الممارسة: الممارسات الُفضلى والدروس المستفادة من   
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                               والسياسات المحلية أو ا�حكام في خطط التنمية المحلية
                               المكون3: ضمان التنفيذ واالستدامة        

القسم الرابع 
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                     المراقبة والتقييم والموضعة المحلية 
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تمهيد منذ أكثر من 18 عاما ، أدى اعتماد قرار مجلس ا�من 1325 (2000) إلى تحويل استجابة 
ا�مم المتحدة والمجتمع الدولي للصراع. وأصبحت المساواة بين الجنسين وحقوق 

المرأة جوهر بناء السالم ومنع الصراعات.
أيضًا من صانعي  إنهن  ، بل  للنزاع  النساء ليسا مجرد ضحايا  بأن  القرار  وقداعترف 
السالم والقادة . وينص القرار 1325 على أنه ال يمكن تحقيق سالم دائم دون مشاركة 

المرأة الحقيقية.

هامًا  إنجازًا  وا�من  والسالم  المرأة  قرارات  من  يليه  وما   1325 ا�من  مجلس  قرار  كان 
للناشطات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم. واليوم ، تعد منظمات 
حقوق المرأة ، وال سيما على المستوى الشعبي ، أهم منفذي برنامج المرأة والسالم 
الكافيين.  والدعم  باالعتراف  تحظى  ال  وإنجازاتهم  أعمالهم  فإن   ، ذلك  ومع  وا�من. 

با¢ضافة إلى ذلك ، ال تزال التحديات التي تواجه التنفيذ قائمة.

القرار السياسي ومفاوضات السالم  أو غائبة في صنع  التمثيل  المرأة ناقصة  ال تزال 
الرسمية. ومن بين 1500 اتفاقية موقعة في الفترة بين عامي 2000 و 2016 ، لم يبرز سوى 
25 منها دور المرأة في مرحلة التنفيذ. وهذا يعكس أيضا عدم المساواة وانعدام 
مشاركة المرأة في صنع القرار بشكل عام. على سبيل المثال ، في عام 2017 ، شكلت 
النساء 16 في المائة فقط من البرلمانيين في بلدان النزاع والبلدان التي تمر بمرحلة 

ما بعد الصراع. هذه هي نفس النسبة المئوية للسنوات السابقة.

ينطوي كسر هذه الدورة على زيادة مشاركة المرأة على المستوى المحلي.

وذكر تقرير ا�مين العام لعام 2018 إلى مجلس ا�من بشأن المرأة والسالم وا�من أن 
إشعال  إعادة  في  ساهمت  المحلي  الصعيد  على  الوساطة  وجهود  المرأة  تعبئة 

المحادثات ومنع تصاعد العنف وتيسير تقديم المساعدة إلى المحتاجين.

تعمل االستراتيجية المحلية التي صممها GNWP مع النساء المحليات للتأثير على 
، أدت خطط  عمليات السالم على المستوى الوطني والدولي. وفي نيبال والفلبين 
العمل المحلية بشأن قرار مجلس ا�من رقم 1325 إلى زيادة عدد النساء في االنتخابات 
العمل  حلقات  في  شاركوا  الذين  القادة  كبار  اÎن  يشجع   ، سيراليون  وفي  المحلية. 
االستراتيجية  أعدت   ، كولومبيا  في  القرار.  اتخاذ  لمناصب  الترشح  على  النساء 

.(FARC) النشطاء خالل المفاوضات مع القوات المسلحة المتمردة

تلتزم هيئة ا�مم المتحدة للمرأة بدعم تطوير وتنفيذ االستراتيجيات التي لها تأثير 
، والذي  الدليل  GNWP ¢نتاج هذا  النساء والفتيات. نحن نهنئ  إيجابي على حياة 
يوفر معلومات عملية في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والسالم وا�من. سيكون 
هذا الدليل مفيدًا لمنظمات المجتمع المدني ، وكذلك للسلطات المحلية والوطنية 

في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في تنفيذ القرار 1325.

 Phumzile Mlambo-Ngcuka
United Nations Under-Secretary-General and Executive Director of UN Women
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كان اعتماد قرار مجلس ا�من التابع ل¯مم المتحدة (القرار ا�ممي) رقم 1325 1  في عام 
2000 حدثًا تاريخيًا وإنجازًا استثنائيا بالنسبة لناشطات السالم في كافة أرجاء العالم. 
القرار،  المرأة والسالم وا�من دعمًا لذلك  القرار 1325 بسبعة قرارات حول  ُأعقب  وقد 
رقم 1889  والقرار   ،   3 (2009) والقرار رقم 1888   ،  2(2008)  1820 رقم  ا�ممي  القرار  وهي 
(2009) 4 ، والقرار رقم 1960 (2011) 5 ، والقرار رقم 2106 (2013) 6 ، والقرار رقم 2122 (2013) 7 ، 
والقرار رقم 2242 (2015) 8 . لقد حولت قرارات مجلس ا�من، مجتمعًة، النموذج ا¢رشادي 
المستمر.  وتأثيرها  للنزاعات  الدولي  المجتمع  استجابة  بكيفية  الخاص  (البرادايم) 
المرأة  لمشاركة  المعياري  ا¢طار  وا�من  والسالم  المرأة  ا�ممية حول  القرارات  وضعت 
مشاركة حقيقية في صنع القرار، وتسوية النزاعات، ومنعها، وبناء السالم؛ وحماية 
في  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  ومنع  والفتيات  النساء  حقوق 

النزاعات.

بحلول 31 أكتوبر 2018، كانت 79 دولة عضوًا في ا�مم المتحدة قد تبنت خطط عمل 
وطنية (NAPs)، وهناك المزيد من البلدان في طور صياغة خططها. كما جرى اعتماد 
للجماعة  ا¢قليمية  العمل  خطة  مثل   (RAPs) إقليمية  عمل  وخطط  سياسات 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) حول المرأة والسالم وا�من (2010)9، وخطة 
العمل ا¢قليمية للهيئة الحكومية للتنمية حول المرأة والسالم وا�من (2015-2011) 10، 
للمرأة  ا¢قليمية  العمل  وخطة   ،  11  (2015-2012) ا¢قليمية  الباسفيكية  العمل  وخطة 
لالتحاد  الرسمي  ا¢عالن  يدعو  كما   .  12  (2015) العربية  الدول  لجامعة  وا�من  والسالم 
المشاركة  ضمان  إلى  ا�عضاء  دوله   13 أفريقيا  في  الجندرية  العدالة  حول  ا¢فريقي 
والتمثيل الكاملين والفّعالين للمرأة في عملية السالم، بما في ذلك منع النزاعات 
وإدارتها وإعادة التعمير في مرحلة ما بعد النزاع في أفريقيا كما هو منصوص عليه 
لالتحاد  خاصات  وممثالت  مبعوثات  النساء  وتعيين  (2000)؛   1325 ا�ممي  القرار  في 
ا�فريقي. كما اعتمد االتحاد ا�فريقي إطار النتائج القارية لرصد وإعداد التقارير حول 
جدول أعمال (أجندة) المرأة والسالم وا�من في أفريقيا (2018-2028) 14 . وبدوره وضع 
االتحاد ا�وروبي نهجًا شامًال لتنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من؛ 15 وتشّجع منظمة 
ا�من والتعاون في أوروبا ( OSCE)    على وضع خطط عمل محلية كما قامت بإدماج 
بعثتها  في  ذلك  في  بما  عملها،  جوانب  مختلف  في  وا�من  والسالم  المرأة  قرارات 

الخاصة للمراقبة في أوكرانيا.16
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ا�وروبي  الشراكة  ومجلس  (الناتو)  ا�طلسي  شمال  حلف  منظمة  اعتمدت  وكذلك 
ا�طلسي سياسة وخطة عمل بشأن المرأة والسالم وا�من .17 ويشهد تنامي مجموعة 
على  وا�من  والسالم  بالمرأة  المتعلقة  والوطنية  وا¢قليمية  العالمية  السياسات 
المرأة والسالم وا�من. وتشمل  المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس ا�من حول  الجهود 
النجاحات الزيادة التدريجية في عدد النساء المشاركات في مفاوضات السالم؛ وإدماج 
النوع  وعدالة  للمرأة  ا¢نسانية  بالحقوق  تتعلق  أحكامًا  السالم  اتفاقيات  من  المزيد 
ا�مني ممن يخضعون  القطاع  أعداد موظفي  الجندرية)؛ وزيادة  (العدالة  االجتماعي 
للتدريب حول قرارات المرأة والسالم وا�من، بما في ذلك االستجابة المناسبة لحاالت 
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع (الجندر) والتعامل معها. ومع ذلك، وكما 
تقول الدراسة العالمية لعام 2015 حول قرار مجلس ا�من 1325، "فإن الكثير من التقدم 
وليس  كذا"،  يتم  مرة  "أول  طريقة  على  قياسه  يتم  يزال  ال   1325 القرار  تنفيذ  نحو 
كممارسة معيارية. إذ ما تزال العقبات والتحديات قائمًة وتحول دون التنفيذ الكامل 

�جندة المرأة والسالم وا�من.18

أعضاء  دول  من   - الصلة  ذوي  الفاعلين  "كافة  بأن  العالمية  الدراسة  توصي  "كذلك 
ومجتمع مدني ومانحين ووكاالت متعددة ا�طراف – يجب أن يدعموا ويستثمروا في 
المحلية،  الموضعة  ومبادرات  االجتماعية،  المساءلة  وأدوات  التشاركية،  العمليات 
وذلك لربط الجهود العالمية والوطنية والمحلية وضمان أن تشكل أصوات السكان 
وأن  المحرز  التقدم  رصد  وعمليات  الصلة  ذات  االستجابات  وتهميشًا  تضررًا  ا�كثر 

ترفدها بالمعلومات" .19 

التنفيذ تعمل بفعالية، ثم تحويل  أّي من استراتيجيات  الوقت للتدّبر في  لقد حان 
هذه االسراتيجيات إلى ممارسات معيارية. إحدى هذه االستراتيجيات هي الموضعة 
للنساء  العالمية  الشبكة  ابتكرتها  استراتيجية  وهي   1325 ا�ممي  للقرار  المحلية 
بانيات السالم. وقد ذكر ا�مين العام ل¯مم المتحدة، في تقاريره إلى مجلس ا�من في 
المحلية بوصفها  الموضعة  ا�عوام 2012 و2013 و2014 و2016 و2017 و2018، استراتيجية 
أداة رئيسية لترجمة السياسة إلى ممارسات. وقد تم تطبيق وتكرار تطبيق الموضعة 
المحلية في عدد السياقات بواسطة فاعلين آخرين. على سبيل المثال، ألهم مشروع 
الموضعة المحلية الذي قامت به الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم، في نيبال، 
للمرأة ومنظمة  المتحدة  ا�مم  التي بذلتها هيئة  ا�خرى  المحلية  الموضعة  جهود 
بجهود  القيام  جرى  إندونيسيا،  وفي   .(WVAF) للمناصرة  العالمية  الرؤية  منتدى 
المدني  المجتمع  مع  بالمشاركة  حكومي  بتفويض  قامت  التي  المحلية  الموضعة 
لضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية على المستوى المحلي، فتم تنفيذ خطط عمل 
ومقاطعات  وبنجكولو  وآتشه  وأمــبــون  ســوالويــزي  ــط  ووس المبونج  في  محلية 

كاليمانتان الغربية.20

وفي أوكرانيا، يقوم عدد من الفاعلين أيًضا بتنفيذ عملية الموضعة المحلية. فقد 
واليات  في  المحلية  للموضعة  عمل  ورشــات  للمرأة  المتحدة  ا�مــم  هيئة  نظمت 
دونيتسك ولوهانسك وزابوريزكا؛ كما يقوم صندوق المرأة ا�وكرانية بعقد دورات 

تدريبية للفاعلين المحليين في مراكز أوبالست لرفع مستوى الوعي بالقرار ا�ممي 

   متاح على الرابط:
17

18   متاح على الرابط:

19   المصدر السابق    
20   مراسلة عبر البريد االلكتروني مع روبي خوليفة من منظمة AMAN أمان، أندونيسيا، 16 نوفمبر 2018

                                                                                h�ps://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91091.htm 
        Coomaraswamy, C. et al, (2015). Preventing Con�ict Transforming Justice Securing the Peace A 
                       Global Study on the implementation of Security Council resolution 13, retrieved from:    
                      h�p://wps.unwomen.org/~/media/�les/un%20women/wps/highlights/unw-global-study
                                                                                                                                                      -1325-2015.pdf                                                         
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1325 على المستوى المحلي.22  في الدليل الماثل بين يدي القّراء، سيتم استخدام 
عرفت  كما  المحلية  الموضعة  استراتيجية  إلى  لØشارة  المحلية"  "الموضعة  عبارة 
ونفذت بواسطة الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم. وفي نيجيريا، تم تبني 11 

خطة عمل والئية و9 خطط عمل محلية.

على  تستند  استراتيجية  هو   1325 رقم  ا�من  مجلس  لقرار  المحلية  الموضعة  إن 
الناس people-based، تنطلق من القاعدة إلى القمة، وتستند إلى فرضية مفادها أن 
الملكية والمشاركة المحليتين تؤديان إلى صنع سياسات وتنفيذ أكثر فعالية. وهي 
تجمع الفاعلين المحليين الرئيسيين - بما في ذلك حكام ا�قاليم، ورؤساء البلديات، 
السكان  وزعماء  البارزين،  والزعماء  المحلية،  المجتمعات  وقادة  المجالس،  وأعضاء 
وقادة  النسائية،  والقيادات  الدينيين  والقادة  التقليديين،  والزعماء  ا�صليين، 
الشباب، والمدرسين، والشرطة المحلية، ورجال الجيش وغيرهم - للمشاركة معًا في 
محلية،  عمل  خطط  مجتمعين  ويضعون  محليًا.   1325 ا�ممي  القرار  لموضعة  ورشة 
للنساء والسالم وا�من  الداعمة  القرار 1325 والقرارات  وتشريعات محلية، ويدمجون 
في خطط التنمية المجتمعية. ويجتمع المشاركون في ورشة العمل حول الموضعة 
التقدم  لتقييم  المعين،  البلد  في  البرنامج  تنفيذ  من  واحدة  سنة  بعد  المحلية، 
برنامج  انطالق  عند  التي قطعوها  والوعود  االلتزامات  ومتابعة  التنفيذ  في  المحرز 
مع  بالشراكة  المحليين،  القادة  بعض  يختار  ذلك،  إلى  وبا¢ضافة  المحلية.  الموضعة 
وزارات والوكاالت الحكومية الوطنية، إصدار موجهات للموضعة المحلية – وهي عبارة 
عن دليل عملي يساعد السلطات المحلية على دمج خطة العمل الوطنية في البلد 
والمبادئ  مجتمعية.  تنمية  خطط  في  ا�مــن  مجلس  قـــرارات  ونصوص  المعين 
التوجيهية، التي تكتب باللغات المحلية، توّسع من نطاق العمل وتضمن استدامة 
برنامج الموضعة المحلية للقرار ا�ممي 1325 إلى مدى أبعد من ا¢سهام المباشر الذي 

تقدمه الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم.

 1325 رقم  ا�من  مجلس  قرار  ُينّفذ  "كيف"  هي  ا�ساس،  في  المحلية،  الموضعة 
النزاعات  من  مباشر  بشكٍل  المتضررة  تلك  سيما  وال  المحلية،  المجتمعات  وسط 
العنيفة. ومع ذلك، يجب مالحظة أنه نظًرا لطبيعة الموضعة المحلية القابلة للتكيف، 
يمكن، ويجب، تطبيقها على نطاق واسع من السياقات، بما في ذلك تلك المجتمعات 
والبلدان التي لم تشهد بشكل مباشر نزاًعا عنيًفا منذ الحرب العالمية الثانية. إن 

تنفيذ قرارات النساء والسالم وا�من هو مسؤولية الجميع. 

22Email correspondence with Maria Dmytrieva of Democracy Development Centre Ukraine, November 16, 2018



 

وتتسق هذه الملكية والمسؤولية العريضة مع جدول أعمال استدامة السالم، 
الذي يؤكد على اتباع نهج شامل في بناء السالم ومنع نشوب النزاعات، وهو نهج 
يشمل كافة مراحل السالم والنزاع، ليس فقط عندما يكون النزاع وشيكًا، وال إعادة 

التعمير بعد انتهاء الصراع مباشرة.

رقم  ا�ممي  للقرار  المحلية  الموضعة  استراتيجية  التالية  البلدان  نفذت  اÎن،  حتى 
بوروندي،  أرمينيا،  السالم:  بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  مع  بالتعاون   1325
كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، كينيا، ليبيريا، مولدوفا، نيبال، 
أوغندا، وأوكرانيا. وعلى مدار سنوات  السودان،  الفلبين، صربيا، سيراليون، جنوب 
بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  قامت  المحلية،  الموضعة  استراتيجية  تطبيق  من 
الُفضلى  والممارسات  ا¢نــجــازات  من  عــدد  بتوثيق  وشركاؤها   GNWP الــســالم   
الموضعة  نجاح  أن  كولومبيا  في  التجربة  كشفت  المثال،  سبيل  فعلى  المبتكرة. 
المحلية كاستراتيجية للتنفيذ ال يتوقف على اعتماد خطة عمل وطنية. ففي البلدان 
التي لم تعتمد بعد خطط عمل وطنية، تصبح الموضعة المحلية آلية تكميلية هامة 
التي  البلدان  وفي  المحلية.  المجتمعات  في  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  لتنفيذ 
لديها خطط عمل وطنية، تمثل الموضعة المحلية استراتيجية رئيسية تعزز التنفيذ.

المتحدة  ا�مم  هيئة  من  وبدعم  السالم،  بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  قامت 
للمرأة، بتطوير مجموعة ا�دوات هذه (الدليل) للترويج الستخدام الموضعة المحلية 
المرأة  وقــرارات   1325 ا�من  مجلس  لقرار  والفعال  الشامل  للتنفيذ  كإستراتيجية 
السالم وا�من الداعمة له. ويتضمن الدليل أمثلة ملموسة عن تأثير الموضعة المحلية 
على تنفيذ قرارات المرأة السالم وا�من، با¢ضافة إلى إرشادات عملية (خطوة خطوة) 
أو  محلية،  عمل  خطة  وضع  أو  المحلية،  للموضعة  عمل  ورشة  تنظيم  كيفية  حول 
أجل  من  المحلية  الموضعة  إرشــادات  ونشر  القرارات،  أو  المحلية  القوانين  صياغة 
استمرارية التنفيذ المحلي لقرارات المرأة والسالم وا�من. نأمل أن يكون هذا الدليل 
مورًدا مفيًدا للسلطات الحكومية الوطنية والمحلية والمجتمع المدني والمنظمات 
استراتيجية  ودعم  لتنفيذ  المانحة  والمنظمات  المتحدة  ا�مم  وكيانات  الدولية 
للموضعة  الجيدة  الممارسة  تصبح  أن  ضمان  في  والمساعدة  المحلية  الموضعة 

المحلية معياًرا لجميع البلدان!

11

مافيك كابريرا        –         باليزا و أجنيشكا فال دوترا سانتو



حول هذا الدليل
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من وضع الدليل؟

سانتوس،  دوترا  فال  وأجنيشكا  التنفيذية،  المديرة  باليزا،   – كابريرا  مافيك  ّألفت 
منسقة البرامج في الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم، هذا الدليل انطالقًا من 
البرنامج الرائد للموضعة المحلية للقرار ا�ممي رقم 1325. والشبكة العالمية للنساء 
بانيات السالم GNWP هي ائتالف من مجموعات نسائية ومنظمات مجتمع مدني من 
أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية والغربية والشرق 
إدارة  مجلس  إن  بالنزاعات.  تتأثر  بلدان  من  ومعظمها  العربي،  والعالم  ا�وســط 
الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم GNWP وإدارتها والعاملين فيها خبراء في 
مجال المناصرة من أجل وضع قيادة المرأة في قلب كافة الجهود المبذولة من أجل 
بناء السالم ومنع النزاع والحفاظ على السالم. ولقيادة المرأة أثرها البّين في إفساح 
المجال ل¯صوات المحلية كي تؤثر على السياسات العالمية المتعلقة بحقوق المرأة 
حيوات  تحّسن  عملية  إجــراءات  إلى  العالمية  السياسات  وتحويل  وا�مــن؛  والسالم 
السكان المحليين. كانت الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم    GNWP  رائدًة في 
القاعدة  من  كاستراتيجية   ،2011 عام  في  المحلية  الموضعة  استراتيجية  اطــالق 
bottom-up strategy من أجل التنفيذ الفعال بقوة دفع محلية لقرارات المرأة السالم 

وا�من.

حكومات  من  المحلية  الموضعة  ممارسي  من  ورؤى  معلومات  أيًضا  الدليل  يتضمن 
ومجتمع مدني من 17 بلد، الذين جمعتهم الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم  
GNWP في المؤتمر الدولي للموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من رقم 1325 في نيبال 
في فبراير 2018. كما قدم ممثلون من المقر الرئيسي لهيئة ا�مم المتحدة للمرأة في 
هذا  في  مساهماتهم  للمرأة  المتحدة  ا�مم  لهيئة  القطرية  والمكاتب  نيويورك 

الدليل.

لمن يتوجه هذا الدليل؟ 

للمسؤولين  الدليل  GNWPهذا  السالم   بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  وضعت 
والشبكات  الشبابية،  والمجموعات  المرأة،  حقوق  منظمات  وممثلي  الحكوميين 
المجتمعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية المنخرطة في 
بلدانهم  في  له  الداعمة  وا�من  والسالم  المرأة  وقرارات   1325 ا�ممي  القرار  تنفيذ 
والجهات  وكياناتها  المتحدة  ا�مم  لوكاالت  أيضًا  مخصص  أنه  كما  ومجتمعاتهم. 
المانحة والمنظمات الدولية وا¢قليمية التي تدعم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم 

وا�من.

ما الغاية من هذا الدليل؟

هدف هذا الدليل هو تشجيع استخدام استراتيجية الموضعة المحلية عند تنفيذ 
جدول أعمال المرأة والسالم وا�من.

وا�هداف المحددة للدليل كما يلي:

        رفع الوعي بأهمية ومزايا الموضعة المحلية كاستراتيجية للتنفيذ الشامل  
        والفعال للقرار ا�ممي رقم 1325 وقرارات المرأة والسالم وا�من الداعمة له.



ُقّسم الدليل إلى أربعة أجزاء، يمكن تكييفها لتالئم السياقات المحلية واستخدامها 
لتلبية ا�هداف أعاله كما هو موضح في الشكل رقم (1).

الرسم التوضيحي 1: أقسام الدليل

       رفع الوعي بأهمية ومزايا الموضعة المحلية كاستراتيجية للتنفيذ الشامل  
       والفعال للقرار ا�ممي رقم 1325 وقرارات المرأة والسالم وا�من الداعمة له.

       تسليط الضوء على النتائج وا�ثر والدروس المستفادة من تنفيذ استراتيجية 
       الموضعة المحلية حتى اللحظة؛  

       توفير مواد توجيهية وتدريبية ملموسة (خطوة خطوة) حول المكونات الثالثة 
       الستراتيجية الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم GNWP للموضعة المحلية 

       للقرار ا�ممي 1325، يمكن تكييفها لتناسب السياقات الوطنية والمحلية المحددة؛ و
       توفير إرشادات وأدوات تفصيلية لرصد نتائج وآثار استراتيجية الموضعة المحلية.
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فهم الموضعة المحلية

ممارسة الموضعة
المحلية

كيف تدار عملية الموضعة
المحلية

كيف تدار عملية الموضعة
المحلية

كيف نرصد عملية
الموضعة المحلية
كيف نرصد عملية

الموضعة المحلية

 ▶

 ▶

 
▶

 ▶

 ▶

 ▶ ▶

 
▶

 
▶

 ▶

 ▶

الخلفية والتاريخ والمنطق لعملية الموضعة 
المحلية، ونظرية التغيير الخاصة بها

أهداف ومقّومات الموضعة المحلية
يتم استعمال المادة لدعم الموضعة المحلية، 

وكخلفية للمسّهلين القائمين على ورشة 
الموضعة المحلية

إرشادات خطوة بخطوة ©دارة عملية الموضعة 
المحلية

ورشة عمل الموضعة المحلية، وورشة الكتابة، 
ووحدات تدريب المدرِّبين

يتم استعمال المادة لتحقيق استدامة تنفيذ 
برنامج الموضعة المحلية

مصطلحات ومناهج المراقبة والتقييم
نماذج للمؤشرات وا³دوات لمتابعة عملية 

التنفيذ وآثارها
يتم استعمال المادة لمراقبة عملية 

الموضعة المحلية

نتائج وآثار عملية الموضعة المحلية، 
والدروس المستفادة منها

يتم استعمال المادة ©عالم وتوجيه 
استعدادات الموضعة المحلية

القسم ا�ول:

القسم الثاني:

القسم الثالث:

القسم الرابع:
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فهم الموضعة المحلية بوصفها استراتيجية في ما 
يتعلق بوضع السياسات وتنفيذها

أصحاب  وا�طــراف  الحكومات،  وممثلي  المدني،  للمجتمع  القسم  هذا  تصميم  تم 
فهم  لديهم  يكون  أن  في  يرغبون  الذين  اÎخرين  والمحليين  الوطنيين  المصلحة 
الواردة في هذا  المعلومات  استخدام  يمكن  المحلية ومكوناتها.  للموضعة  أفضل 
القسم بوصفها خلفية لمنظمي ورشات عمل الموضعة المحلية وكذلك الميسرين. 

أجندة المرأة والسالم وا�من وتنفيذها – نظرة عامةر   
تعتبر أجندة (أو جدول أعمال) المرأة والسالم وا�من ركنًا أساسيًا في تحقيق الركائز 
هذه  تعتبر  كما  والتنمية.  ا¢نسان،  وحقوق  وا�من،  السالم   – المتحدة  ل¯مم  الثالث 
درء  اجل  من  الدولي  والمجتمع  المتحدة  ا�مم  جهود  في  حيويًا  مكونًا  ا�جندة 
النزاعات، وحل النزاعات، وبناء السالم. في السنوات ا�خيرة ثبت أيضًا أن أجندة المرأة 
والسالم وا�من تمثل منظورًا ال غنى عنه في العمل ا¢نساني، خاصًة أن العديد من 
حاالت الطوارئ ا¢نسانية تحدث أو تتفاقم نتيجًة للنزاعات العنيفة. عالوًة على ذلك، 
فإن أجندة المرأة والسالم وا�من جزء ال يتجزأ من سلسلة استمرارية السالم. وتؤكد 
مشاركة  ضمان  في  عملها  أن  للسالم  النسائية  والتحالفات  المرأة  حقوق  منظمات 
المرأة في السالم، والعمليات السياسية، وبناء السالم، ومنع النزاعات، يرتبط ارتباًطا 
مباشًرا بأعمال المناصرة من أجل نزع السالح، وتنظيم ا�سلحة الصغيرة، وتسهيل 

الوصول إلى العدالة، وحقوق العمال، وحماية البيئة، ضمن قضايا مهمة أخرى.23

والتنمية،  السالم،  بين  الترابط  على   2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  تؤكد 
والعدالة الجندرية. وتلقي المراجعة العامة لهيكل ا�مم المتحدة لبناء السالم التي 
القادة  إلى  توصياتها  في  الترابط  هذا  على  الضوء  من  مزيًدا   2015 عام  أجريت 
بناء  أولويات  المرأة كجزء من  الجندرية وتمكين  للعدالة  ا�ولوية  بإعطاء  الوطنيين 
المجتمعات  (حول   16 الهدف  عناصر  إن   " المراجعة:  هذه  في  وورد  الوطني.  السالم 
أهداف  جميع  على  السالم  استدامة  آثار  جانب  إلى  الجميع)،  تشمل  التي  السلمية 
المراقبة  أنشطة  في  تناولها  يتعين  التي  الجوانب  من  هي  المستدامة  التنمية 
المتأثرة  تلك  سواء  الدول-  جميع  قبل  من  الوطني  المستوي  على  التقارير  وكتابة 

بالصراع أو الدول التي تسعى لتعزيز بناء السالم". 24

إن إشراك النساء، والمشاركة المتساوية للنساء في عمليات السالم، لهو حق مكفول 
لهن في القوانين والسياسات. عالوًة على ذلك، هناك دليل واضح على أن مشاركة 
النساء الجادة في عليات السالم تزيد من ارجحية التوصل إلى اتفاق سالم، إلى جانب 
الذي يقود إلى استدامة السالم. 25  أنها تزيد من احتمال استمرارية االتفاق الشيء 
وكما يؤكد تقرير ا�مين العام حول النساء والسالم لعام 2017 "لقد تمخض العقدان 
ا�خيران عن براهين كافية وموثوقة أن مشاركة النساء الجدية تعزز، على نحو واضح، 
جهود الحماية، وتسرع من التعافي االقتصادي، وتعمق جهود بناء السالم، كما تقود 

إلى سالم مستدام".26

           : بناًء على النتائج ا³ولية للبحث الذي اجرته الشبكة العملية للنساء بانيات السالم حول استدامة السالم. للمزيد من المعلومات حول البحث  23
                                                                                                                                             h�p://gnwp.org/program/sustaining-peace/ 

24�e Challenge of Sustaining Peace. Report of the Advisory Group of Experts for the 2015 review of the UN        
                                                                                                            Peacebuilding Architecture. 29 June 2015, p. 58 

26    Report of the Secretary-General on women and peace and security. S/2017/861. 16 October 2017. Accessed 
                        from h�ps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/N1733043.pdf on December 31, 2017.

25Coomaraswamy, C. et al, (2015). Preventing Con�ict Transforming Justiice Securing the Peace A Global Study on   
                                                                                  the implementation of Security Council resolution 1325. Retrieved 
      from h�p://wps.unwomen.org/~/media/�les/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf  



 

التي  البراهين  من  "بالرغم  أيضًا   2017 لعام  العام  ا�مين  تقرير  يوضح  كما  أنه،  عدا 
والواضحة  التفصيلية  الطريق  وخريطة  الخطة،  لهذه  التحويلية  القوة  على  تدلل 
المقدمة عبر توصيات الدراسة العالمية للنساء والسالم وا�من عام 2015، والمراجعات 
العالمية  للتحديات  فعال  لحل  المتزايدة  والحاجة   ،2015 عام  وا�من  للسالم  العامة 

المتصاعدة، إال أن تنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من ما يزال يعتوره القصور.27  

لقد حظيت استراتيجية الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم  GNWPللموضعة 
المحلية باالعتراف بوصفها أفضل الممارسات لمواجهة القصور في تنفيذ وتقوية آثار 
أثبتت  الوطنية،  العمل  خطط  تبنت  التي  الدول  في  وا�من.  والسالم  المرأة  أجندة 
المجتعات  أن  تضمن  أنها  حيث  فعالة  تنفيذ  استراتيجية  أنها  المحلية  الموضعة 
اتخاذ خطوات  إلى  يقود  الذي  ا�مر  تقود وتمتلك وتشارك بشكل حقيقي،  المحلية 
ملموسة لمواجهة اÎثار المدمرة للنزاعات العنيفة. فوق ذلك، فإن الموضعة المحلية 
مقاربة قوية في الدول التي تفتقر إلى خطط عمل وطنية، �نها تستجيب لتأثيرات 
منتظم  نهج  على  تتم  بأن  السالم  وبناء  النزاعات  درء  لعمليات  وتسمح  النزاع 

ومنسق.  

كما تسهل الموضعة المحلية مواءمة السياسات ا¢قليمية وخطط العمل ا¢قليمية 
مع تنفيذها على أرض الواقع. على سبيل المثال، في وقت اعتماد خطط عمل المحيط 
الهادئ كانت استراليا ونيوزلندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لديهما خطط عمل 
وطنية. أما بالنسبة ل¯ربعة عشر دولة ا�خرى من دول جزر المحيط الهادئ فقد وفرت 
المحيط  لدول  ا¢قليمية  العمل  خطط  لتنفيذ  مفيدة  آلية  المحلية  الموضعة  لها 
خطط  في  ا¢قليمية  العمل  خطط  ¢دماج  المحلية  السلطات  مع  العمل  عبر  الهادئ 
التنمية المحلية، أو من خالل تطوير خطط عمل محلية لربط خطة العمل ا¢قليمية مع 

التنفيذ على أرض الواقع.
 

عالوًة على ذلك فقد سهلت الموضعة المحلية تمويل هذه الجهود عن طريق وحدات 

حكومية وطنية ومحلية، إلى جانب الهيئات ا¢قليمية والعالمية. 
ويلخص تقرير ا�مين العام، الموجه إلى مجلس ا�من حول المرأة والسالم وا�من لعام 
المحلية  الموضعة  "تحول  التالي  النحو  على  المحلية  الموضعة  برنامج  أهمية   ،2017
ا¢لتزامات الدولية، وا¢قليمية، والوطنية المنصوص عليها في القرارات حول المرأة 
والسالم وا�من إلى اجراءات محلية من شأنها ضمان أن الحاجات وا�ولويات المحلية 

ر عملية وضع السياسات الوطنية وا¢قليمية والعالمية". 28 تغذي وُتَبصِّ

15

27 Cf. Caprioli, M., 2005. Primed for violence: �e role of gender inequality in predicting internal con�ict. Int. Stud.
 ,Q. 49, 161–178.; Gizelis, T.-I., 2009. Gender Empowerment and United Nations Peacebuilding. J. Peace Res. 46

h�ps://doi.org/10.1177/0022343309334576 .523–505
Report of the Secretary-General on women and peace and security. S/2017/861. 16 تم الحصول عليه في 31 

 h�ps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/N1733043.pdf  ديسمب2017  من

28  Report of the Secretary-General on women and peace and security. S/2017/861. 16 October 2017. Accessed      
                      from h�ps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/N1733043.pdf on December 31, 2017.
                                                                                                                                                                                             Ibidem
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المباديء،  ا�ساسية،  القاعدة  غ،  الُمَسوِّ المحلية:  الموضعة  برنامج 
ونظرية التغيير

مسوغ الموضعة المحلية
العالمية  الشبكة  بواسطة   2010 عام  وضعه  تم  الذي  المحلية  الموضعة  برنامج  إن 
للنساء بانيات السالم  GNWP يتأسس على االعتراف بأن القيادة المحلية، وملكية 
المجتمعات لقضاياها المحلية هي مطلوبات ال غنى عنها من أجل التوصل إلى درجة 
من الفعالية في وضع السياسات وتنفيذها. وتعتبر الموضعة المحلية مقاربة تبدأ 
البلديات،  ورؤوساء  المحافظات،  رؤوساء  بين  تربط  و  القمة،  إلى  وصوًال  القاعدة  من 
السكان  وزعماء  البارزين،  والزعماء  المحلي،  المجتمع  وقــادة  المجالس،  وأعضاء 
المحليين، والزعماء التقليديين، والزعماء الدينيين، والقيادات النسائية، والقيادات 
الفاعلة  الجهات  وجميع  المحليين،  والجيش  الشرطة  وقادة  والمعلمين،  الشبابية، 
المحلية الرئيسية، وبين تنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من في المجتمعات المحلية. 

الالمركزية والحكم الذاتي- القاعدة ا�ساسية للموضعة المحلية
الرسمي  والتفويض  وسلطة  القرار،  اتخاذ  سلطة  على  المحلية  الموضعة  تستند 
للسلطات المحلية كما هو منصوص عليه في قوانين الحوكمة المحلية وسياسات 
لبرنامج  ا�ساسية  المطلوبات  إحدى  فإن  ذلك،  على  ما.  لدولة  الالمركزي  الحكم 
الموضعة المحلية هي أن يكون للدولة المعينة نظام حكم المركزي، أو أن شكل من 

أشكال االستقالل ُمنَح ¢قليم أو مجتمع محلي معين.

"الالمركزية" مصطلح فضفاض قد يشير إلى زمرة من عمليات اعادة تنظيم ا�نظمة 
و/أو  والمسئولية،  السلطة،  من  جزء  تحويل  بهدف  أخرى،  وأنظمة  وا¢دراية،  المالية، 

سلطة اتخاذ القرار من الحكومة المركزية، أو القطاع الخاص. 

يميز البنك الدولي بين أنواع متباينة من الالمركزية اعتمادًا على مجاالت صنع القرار 
التي خضعت مركزيتها لØلغاء:

أكبر على تشكيل  تأثيرًا  والمواطنين  المحلية،  الهيئات  منح  ال مركزية سياسية، 
وتنفيذ السياسات؛

الخاصة  وا¢دراة  والتمويل،  التخطيط،  مسئولية  تحويل  وتتضمن  إدارية،  مركزية  ال 
ببعض العمليات العامة المعينة، و

الضرائب، وتتضمن  المحلية بتحصيل  التي تسمح للهيئات  المركزية مالية، وهي 
تمويًال ذاتيًا، أو تمويًال مشتركًا للحكومات المحلية.

من الممكن أن تتواجد ا�نواع المختلفة لالمركزية بشكل متزامن، ومن المهم ضمان 
غالب  السياسية في  الالمركزية  ترافق  المثال،  بينهم. على سبيل  الجيد  التنسيق 
ا�مر المركزية إدارية ومالية، حيث أن االستقالل ا�كبر في تأسيس وتنفيذ السياسات 

يقتضي مسئووليات مالية أكبر بالتبعية.   

انتخاب  تتضمن  التي  السياسية  الالمركزية  خاصًة  الالمركزية،  تعمل  أن  يمكن 
السكان  أمــام  المسئولين  محاسبية  لزيادة  مفيدة  كــأداة  محليين،  مسئولين 
المحليين، ولتوسيع المشاركة مع ضمان عملية صنع قرار أكثر شموًال. هذا من شأنه 

تعميق الديمقراطية وتوفير فرص جديدة للمواطنين، الشيء الذي قد يكون له 



 

بالمقابل أثرًا محمودًا على التنمية. وكما ينوه البنك الدولي "حيثما عملت الالمركزية 
القرار  صنع  عملية  في  االختناقات  وطأة  تخفيف  على  تساعد  فإنها  فعال  نحٍو  على 
االقتصادية  ا�نشطة  في  وتحكمها  المركزية  الحكومة  تسببها  ما  غالبًا  التي 
واالجتماعية المهمة (و) يمكن ان تساعد في الحد من ا¢جراءات البيروقراطية".29 مع 
مع  فعالة،  بطريقة  الالمركزية  تطبق  أن  يجب  متاحة  المنافع  هذه  تكون  لكي  ذلك، 
الناجحة  الالمركزية  للمسئوليات و استثمار مالي كافي. كما تتطلب  تقسيم واضح 

مشاركة المجتمعات المحلية وانخراط النساء وكافة اصحاب المصلحة المحليين.

الحكومة  تجاه  الثقة  انعدام  مثل  الالمركزية  تحفيز  شأنها  من  عديدة  مخاوف  ثمة 
المركزية؛ ورغبة الجماعات االثنية أو المجموعات ا�خرى في حيازة المزيد من االستقالل 
وااللتزام  للقدرة  المركزية  الحكومة  افتقار  أو  السياسية؛  شئونهم  في  والتحكم 
عملية  وملكية  فهم  إن  صوتها.  وسماع  المحلية  المجتمعات  لمخاوف  بالتصدي 

الالمركزية من جانب المجتمعات المحلية هو مسألة حاسمة في نجاح الالمركزية.
 

مشاركة النساء في السياسة المحلية وصنع القرار 

والمجموعات  للنساء  أكبر  مشاركة  ضمان  في  مفيدة  آلية  أيضًا  الالمركزية  تعتبر 
ا�خرى التي ظلت مستبعدة تاريخيًا من عملية صنع القرار. وفيما يظل أثر الالمركزية 
الواضح أن  أنه من  إال  الكافي  بالبحث  النساء مسألة لم تحظ  على مستوى مشاركة 
وضع السياسات محليًا ينشيء فضاًء فريدًا لتعزيز تمكين المرأة. إن وصول المرأة إلى 
المستوى  على  ايجابيًا  أثرًا  له  يكون  أن  يمكن  فيها  ومشاركتها  المحلية  الحوكمة 
الوطني. كما يمثل وصول النساء إلى دوائر صنع القرار على المستوى المحلي جزء ال 
النساء  إلى جانب وضع هموم  السياسية  الساحة  المرأة عبر  يتجزأ من تعزيز نفوذ 
الخصيصة على الطاولة. عالوًة على ذلك، في غياب المشاركة النشطة في الحوكمة 
النساء  حياة  لتحسين  الوطني  المستوى  على  حدثت  التي  المنجزات  فإن  المحلية 
يكون  أن  لضمان  لذلك،  المحلي.  المستوى  على  إلغاءها  يتم  قد  والمجتمعات 
الدولة يجب على  انحاء  أثرًا يمتد في جميع  النساء  المتعلقة بتمكين  للتحسينات 

النساء االنخراط بجدية في الحوكمة المحلية.  

لكن، يمكن أن ُيستغل الحكم الالمركزي في تعزيز الخلل في توازن القوى-مثًال قد 
الجندرية.  العدالة  غياب  تفاقم  ظل  في  الذكور  سلطة  مراكز  تقوية  عبر  ذلك  يتم 
يشدد تقرير صادر عن مركز بحوث التنمية الدولية الكندي عام 2008 على أنه اذا لم 
قد  الالمركزية  فإن  المحلي  المستوى  على  القرار  صنع  عملية  من  جزء  المرأة  تكن 
تعّضد الصور النمطية للجنسين عبر وضع أعباء منزلية اضافية على كاهل النساء 
بما في ذلك رعاية ا�طفال.30 تساعد ورشات عمل الموضعة المحلية على تفادي ا�ثر 
وضمان  القرار  صنع  في  النساء  انخراط  ضمان  طريق  عن  لالمركزية  المحتمل  الضار 
االعتراف بقدراتهن القيادية واالفادة منها. عبر ورشات عمل الموضعة المحلية ووضع 
وتنفيذ موجهات الموضعة المحلية (الموصوفة بتفصيل أكثر أدناه) يمكن للشبكة 

17

29                                                         Decentralization and Subnational Regional Economics: What, Why and Where?”: 
                                                                                h�p://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm

30                      Women’s Participation in Decentralization”, Decentralization, local power and women’s rights, Policy          
                                                         Recommendations from the Global Conference, Mexico City, 2008. Available at:   
   h�ps://www.idrc.ca/sites/default/�les/sp/Documents%20EN/policy-recommendations-on-decentralization.pdf



 

العالمية للنساء بانيات السالم GNWP تعزيز القدرات المحلية، وتوفير الدعم الفني 
وخطط  وا�من،  والسالم  المرأة  وأجندة   ،1325 رقم  ا�من  مجلس  قرار  إدماج  لعملية 
المحلية،  التنمية  خطط  في  وجدت)  (إن  ا¢قليمية  العمل  وخطط  المحلية،  العمل 
مشاركة  المحلية  الموضعة  استراتجية  تضمن  كما  المحلية.  والسياسات  والقوانين 
المجموعات المهمشة ا�خرى مثل النازحين، والالجئين، والمثليين وثنائيي الجنس 
والمتحولين جنسيًا LGBTQ، الذين يأتون لحضور ورشات الموضعة المحلية مع رفقة 
أعضاء المجتمع المحلي اÎخرين. تنشئ الموضعة المحلية منبرًا لهم للحديث حول 
وسياسات  قوانين  صياغة  في  للمشاركة  وأيضًا  الفريدة،  بأصواتهم  وا�من  السالم 

أكثر شموًال لتنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من. 

في جميع ا�حوال، تضمن استراتيجية الموضعة المحلية مواءمة السياسات المحلية، 
والوطنية، واالقليمية، مع استراتيجيات موجهة من قبل المجتمعات المحلية من اجل 
المدني  والمجتمع  المحلية  المجتمعات  بين  وتنسيق  محلية  وملكية  قيادة  ضمان 
إلقاء  والحكومة. الموضعة المحلية ليست مصممة لزيادة الوظائف البيروقراطية أو 
المحلية  الموضعة  تسمح  بــا�حــرى،  السلطات.  كاهل  على  ا�عــبــاء  من  المزيد 
للمجتمعات المحلية بتحليل الوظائف والسياسات اليومية للحكومة لمعرفة ما يعزز 
أو يعيق تنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من. يساعد برنامج الموضعة المحلية، عبر 
إنشاء قنوات تنسيق، وتعاون، وتماسك بين أصحاب المصلحة على المستوى المحلي 
والوطني، يساعد على ضمان أن الالمركزية "تناسب النساء" والمجموعات المهمشة 
والسالم  المرأة  �جندة  أفضل  تنفيذ  على  المحلية  السلطات  يساعد  كما  ا�خــرى، 

وا�من.  

أهداف وغايات الموضعة المحلية    

الهدف العام لبرنامج الموضعة المحلية للقرار ا�ممي 1325 هو تحسين تنفيذ أجندة 
المرأة والسالم وا�من على المستوى المحلي، والوطني، وا¢قليمي، والعالمي.

أما الغايات الخاصة للموضعة المحلية فتشمل:

1.   تعزيز فهم ورفع الوعي حول القرار ا�ممي 1325 و قرارات المرأة والسالم وا�من 
     الداعمة له وسط السلطات الحكومية المحلية، والقادة التقليديين، والقيادات 

     النسوية المحلية، والقيادات الشبابية، و شيوخ المجتمع المحلي، والقيادات 
     الثقافية و قواعدهم االنتخابية؛

2.  المساعدة على تحديد واالستجابة ل¯ولويات والهموم المحلية فيما يتعلق بالمرأة 
     والسالم وا�من  

3   تعزيز القيادة والملكية المحلية وكذا االلتزام بالتنفيذ وسط الفاعلين المحليين 
     المذكورين؛

4.  تعزيز القدرات المحلية على مساءلة الحكومة، وا�مم المتحدة، والمنظمات 
     االقليمية، والمانحين، وشركاء التنمية، والقادة المحليين حول التزاماتهم 

     المنصوص عليها في قرارات المرأة والسالم وا�من؛                
5.  وضع آليات قانونية وسياسات واضحة من شأنها تعزيز تنفيذ أجندة المرأة        

     والسالم وا�من على المستوى المحلي؛
6.  ترويج تنسيق منتظم وتعاون أكبر بين القطاعات وسط السلطات الوطنية و     

     المحلية، والمجتمع المدني، و والقادة المحليين، وا�مم المتحدة، والمنظمات 
     االقليمية، والمانحين، وشركاء التنمية، في تنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من. 
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نظرية التغيير ومكّونات الموضعة المحلية
ومكونات  التغيير  حول  التالية  النظرية   1325 للقرار  المحلية  الموضعة  برنامج  لدى 

البرنامج:

نظرية التغيير:
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المقّوم ا�ول:
جذب وإدماج الفاعلين المحّليين

إذا

المقّوم الثالث: 
ضمان االستدامة

إذا

المقّوم الثاني:
: تطوير قوانين وسياسات محلية من اجل التنفيذ

إذا

 إذن

 إذن

 إذن

 إذن

تّم تجّمع السلطات المحلية، والمنظمات المحلية للمجتمع المدني والنساء، 
وغيرهم من االطراف المعنية المحلية ذات ا³همية، من أجل تحليل قرارات النساء 

والسالم وا³من وخطة العمل الخاصة بها (حيثما ُوجِدت) ومن أجل تحديد 
ومناقشة قضايا النساء والسالم وا³من التي تؤثر على مجتمعاتها

تحصل ا³طراف المعنية المحلية على وعي أكبر وفهم لقرارات النساء والسالم 
وا³من (الهدف 1)؛ ويقوم منتمو تلك ا³طراف ببناء تمّلك وريادة والتزام تجاه 

عملية التنفيذ (الهدف 2)؛ وترتفع قدراتهم على وضع المسؤولين رهن 
المحاسبة (الهدف 3)؛ ويعملون سوية على تنفيذ القرارات (الهدف 4)

تّم تطوير "موّجهات موضعة محلية" متعلقة بالسياق المحلي، وتّم تعيين الخبراء وتدريبهم، بحيث يصبح بإمكانهم تدريب آخرين 
ومراقبة عملية تنفيذ خطط العمل المحلية وبقية االلتزمات

يتحقق تأسيس التمّلك المحّلي للمبادرة، وكذلك القيادة وااللتزام المحلي لتنفيذ قرارات النساء والسالم وا³من في أرجاء البلد (الهدف 
2)؛ ويتحقق ضمان التنسيق بين القطاعات المتباينة بصورة نظامية (الهدف 5)

سيكون هنالك تنفيذ محلي، وطني، وإقليمي وعالمي أفضل لقرارات النساء والسالم وا³من

ستحصل ا³طراف المعنية على أدوات قوية، قانونية وسياسية، ©رشاد جهود 
منتميها في سبيل تنفيذ قرارات النساء والسالم وا³من (الهدف 4)؛ وسيكون 

لدى المجتمع المدني أدوات وضع المسؤولين رهن المحاسبة (الهدف 3)

تّمت كتابة خطط العمل المحلية، واللوائح أو القرارات المحلية، أو إدراج قرارات 
النساء والسالم وا³من في خطط التنمية المحلية



  للحصول على توضيح لمكونات استراتيجية الموضعة المحلية في الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم GNWP يرجى مطالعة العرض  31
h�p://prezi.com/yqqfcjiba61i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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المكّون 1: جمع الفاعلين المحليين31 
عادًة  تعقد  والتي  المحلية،  الموضعة  المكون هو ورشة  ا�ساسي في هذا  النشاط 
لمدة يومين أو ثالثة، وجمع المحافظين، ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس، وزعماء 
المجتمعات المحلية وأعيان المجتمع، وقادة السكان ا�صليين، والزعماء التقليديين، 
الشبابية، والمعلمين، وممثلي  النسائية، والقيادات  الدينيين، والقيادات  والزعماء 
الجماعات المهمشة تاريخيًا، والشرطة المحلية، وا�فراد العسكريين، وجميع الجهات 
عمل  ورشة  تضم  العادة  في  اÎخرين.  المصلحة  وأصحاب  الرئيسية  المحلية  الفاعلة 

الموضعة المحلية بين 25 إلى 35 مشارك/مشاركة. 

      

المحلي  المجتمع  حيازة  لضمان  خطوة  أول  هي  المحلية  الموضعة  عمل  ورشات  إن 
وملكيته لعملية تنفيذ القرار ا�ممي 1325، وخطة العمل الوطنية. ُتعقد ورشة عمل 
أو  المقاطعة،  المحلية،  المدينة،  ا¢قليم/الدولة،  مستوى  على  المحلية  الموضعة 
المحليين  الفاعلين  العمل في جمع شمل  الرئيسي لورشة  الهدف  القرية. ويتمحور 
قضايا  في  والتأمل  تحديد  اجل  من  أعاله  المذكورين  الرئيسيين  المصلحة  وأصحاب 
المرأة والسالم وا�من التي يواجهها الناخبين. بشكل جماعي، يفحص المشاركون 
للتصدي  وواضحة  محددة  إجــراءات  إلى  ويتوصلون  والسابقة،  الحالية  االستجابات 

لهذه المشكالت أو لتحسين االستجابات. 

تستخدم ورشة العمل المحاضرات التفاعلية والجلسات التي تخاطب القضايا بشكل 
مباشر من أجل:

المثال،  سبيل  الفلبين،على  في  لدولة؛  دولة  من  المشاركين  عدد  يختلف 
 70 إلـــى   50 ــن  م ـــادة  ع يــؤمــهــا  المحلية  الــمــوضــعــة  عــمــل  ورشــــات  فـــإن 
يتعين  أكبر  العمل  ورشات  كانت  حال  في  أكثر.  حتى  أو  مشارك/مشاركة 
تكييف المنهجية. قد يكون من المفيد االستعانة بأكثر من ميسر محنك، 

وتشكيل مجموعات عمل في جلسات مختلفة بقدر اÀمكان.

النوع  الجندرية/  العدالة  مفهوم  ذلك  (يشمل  المحورية  المفاهيم  بسط 
االجتماعي، ومفهوم المرأة والسالم وا�من، ومفهوم "الدورة الراشدة"- الترابط 
بين الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والسالم وا�من، وعلى ا�خص ا�من 

البشري)؛

وإجراء  الوطنية،  العمل  له، وخطة  الداعمة  والقرارات   1325 ا�ممي  القرار  تقديم 
تحليل النزاع لحصر مجاالت خطة العمل الوطنية ا�كثر صلة بالسياق المحلي؛ و

الذي  القرار  وهو  محليًا،   1325 ا�ممي  القرار  لموضعة  محددة  التزامات  تقديم 
سيشكل حجر الزاوية في خطة العمل المحلية وغيرها من القوانين والسياسات 
لجنة  وتشكيل  المحلي،  المستوى  على   1325 ا�ممي  القرار  لتنفيذ  المحلية 

تسيير محلية بشأن القرار ا�ممي 1325.

بين الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والسالم وا�من، وعلى ا�خص ا�من 
البشري)؛

ورشة العمل هي الخطوة ا�ولى نحو تنفيذ قرار مجلس ا�من 1325 على المستوى 
المحلي. وهدفها هو تسهيل عملية من خاللها يمكن �صحاب المصلحة المحليين 
بالنسبة  وا�مــن  والسالم  المرأة  ــرارات  ق أهمية  مدى  وتحديد  تحليل  مجتمعين 

لمجتمعاتهم المحلية. 

.1

.2

.3
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إن العملية التي تتصف بالشمول والمشاركة هي وحدها الكفيلة بضمان أن تكون 
والقوانين  السياسات  باستخدام  محليين  والتزام  وملكية  محلية،  قيادة  هناك 
وكافة  النساء  حيوات  في  االيجابي  التغيير  تفعيل  أجــل  من  الناتجة  المحلية 
لمعظم  خالفًا  العنيفة.  بالنزاعات  المتأثرة  والمستضعفة  المهمشة  المجموعات 
عمليات وضع خطط العمل الوطنية، حيث يكون التركيز على الخبرة الفنية أو موقف 
المحلية في أجندة  العمل  أن عملية وضع خطط  ا�خرى، نجد  الحكومة والمؤسسات 
وتعظيم  المحليين،  السكان  بوكالة  االعتراف  على  تركز  وا�مــن  والسالم  المرأة 
أصواتهم، وتعزيز قدراتهم على العثور على حلول سلمية للنزاعات، ودرء النزاعات 

المستقبلية، واستدامة السالم.

أجل  من  التخطيط  مبدأ  على  القائمة  البيروقراطية  الممارسة  تغير  فإنها  لذلك، 
التغيير  لتفعيل  المحليين  السكان  أجل، وعبر  التخطيط حول، ومن  إلى  التخطيط، 

ا¢يجابي في حيواتهم. 

تمن أهم مزايا الموضعة المحلية انها تحاول تجنب إضافة المزيد من الطبقات غير 
الضرورية من البيروقراطية، وتفادي وضع المزيد من الضغط على الموارد المحلية. إن 
المرأة  قرارات  بين  والتناغم  التكاملية  هي  المحلية  الموضعة  ورشة  تركيز  نقطة 
الموجودة من  المحلية  والقوانين، والسياسات  البنيات،  و  والسالم وا�من من جهة 
جهة أخرى، بهدف جعلهم أكثر استجابة الحتياجات السكان المحليية ومشاغلهم 

المتعلقة بالسالم وا�من. 

با¢ضافة إلى ورشة الموضعة المحلية، يمكن عقد مشاورات مجتمعية أوسع نطاقًا، أو 
اجتماعات في المجالس البلدية، وكذلك ورشات عمل إعالمية لتعزيز قدرة الصحفيين 
على تغطية قرار مجلس ا�من 1325 لضمان مشاركة قاعدية أوسع، وضمان المشاركة 
السياسية؛ وتوليد مزيد من الدعم وااللتزام بالتنفيذ. عالوة على ذلك، يمكن عقد 
ورشة  قبل  الرئيسية  السلطات   / الفاعلة  الجهات  مع  صغيرة  أو  ثنائية  اجتماعات 
العمل لتوفير معلومات أساسية حول القرار ا�ممي 1325 و الموضعة المحلية، وحشد 

الدعم، وضمان الحضور الجيد. 

المكون 2: وضع قوانين وسياسات محلية لتنفيذ أجندة المرأة 
والسالم وا�من

اجتماعات في المجالس البلدية، وكذلك ورشات عمل إعالمية لتعزيز قدرة الصحفيين 
على تغطية قرار مجلس ا�من 1325 لضمان مشاركة قاعدية أوسع، وضمان المشاركة 
السياسية؛ وتوليد مزيد من الدعم وااللتزام بالتنفيذ. عالوة على ذلك، يمكن عقد 
ورشة  قبل  الرئيسية  السلطات   / الفاعلة  الجهات  مع  صغيرة  أو  ثنائية  اجتماعات 
العمل لتوفير معلومات أساسية حول القرار ا�ممي 1325 و الموضعة المحلية، وحشد 

الدعم، وضمان الحضور الجيد. 

بوصفهم  والنساء  الرجال  من  كل  المحلية  الموضعة  عمل  ورشات  تضم 
بعض  فإن   ،50:50 النسبة  تكون  السياقات،  بعض  في  بينما،  مشاركين. 
سبيل  على  اوكرانيا،  في  الرجال.  حشد  فيها  يصعب  ا�خــرى  السياقات 
المثال، يقل انخراط الرجال في الحكم المحلي، وفي المجتمع المدني على 
الثنائية  االجتماعات  تكون  قد  الحاالت،  هذه  مثل  في  المحلي.  المستوى 

مفيدة لحشد المساندة وضمان حضور جيد للمشاركين من الرجال. 



المكون 3: ضمان االستدامة
عادة ما يتم هذا المكون بعد ورشات العمل الخاصة بالموضعة المحلية (المكون 1)، 
وتطوير ا�دوات القانونية / السياسية المحلية لتنفيذ القرار ا�ممي 1325 (المكون 2). 

يتكون هذا المكون من نشاطين رئيسيين:  

في العديد من السياقات، ساعدت ورشة العمل الخاصة بالموضعة المحلية 
ثغرات  تالفت  التي  السياسات  تسريع  أو  تبني  على  المحلية  المجتمعات 
مهمة، بدالً من إضافة طبقات إضافية - مثل القوانين الداخلية لمنع الزواج 
المبكر، وزواج ا�طفال، والزواج القسري في سيراليون. ليس من الضروري أن 
تعتبره  الذي  الشكل  تأخذ  أن  يجب  ؛  معقدة  المحلية  العمل  خطط  تكون 

الجهات الفاعلة المحلية ذي معنى وفائدة لها .

بمثابة  والتي ستكون  الخاصة بكل سياق،  المحلية  الموضعة  صياغة موجهات 
مرجع رئيسي لنشر برنامج الموضعة المحلية في جميع أنحاء الدولة؛ و
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السياسات  المشاركون  يراجع  يومين، حيث  لمدة  تعقد  ورشة  الصياغة" هي  "ورشة 
هذه  في  ــن  وا�م والسالم  المرأة  أحكام  ــاج  إدم ويناقشون  الموجودة،  المحلية 
السياسات، وكذلك وضع مسودة خطط ( محددة، قابلة للقياس، قابلة للتنفيذ، ذات 
صلة، ولها جدول زمني) حساسة للنوع االجتماعي و السالم/النزاع، إضافة إلى صياغة 
فعلية لخطط العمل المحلية، و/أو أي قوانين أو سياسات محلية أخرى بهدف تنفيذ 
قرار مجلس ا�من 1325 على المستوى المحلي، أو إدماج أحكام المرأة والسالم وا�من 
الذين  الوثائق الموجودة. المشاركون في ورشة الصياغة هم اولئك  ذات الصلة في 
يشاركون فعليًا في صياغة السياسات للمنظمات والمؤسسات التي يعملون لديها. 
المحلي،  الحكم  في  خبرة  ذو  شخص  الصياغة  ورشة  تيسير  في  يشارك  أن  يجب 
لضمان  المحلية.  التشريعية  والعمليات  والميزنة،  المحلية  التنمية  وتخطيط 
االستمرارية يجب أن يكون معظم المشاركين في ورشة الصياغة سبق لهم حضور 
ورشة الموضعة المحلية. يتراوح عدد المشاركين بين 10-12 شخص، وهو عدد أصغر 

بكثير مقارنة بالمكون 1.

في مستهل ورشة الصياغة يختار المشاركون الطريقة التي يفضلونها لدمج اجندة 
الثالث  الطرائق  المحلية.  والساسية  القانونية  العمل  أطر  في  وا�من  والسالم  المرأة 
الرئيسية هي: (1) صياغة خطة عمل محلية؛ (2) صياغة قوانين وسياسات محلية حول 
أو خطط  القوانين  المرأة والسالم وا�من في  المرأة والسالم وا�من؛ (3) دمج أجندة 
المرأة  على  تركز  محددة  أحكام  تضمين  عبر  مسبقًا،  الموجودة  المحلية  التنمية 
والسالم وا�من. يقوم ميسر الورشة بعرض الخيارات الثالث المختلفة، ومناقشة مزايا 
ونقائص كل خيار مع المشاركين، الذين يقومون بعدها باختيار اكثر الطرائق مالءمة. 
هذا من شأنه ضمان ملكية المجتمع المحلي للعمل، وتفادي ا�وضاع التي يتم فيها 
حال،  أي  على  فعليًا.  تنفيذها  بدون  لكن  أخرى  سياسات  أو  قانون،  و  خطة،  تبني 
مطلوبات  مع  متماشية  خطة  تبني  فقط  ليس  المحلية  الموضعة  من  الهدف 
السياسات. با�حرى، الهدف هو تحويل السياسات- وصنع القرار، عبر تيسير عملية 
شاملة، وإنشاء قنوات اتصال بين النساء والسلطات المحلية، من أجل إحداث التغيير 
الذي من شأنه تمكين النساء، والعدالة الجندرية، والسالم المستدام، وا�من الشامل.

إن عملية دمج أجندة المرأة والسالم وا�من في خطط التنمية المحلية، وعملية وضع 
القوانين والسياسات المحلية يجب أن تتماشى مع عمليات التنمية والميزنة المحلية. 
إال أن عملية صياغة  أيام،  ومن ثم، رغم أن "ورشة الصياغة" ال تستغرق سوى بضعة 
قد  ا�خرى  المحلية  والسياسات  المحلية،  العملية  خطة  إجراءات  واعتماد  ومراجعة 

تستغرق عاًما أو عامين.



23

 

موجهات الموضعة المحلية
المحلية  السلطات  لمساعدة  مصممة  وثيقة  عن  عبارة  المحلية  الموضعة  موجهات 
والسالم  المرأة  وقرارات   1325 ا�من  مجلس  قرار  من  الصلة  ذات  ا�حكام  جعل  على 
وا�من الداعمة لها وخطة العمل الوطنية/ خطة العمل ا¢قليمية (حيثما وجدت) جزًءا 
بوصفها  الموجهات  تعمل  ذلك،  إلى  با¢ضافة  المحلية.  التنمية  خطط  من  رئيسيًا 
اعتماد  أو فضلت  المحلية،  العمل  المحلية وضع خطط  السلطات  اختارت  إذا  مرجعًا 

القوانين والسياسات المحلية.

موجهات الموضعة المحلية يضعها فريق يتكون من المجتمع المدني، والخبراء في 
عمل  ورشات  في  شاركوا  الذين  المحلية  والسلطات  وا�من،  والسالم  المرأة  أجندة 
الرئيسية.  الوطنية  الوزارات  الصياغة، والخبراء من  المحلية وورشات عمل  الموضعة 
الوزارة المسؤولة عن التنسيق الشامل لتنفيذ خطة العمل  ويمكن أن يشمل ذلك 
الوطنية (حيثما توجد خطة عمل وطنية) مثل وزارة شؤون النوع االجتماعي (الجندر)، 
أو وزارة الشؤون الخارجية، أو وزارة السالم وإعادة ا¢عمار؛ والوزارة التي لديها تفويض 
وزارة  أو  الريفية،  والتنمية  المحلية  الحوكمة  وزارة  مثل  المحلية  السلطات  لدعم 
الشؤون االتحادية والتنمية المحلية.       العمل لتوفير معلومات أساسية حول القرار 

ا�ممي 1325 و الموضعة المحلية، وحشد الدعم، وضمان الحضور الجيد. 

قبل  من  المحلية  الموضعة  موجهات  صــواب  من  التحقق  يتم  صياغتها،  بمجرد 
المشاركين خالل ورشة عمل تدريب المدربين (انظر القسم التالي)، وكذلك من قبل 
تقوم  ذلك،  بعد  الوطني.  المستوى  على  الرئيسية  التنفيذية  والوكاالت  الــوزارات 
الوزارات الرئيسية بالمصادقة على المبادئ التوجيهية التي تم التحقق منها. بعد 
السلطات  تقوم  اعتمادها،  بعد  أو  التوجيهية  المبادئ  على  الرسمية  المصادقة 
المبادئ  بتعميم  المدني  والمجتمع  الرئيسية  الوطنية  الوزارات  من  بدعم  المحلية 
ا�ممي  للقرار  الفعال  التنفيذ  الذي يسهل  ا�مر  البالد،  أنحاء  التوجيهية في جميع 
1325، ويدعم القرارات في كل مقاطعة ووالية ومدينة وبلدية ومنطقة وقرية. بمجرد 
صياغتها، يتم التحقق من صحة إرشادات الموضعة المحلية من خالل المشاركين خالل 
ورشة عمل تدريب المدربين (انظر القسم التالي)، وكذلك من قبل الوزارات والوكاالت 
الرئيسية  ــوزارات  ال تقوم  ذلك،  بعد  الوطني.  المستوى  على  الرائدة  التنفيذية 
أو  الرسمية  المصادقة  بعد  عليها.  المصادق  التوجيهية  المبادئ  على  بالتصديق 
الوطنية  الوزارات  من  بدعم  المحلية،  السلطات  تقوم  التوجيهية،  المبادئ  اعتماد 
الرئيسية والمجتمع المدني، بإعداد المبادئ التوجيهية في جميع أنحاء البالد، مما 
مقاطعة،  كل  في  له  الداعمة  والقرارات   1325 ا�ممي  للقرار  الفعال  التنفيذ  يسهل 

ووالية، ومدينة، وبلدية، ومنطقة، وقرية.

من  الشؤون  ووزارة  الريفية،  والتنمية  المحلية  الحوكمة  وزارة  تقود  أن  المنتظر  من 
المنتظر أن تقود وزارة الحوكمة المحلية والتنمية الريفية، ووزارة الشؤون االتحادية 
تعميم  منهم  المنتظر  من  أخرى-  بلدان  في  يعادلهما  ما  أو  المحلية-  والتنمية 
على  المحلية  السلطات  تدريب  منهم  ُينتظر  كما  المحلية.  الموضعة  موجهات 
أحد  هو  هذا  استخدامها.  كيفية  ومراقبة  المحلية  الموضعة  موجهات  استخدام 
مساهماتهم في تنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من بما يتماشى مع "نهج الحكومة 

مختلف  من  المحلية  الموضعة  خبراء  بجمع  وذلك   ،(ToT) المدربين  تدريب  ب) 
تم  التي  القرى  أو  المناطق،  أو  البلديات،  أو  المدن  أو  والواليات،  المقاطعات، 
هؤالء  قــدرات  بناء  لمواصلة  المحلية  الموضعة  عمل  ورشــات  خالل  تحديدها 

المدربين والتحقق من صحة موجهات الموضعة المحلية.
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وأن  الوطنية،  العمل  خطة  في  مكتوبة  المحلية  الموضعة  أن  من  التأكد 
على  لها  ميزانية  ووضـــع  تقديرها  تــم  قــد  الوطنية  العمل  خطة 

الوجهالمالئم

.1

يتعين أن تبدأ عملية الموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من 1325 في المراحل ا�ولى 
المصلحة  أصحاب  إشراك  إن  ذلك.  قبل  حتى  أو   - الوطني  العمل  برنامج  وضع  من 
المحليين في تطوير خطة العمل الوطنية، ال سيما في تحديد أولويات برنامج العمل 
الوطني، وصياغة أهدافه، وتصميم ا�نشطة هو مسألة غاية في ا�همية. ويتعين أن 
يحتوي ا¢طار المنطقي لبرنامج العمل الوطني شرحًا واضحًا لكيفية تطبيق أو تنفيذ 

ا�هداف والمخرجات والنتائج والمؤشرات على المستوى المحلي.
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جمهورية  من  كل  قامت  اÎن،  حتى  وا�مــن.  والسالم  المرأة  أجندة  لتنفيذ  ككل" 
الكونغو الديمقراطية ونيبال وسيراليون بوضع واعتماد ونشر موجهات الموضعة 

المحلية .32

تدريب المدربين

تدريب المدربين هو ورشة عمل تتراوح ما بين يومين إلى ثالثة أيام، وتضم عدد من 
المشاركين يترواح بين 20 إلى 25 مشاركًا/مشاركة في ورشات عمل الموضعة المحلية 
والقرى.  والمقاطعات  والبلديات  والمدن  والواليات  المقاطعات  مختلف  من  يأتون 
الهدف من تدريب المدربين هو صقل خبرات الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع 
المرأة  قرارات  تنفيذ  في  اÎخرين  المحليين  والقادة  المحلية،  والسلطات  المدني، 
هذه  خالل  من  التدريب،  دورة  يكملون  الذين  المشاركون  يشكل  وا�مــن.  والسالم 
الخبرة، فريًقا وطنًيا من الخبراء الذين يمكنهم بعد ذلك عقد ورشات عمل الموضعة 
صياغة  فــي  الفني  الــدعــم  وتقديم  الــبــالد،  مــن  مختلفة  مناطق  فــي  المحلية 
القوانين  على  عالوًة  المحلية،  العمل  خطة  تفعيل  لضمان  ملموسة  استراتيجيات 
المحلية ا�خرى، والسياسات المتعلقة بالمرأة والسالم وا�من، وكذلك خطط التنمية 
موجهات  من  التحقق  حول  جلسة  المدربين  تدريب  يشمل  لذلك،  اضافة  المحلية. 

التدريب.

تمويل الموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من 1325
هو  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  تنفيذ  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  أحد  إن 
االفتقار إلى التمويل الكافي والطويل ا�جل والقابل للتنبؤ. هذه العقبة تقف أيضًا 
في مواجهة تنفيذ برنامج الموضعة المحلية. يحدث في أحيان كثيرة أن يركز تمويل 
المرأة والسالم وا�من على وضع واعتماد خطة عمل وطنية، لكن مع  أجندة  تنفيذ 
تمويل غير كاف، أو عدم توفره للتنفيذ الفعلي - بما في ذلك تنفيذ برامج الموضعة 

المحلية.
المستوى  على  أوًال  مستويين:  على  ا�مــوال  ضخ  يتعين  التحدي  هذا  ولمواجهة 
ميزانيات  ضمن  المحلية  للموضعة  ميزانية  تخصيص  طريق  عن  وذلك  الوطني، 
الحكومات الوطنية؛ وثانيًا على الصعيد الدولي عبر زيادة التزامات المانحين لتمويل 
قبل  التمويل من  للحصول على  تقديم طلب  وتبسيط عمليات  المحلية،  الموضعة 

الحكومات والمجتمع المدني.
التمويل  ا�طراف" لضمان توفير  إلى حل "واحد يناسب جميع  التوصل  في حين يعز 
التي  أن هناك بعض االستراتيجيات  إال  المختلفة،  السياقات  المحلية عبر  للموضعة 
يمكن �صحاب المصلحة الرئيسيين اعتمادها لزيادة التمويل لتنفيذ قرارات أجندة 

المرأة والسالم وا�من على المستويين الوطني والمحلي:
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34/h�p://gnwp.org/no-money-no-nap-launch :المزيد من المعلومات حول صندوق المرأة للسالم والعمل االنساني في

استخدام الموارد المتاحة على المستوى المحلي .2

لضمان تمويل تنفيذ استراتيجية الموضعة المحلية، يجب التأكد من أن تكلفة خطة 
التكاليف"  "تقدير  يشير  صحيح.  بشكل  وميزنتها  تقديرها  تم  قد  الوطنية  العمل 
ويمثل  الخطة.  في  نشاط  لكل  التكلفة  تحديد  عملية  إلى  الوطني  العمل  لبرنامج 
تقدير التكاليف الخطوة ا�ولى نحو وضع ميزانية لبرنامج العمل الوطني، وينبغي أن 
الشبكة  وضعت  لقد  نشاط.  لكل  الصلة  ذات  التمويل  مصادر  تحديد  ذلك  يصاحب 
الوطنية  العمل  خطة  تكاليف  حول  دليًال   GNWP السالم  بانيات  للنساء  العالمية 
حول  ومبسطة  وافــرة  وموجهات  معلومات  الدليل  هذا  يتضمن  و  وميزانياتها، 

العملية .33

أجندة  قرارات  بين  التعاضد  صنع  هو  المحلية  الموضعة  في  المهمة  العناصر  أحد 
المحلية  التنمية  وخطط  والسياسات  والقوانين  جهة  من  وا�من  والسالم  المرأة 
الموجودة من جهة أخرى. يتعين على " ورشة الصياغة" التي ُتعقد كجزء من المكون 
ا�حكام  والبناء عليها عبر صياغة  التضافرات  المحلية دمج هذه  للموضعة  الثاني 
الصلة،  ذات  والسياسات  القوانين،  في  وا�مــن  والسالم  المرأة  أجندة  تدمج  التي 
وخطط التنمية المحلية. إن هذا التعاضد ال يضمن التماسك والشعور ا�قوى 
المحلية  للسلطات  كذلك  يسمح  بل  فحسب؛  ا�نشطة  و"تبسيط"  بالملكية 
والوزارات الوطنية باÀفادة من الموارد والميزانيات المتاحة لتمويل الموضعة 

المحلية.

اÀفادة من دعم المانحين الدوليين �جندة المرأة والسالم وا�من .3

ا¢نمائية  المقدم عبر المساعدة  الدعم  الدوليين، بما في ذلك  المانحين  يظل دعم 
للتمويل  رئيسيًا  مصدرًا    ،  Official Development Assistance (ODA) الرسمية 
السالم     بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  إن  وا�من.  والسالم  المرأة  قرارات  لتنفيذ 
وقابل  مالءمة،  أكثر  تمويل  إلى  داعيًة  المانحين"  أبواب  "تطرق  فتئت  ما   GNWP

للتنبؤ، ويمكن الوصول إليه.
السالم  بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  أطلقتها  التي  والدعوة  البحث  جهود  إن 
إلى  قادت   Cordaid والتنمية  لØغاثة  الكاثوليكية  المنظمة  مع  بالتعاون   GNWP
 Women’s Peace and ا¢نــســانــي  والــعــمــل  للسالم  ــمــرأة  ال صــنــدوق  تأسيس 
تنفيذ  لتسريع  العالمية  ا�داة  بإسم  سابقًا  (عرف   Humanitarian Fund (WPHF
Global Acceleration Instrument on WPS) في عام 2016. إن  المرأة والسالم وا�من 
صندوق المرأة للسالم والعمل ا¢نساني هو أول آلية تمويل مجمعة تكسر الحواجز 
الوهمية بين أجندة المرأة والسالم وا�من من جهة والعمل ا¢نساني من جهة. يتم 
تخصيص ما ال يقل عن خمسين في المائة من الصندوق لمجموعات المجتمع المدني 
المجتمع  بالنزاع. عالوًة على ذلك فإن منظمات  المتأثرة  المجتمعات  التي تعمل في 
المدني اصبحت ممثلة في مجلس التمويل العالمي Global Funding Board ولجان 
WPHF. وهذا  ا¢نساني  والعمل  للسالم  المرأة  لـصندوق  التابعة  الوطنية  التسيير 
من شأنه أن يمكن المجتمع المدني من التأثير في صنع القرار وضمان دعم مبادرات 

أجندة المرأة والسالم وا�من المحلية .34

اÀفادة من القطاع الخاص .4

إال أن  المرأة والسالم وا�من.  يلعب القطاع الخاص دوًرا هامًا في دعم تنفيذ قرارات 
تمويل القطاع الخاص ما يزال غير مستغل بشكل كافي، إذ أن هناك النذر اليسير من 

المعرفة، والممارسات الُفضلى الموثقة حول هذه العالقة.
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المؤسسات  في  لالستثمار  يمكن  كيف  الدولية  اÀنــذار  منظمة  وثقت  لقد 
أفغانستان  من  كل  في  السالم  بناء  في  المساعدة  والمتوسطة  الصغيرة 
االجتماعية  المظالم  معالجة  عبر  الــمــثــال،  سبيل  على  وبــاكــســتــان، 
واالقتصادية، وتوفير فرص العمل حيثما كانت البطالة دافعًا للنزاع.36  كما 
في  السالم  إحــالل  أجــل  من  التوسط  في  بحيوية  الخاص  القطاع  شــارك 
أقوياء  حلفاء  تمثل  أن  المحلية  للشركات  يمكن  وتــونــس.37  كولومبيا 
السالم  و  وا�مــن،  والسالم  المرأة  قــرارات  تنفيذ  لتمويل  محتمًال  ومصدًرا 

المستدام. 

35 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights, “Guiding Principles on Business and Human
 Rights. Implementing the United Nations’ ‘Protect, Respect, Remedy’ Framework”, 2011, p. 9.:

 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
36 Rabia Nusrat, “Strengthening the capacity of business to contribute to building peace in Afghanistan”, International

. Alert, May 2018
37 .Entrepreneurship for Sustaining Peace”, June 2017"

لذلك، عند البحث عن التمويل ¢جراء الموضعة المحلية، من المهم تحديد أصحاب 
المصلحة الرئيسيين - وخاصة المؤسسات والشركات الوطنية والمحلية - التي قد 
تكون مهتمة باالستثمار في تنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من. من المهم كذلك 
استخدام المراجع الحالية - مثل "المبادئ التوجيهية ل¯مم المتحدة بشأن ا�عمال 
وحقوق ا¢نسان" لتقييم ممارسات حقوق ا¢نسان الخاصة با�عمال التجارية وتأثيرها 

قبل الدخول في شراكة معها.
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اللوائح  بالنزاع، كان لضعف  المتأثرة  المناطق  بما في ذلك  البلدان،  العديد من  في 
من  وهذا  ا¢نسان.  حقوق  على  سلبي  تأثير  الخاص  القطاع  تحكم  التي  التنظيمية 
شأنه مفاقمة صعوبة قيام الجهات الفاعلة في أجندة المرأة والسالم وا�من بتحديد 
الشركات التي يمكن أن تمثل شركاء موثوقين ال تتعارض ممارساتهم مع المبادئ 

ا�ساسية لجدول أعمال المرأة والسالم وا�من.

ا¢نسان"  وحقوق  التجارية  ا�عمال  بشأن  المتحدة  ل¯مم  التوجيهية  "المبادئ  وتقر 
بأهمية قيام الشركات العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاع "بتحديد المخاطر ذات 
الصلة بحقوق ا¢نسان التي تعتور أنشطتها وعالقات العمل بها، ومن ثم منع هذه 
توفير  إلى  الدول  التوجيهية  المبادئ  وتدعو   . وطأتها"35  من  والتخفيف  المخاطر 
المبادىء  هذه  تكون  قد  لذلك،  التحليل.  هذا  مثل  ¢جــراء  للشركات  المساندة 
المرأة  أجندة  تنفيذ  عند  الخاص  القطاع  حلفاء  تحديد  في  مفيدة  أداة  التوجيهية 

والسالم وا�من.

 transnational corporations  من الضروري كذلك التفريق بين الشركات عبر الوطنية
عبر  الشركات  تحوز  قد  بينما  والوطنيين.  المحليين  المشاريع  وأصحاب   ((TNCs
الوطنية على المزيد من ا�موال لدعم تنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من، وقد يكون 
لديها أيضًا برامج "مسؤولية اجتماعية" أقوى وأشد رسوخًا، إال أنها غير متجذرة في 
على  النزاع  أوشك  متى  ما  بلٍد  من  االنسحاب  ببساطة  ويمكنها  المحلي  السياق 
االندالع أو ظهرت مؤشرات انعدام ا�من. في المقابل، نجد أن رواد ا�عمال الوطنيين 
انشغاًال  أكثر  أنهم  ا�رجح  فمن  ثم  ومن  الدولة،  مواطني  من  عادًة  هم  والمحليين 
بمسألة السالم وا�من. وعالوًة على ذلك فإنهم يفتقرون، في كثير من ا�حيان، إلى 
التزامهم  يعمق  قد  الــذي  ا�مــر  الخارج،  إلى  عملياتهم  لنقل  ا�نظمة  أو  الموارد 

بالمساهمة في تحسين السالم وا�من في المجتمعات المحلية.



كتيب التقييم متوفر لدى الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم  GNWP عند الطلب39

توثيق إنجازات الموضعة المحلية (المراقبة والتقييم) .5

توليد  في  تساعد  أن  يمكن  إذ  أهمية،  ذات  أخرى  عملية  هي  والتقييم  المراقبة   
وإعادة  تعزيز  على  المانحين  من  ا�كبر  القسط  يحرص  المحلية.  للموضعة  التمويل 
كما  المحلية.  الموضعة  أثر  توضح  التي  با�دلة  المدعومة  الملموسة  النتائج  تطبيق 
مبادرات  لتمويل  والمحلية  الوطنية  الحكومية  والوكاالت  ــوزارات  ال تعبئة  يمكن 

الموضعة المحلية التي تظهر نجاح مساعي الحكومة.
تنعدم  ما  وكثيرًا  موثقة،  غير  المحلية  الموضعة  آثار  من  العديد  تزال  ال  اÎن،  حتى 
الدليل على موجهات  المالءمة. يشتمل هذا  والتقييم  والمراقبة  المتابعة  عمليات 
مفصلة حول مراقبة وتقييم الموضعة المحلية في القسم الرابع. كما تقوم الشبكة 
السالم  تثبيت  عمليات  برنامج  من  بدعم   ،GNWP السالم  بانيات  للنساء  العالمية 
    (Stabilization Operations Program (PSOPs )   واالستقرار التابع للحكومة الكندية
الكونغو  جمهورية  في  أثرها  لتقييم  المحلية  الموضعة  لتقييم  دليل  بوضع   ،

الديمقراطية.38 
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الممارسات  الــمــمــارســة:  فــي  المحلية  الموضعة 
الشبكة  تجربة  من  المستفادة  والــدروس  الُفضلى 

العالمية للنساء بانيات السالم
يقدم هذا القسم معلومات حول أثر الموضعة المحلية حتى اللحظة. وهو موّجه إلى 
والمحليين  الوطنيين  المصلحة  وأصحاب  الحكومات  وممثلي  المدني  المجتمع 
اÎخرين ممن يتطلعون إلى فهم أفضل لكيفية تأثير الموضعة المحلية على إحداث 
هذا  في  الواردة  المعلومات  استخدام  ويمكن  مجتمعاتهم.  في  ا¢يجابي  التغيير 
لتطبيق  أساسية  ممارسة  بوصفها  المحلية  الموضعة  اعتماد  إلى  للدعوة  القسم 

أجندة المرأة والسالم وا�من.

أثر الموضعة المحلية 
التقييم  والفلبين؛  نيبال  في  المحلية  لالنتخابات  المرشحات  النساء  عدد  ارتفاع 
البلديات  رؤساء  رقم 1325 من قبل  ا�من  قرار مجلس  لتنفيذ  والمنهجي  المنتظم 
الجنسي  للعنف  االستجابة  وتحسين  سيراليون؛  في  ا�خرى  المحلية  والسلطات 
والعنف القائم على هوية النوع ومنعه في المناطق المحلية في أوغندا... هذا ليس 
ا�ممي 1325،  للقرار  المحلية  الموضعة  بها  التي أسهمت  التأثيرات  قليل من  سوى 
والتي قدمها المشاركون في مؤتمر الموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من رقم 1325 
والقرارات الداعمة له الذي ُعقد في كاتماندو، نيبال في الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2018.

عمل  خطط  وضعت  وقد  دولة.   15 في  اÏن،  حتى  المحلية،  الموضعة  ُنّفذت 
محلية في معظم هذه البلدان. ففي كولومبيا، وضعت خطة عمل قطاعية 
لمجتمع المثليين حول قرار مجلس ا�من رقم 1325 والقرارات الداعمة له من 
ضد  المسلحة  الجماعات  ترتكبها  التي  العنف  �عمال  االستجابة  أجــل 
إلى دمج أحكام قرارت  المحلية  الموضعة  المثليين. وفي بلدان أخرى أدت 
المرأة والسالم وا�من في خطط التنمية المحلية أو اعتماد لوائح أو قرارات أو 
المبكر  الزواج  منع  بشأن  لوائح  صياغة  ذلك  أمثلة  وأحد  محلية.  تشريعات 
وتشمل  سيراليون.  في  مقاطعتين  في  المقاطعات  مجالس  بواسطة 
وفرق  المحلية،  الموضعة  توجيه  لجان  إنشاء  ا�خرى  الرئيسية  المخرجات 
عمل، ومجموعات مناصرة تعمل على تنفيذ خطط العمل الوطنية. كما تم 
دعمت  وقد  وسيراليون.  ونيبال  كينيا  في  المجموعات  هذه  مثل  تشكيل 
مجاالت  في  العاملة  المحلية  المنظمات  وتعبئة  تنظيم  المجموعات  هذه 
المرأة ومنظمات المجتمع المدني، وهي تكفل المساءلة عن تنفيذ  حقوق 
المتعلقة  والسياسات  القوانين  من  وغيرها  المحلية  الموضعة  برامج 

بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

لقد حفز برنامج الموضعة المحلية أيضًا مبادرات التوعية والمعرفة. ففي نيبال، على 
سبيل المثال، ُأدمجت المناقشات حول القرار ا�ممي رقم 1325 في المناهج الدراسية 
دورات  ُعقدت  كما  المحلية.  الموضعة  حول  العمل  ورشــات  من  سلسلة  عقد  بعد 
ونيبال  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  والجيش  الشرطة  لقوات  تدريبية 
في  المرأة  إشراك  ا�خرى  النتائج  ومن  وا�من.  والسالم  المرأة  أجندة  حول  والفلبين 
آليات بناء السالم المحلية مثل "البودونج" في الفلبين، وهو مجلس تقليدي للسالم 
عمره مائة عام، وهو تاريخيًا مجلس للرجال على وجه الحصر؛ وزيادة عدد الوزيرات 
في جنوب كيفو من واحدة إلى أربعة وزيرات بعد انتخابات عام 2013. وظلت مشاركة 
ُتعزى كل هذه  أن  ويمكن   .2017 انتخابات  بعد  نساء)   3) المستوى  على هذا  المرأة 
الموضعة  ورشات  في  شاركوا  ممن  الذكور،  القادة  وسط  الوعي  زيادة  إلى  النتائج 

المحلية.



الرئيسيين  المحليين  الفاعلين  قيادة  تعزيز  هي  المهمة  ا�خرى  النتيجة  وكانت 
لتنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من. فعلى سبيل المثال، يقول أحد زعماء القبائل 
في سيراليون اÎن لجماعته إن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول وأن الجناة 
سيواجهون العقاب. وترفع إحدى النسوة من قيادات الشعوب ا�صلية في كولومبيا 
الوعي في مجتمعها حول كيف يمكن استخدام تطبيق القرارين ا�ممّيين رقم 1325 
ورقم 1820 لحماية الحقوق الفردية والثقافية للسكان ا�صليين. ويجول اÎن أحد قادة 
قراري  على  للمدربين  تدريبيًا  برنامجًا  حضوره  بعد   - نيبال  في  المدني  المجتمع 
هذين  على  لتدريبها  المحلية  المجتمعات   -  1820 ورقم   1325 رقم  ا�من  مجلس 
القرارين. كل هؤالء ا�شخاص هم بمثابة الشركاء للشبكة العالمية للنساء بانيات 
ورقم   1325 رقم  ا�من  مجلس  لقراري  المحلية  الموضعة  برنامج  في   GNWP السالم 
وتنفيذها  العالمية  السياسات  بين  الفجوة  تضييق  حول  المؤثرة  وقصصهم   ،1820

محليًا تعكس العمل الحيوي الجاري.

الموضعة المحلية في أرقام

84
55
10
5
6X

100

منطقة محلية تم الوصول إليها من خالل استراتيجية الموضعة المحلية التي 
تروج لها الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم

والفلبين وصربيا  وليبيريا ونيبال  اعتمدت في كولومبيا  خطة عمل محلية 
وأوغندا

الحوكمة  انتخابات  خضن  المحلية  الموضعة  برنامج  في  شاركن  ممن  1نساء 
المحلية في نيبال والفلبين وفزن

كالينجا  في  النزاعات  لحل  التقليدي  البوندونج  مجلس  في  ُأشركن  نساء 
للذكور  مجلسًا  كان  الذي  المجلس  وهو  المحلية،  الموضعة  بعد  بالفلبين 

حصرًا في فيما سبق 

كيتجوم  في  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  عن  أبلغن  نساء 
الشرطة  لدى  النوع  على  القائم  للعنف  مكاتب  إنشاء  أعقاب  في  بأوغندا، 

المحلية، إثر ورشة الموضعة المحلية 

مشاريعهن  لتأسيس  الدعم  من  المحلية  الموضعة  بعد  استفدن  إمــرأة 
الخاصة الصغيرة وحدائق المجتمع المحلي، التي يقدمها المجلس المحلي 
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أثر الموضعة المحلية: أهم المعطيات    

عادًة  تعقد  والتي  المحلية،  الموضعة  المكون هو ورشة  ا�ساسي في هذا  النشاط 
المجالس،  وأعضاء  البلديات،  ورؤســاء  nظين،  المحاف  وجمع  ثالثة،  أو  يومين  لمدة 
والزعماء  ا�صليين،  السكان  وقادة  المجتمع،  وأعيان  المحلية  المجتمعات  وزعماء 
الشبابية،  والقيادات  النسائية،  والقيادات  الدينيين،  والزعماء  التقليديين، 
وا�فــراد  المحلية،  والشرطة  تاريخيًا،  المهمشة  الجماعات  وممثلي  والمعلمين، 

العسكريين، وجميع الجهات الفاعلة المحلية الرئيسية وأصحاب المصلحة اÎخرين. 
في العادة تضم ورشة عمل الموضعة المحلية بين 25 إلى 35 مشارك/مشاركة. 

مواقع  في  نساء  تعيين  إلى  أيضًا  المحلية  الموضعة  قادت  وكينيا،  الفلبين  وفي 
رئيسية، في المجلس المحلي، شغلها الرجال تقليديًا. فعلى سبيل المثال، ُعينت 
غرب  في  المقاطعة  مجلس  في  المحلية  الموضعة  عملية  في  شاركن  ممن  امــرأة 
آليات  ُأسندت  الفلبين،  السالم. وفي  بناء  لعملها في مجال  تقديرًا  بوكوت، كينيا، 
 Barangay Peace سالم وأمن مهمة للنساء، مثل مجالس البارانجاي للسالم والنظام
على  واالنضباط  السالم  برامج  تنفيذ  وتنسق  ترصد  التي   ،and Order Councils
مستوى القرية (البارانجاي). كما تم إشراك خمس نساء في مجلس البودونج، وهو 
الشيوخ  يعينه  كالينجا،  مقاطعة  في  عضوًا   24 من  مكون  تقليدي  سالم  مجلس 
ذكوريًا  مجلسًا  البودونج  كان  المحلية،  الموضعة  برنامج  انطالقة  وحتى  القبليين. 

على وجه الحصر.
ورشة العمل هي الخطوة ا�ولى نحو تنفيذ قرار مجلس ا�من 1325 على المستوى 
المحلي. وهدفها هو تسهيل عملية من خاللها يمكن �صحاب المصلحة المحليين 
بالنسبة  وا�مــن  والسالم  المرأة  ــرارات  ق أهمية  مدى  وتحديد  تحليل  مجتمعين 
المحلي  المستوى  القرار على  للمرأة في صنع  المجدية  المشاركة  لمجتمعاتهمتعد 
المحلية، في  الموضعة  قادت  فقد  المحلية.  للموضعة  الموثقة  اÎثار  أهم  واحدة من 
الفلبين ونيبال، إلى رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة، ما أدى إلى زيادة عدد النساء 
المرشحات والمنتخبات في المكاتب المحلية. على سبيل المثال، كان 30 في المائة 
في  كالينجا،  مقاطعة  تابوك،  مدينة  في  حديثًا  المنتخبين  المجالس  أعضاء  من 
حيث  المحلية،  الموضعة  إلى  المشاركة  هذه  ُتعزى  أن  ويمكن  النساء.  من  الفلبين 
عقدت  التي  والتدريبات  والمناصرة  المحلية  بالموضعة  الخاصة  العمل  ورشة  قادت 
في  للترشح  استعداًدا  أكثر  كن  الالتي  النساء،  بين  الثقة  زيادة  إلى  لها  كمتابعة 
االنتخابات. ألهمت المشاركة في سلسلة حلقات ورشة الموضعة المحلية في نيبال 
ست نساء نيباليات التقدم للترشح في االنتخابات المحلية لعام 2017. وهن يشغلن 

اÎن مناصب مهمة في مختلف البلديات. المحلية. 

في كولومبيا، خلقت استراتيجية الموضعة المحلية أساسًا لمشاركة أكبر للمرأة في  
                 (RAFC)     (الفارك)       مفاوضات السالم مع القوات الثورية المسلحة الكولومبية
وطنية،  عمل  خطة  غياب  في  و   Colombian   Revolutionary    Armed    Forces
للدعوة  بــأدوات  وزودتهن  الناشطات،  تعبئة  على  المحلية  العمل  خطط  ساعدت 
في  النساء  وإشــراك  االجتماعي،  بالنوع  معنية  فرعية  لجنة  إنشاء  إلــى  بنجاح 

المفاوضات.

أنشأ برنامج الموضعة المحلية برامج تمّكن النساء في منظمات المجتمع المدني من 
المطالبة باستمرار بمشاركتهن الفعالة في صنع القرار، خاصة فيما يتعلق بالسالم 

مشاركة متزايدة للنساء في صنع القرار 
وعمليات السالم
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في  له  والتصدي  الجنسي  العنف  من  الوقاية  تحسين  إلى  المحلية  الموضعة  أدت 
المجتمعات المحلية التي تم تنفيذ البرنامج فيها. فقد قادت الموضعة المحلية إلى 
والسياسات  القوانين  وتطوير  الوعي  ورفع  القرار  صنع  في  المرأة  مشاركة  زيــادة 
التدريب  وكذلك  النوع،  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  تحظر  التي  المحلية 
ا¢جراءات  هذه  كل  وا�من.  والسالم  المرأة  أجندة  على  والجيش  للشرطة  المنتظم 
أوجدت ظروًفا تجعل النساء يتمتعن با�من، أو يحصلن على خدمات العدالة والدعم.

في ليبيريا، تعاونت النساء المحلّيات، بعد الموضعة المحلية، مع الشرطة لتدشين 
خّط ساخن يسهل ا¢بالغ عن العنف المنزلي والعنف الجنسي. وفي ليبيريا وأوغندا، 
حاالت  معالجة  في  ا¢سراع  إلى  المحلية  الموضعة  إثر  والمناصرة  الوعي  تزايد  أدى 
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وتقليص عدد القضايا المتراكمة، وزيادة 

المساءلة، وسهولة وصول الضحايا إلى العدالة.

في حين يصعب الحصول على بيانات حول العدد الفعلي للحاالت، بسبب حساسية 
المعلومات وانخفاض عدد البالغات عن حاالت العنف الجنسي، تشير ا�دلة المقدمة 

في دراسة الحالة أدناه إلى زيادة الوعي وعدم قبول العنف الجنسي بدرجة أكبر.

تحسين منع – واالستجابة – للعنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع

المستوى  على   1325 رقم  ا�ممي  القرار  تنفيذ  تعزيز  إلى  المحلية  الموضعة  قادت 
من  وضعها  تم  التي  السياسات  من  وغيرها  المحلية  العمل  خطط  وتوفر  المحلي. 
بعد  سيراليون،  ففي  والمساءلة.  للتنفيذ  إطــارًا  المحلية  الموضعة  برنامج  خالل 
المؤشرات  كأحد  لسيراليون  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  ُأدرج  المحلية،  الموضعة 

لتقييم أداء المسؤولين المحليين. 
ال تمثل الموضعة المحلية استراتيجية للتنفيذ المحلي للقرار ا�ممي 1325 فحسب، 
بل يمكن أيضًا أن تعزز تنفيذ القرار على المستوى الوطني ويساهم في خطط عمل 
وطنية أقوى وأكثر فعالية. كان هذا هو الحال في جورجيا، حيث يحدد الجيل الثالث 
العمل  خطة  تنفيذ  في  المحلية  البلديات  دور  بوضوح  الوطنية  العمل  خطة  من 
الوطنية. وفي صربيا، شكلت الموضعة المحلية عملية صياغة الجيل الثاني من خطط 
قبل  من  متزايدة  مشاركة  مع  ومشاركًة،  شموًال  أكثر  كانت  التي  الوطنية،  العمل 

منظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني ا�خرى.

خطط عمل وطنية أقوى وأفضل تنفيذًا
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وتم  ترشحن  اÎخريات  الخمس  السيدات  للمناصب.  للترشح  المحلية  الموضعة 
المحلي  المجلس  وعضوات  ــوراي)،  ج (بلدية  للرئيس  نائبة  كالتالي:  انتخابهن 

(بلديتي شيخار وديبيال)، ونائبة منسق لجنة تنسيق المقاطعة (بلدية ديبايل).

دعاة  إحدى  راوال  السيدة  كانت  الريفية،  شيخار  بلدية  لرئيس  نائبًة  انتخابها  قبل 
مجتمع  من  راوال  السيدة  أتت  لقد  عديدة.  لسنوات  القاعدة  مستوى  على  السالم 
زراعي، وشاركت بشكل كبير في العمل االجتماعي سواء بوصفها إمرأة ذات زعامة 
اجتماعية، أو بوصفها متطوعة في مجال صحة المجتمع. تم تسمية السيدة راوال من 
 Rural   Women’s   Development and Unity    قبل مركز تنمية ووحدة المرأة الريفية
لقد  والقيادة.  التوعية  تدريب  برامج  مختلف  في  للمشاركة   Centre (RUWDUC
السنوات،  من  لعدد  المجتمع  في  الفرقاء  بين  التوسط  على  راوال  السيدة  تدربت 
النشط  دورها  وقاد  المجتمع.  مستوى  على  المختلفة  النزاعات  حل  على  وساعدت 
المحلية،  الموضعة  ورشة  في  مشاركًا  عضوًا  اختيارها  إلى  المجتمع  مستوى  على 
استناًدا إلى الدروس المستفادة من استراتيجية الموضعة المحلية الخاصة بالشبكة 

العالمية للنساء بانيات السالم GNWP التي نظمها مركز

 ،Saathi بشراكة مع منظمة ساثي الطوعية ،RUWDUC تنمية ووحدة المرأة الريفية
 .UN Women وبدعم من وكالة االمم المتحدة للمرأة

في نيبال، أرست العملية التشاورية الشاملة ل¯طراف المختلفة، بهدف صياغة خطة 
المحلية. لقد تم  الموضعة  أرست أساسًا متينًا الستراتيجية  ا�ولى،  الوطنية  العمل 
وضع خطة العمل الوطنية من خالل عملية تعاونية بين الحكومة والمجتمع المدني، 
مع إجــــراء مشــــاورات في اثنتين وخمسين مقاطعة من أصل خمس وسبعين، وقد  

على  ساعدتني  المحلية  "الموضعة 
و   1325 رقم  ا�مــن  مجلس  قــراري  فهم 
هناك  أن  ــي  إدراك من  عــززت  كما   ،1820
والفتيات  النساء  مــع  للعمل  حــاجــة 
النزاع، كقائدة منتخبة،  المتضررات من 
التي  بالمنظمات]  النساء  [بربط  أقوم 
تلقى  وقد  الدعم.  لهن  توفر  أن  يمكن 
لمشاريع  الدعم  بالفعل  منهن  البعض 
كسب العيش مثل تربية الماعز». هكذا 
راوال،  ديفي  داولــي  السيدة  وصفت 
الريفية  شيخار  بلدية  رئــيــس  نائبة 

تجربتها مع الموضعة المحلية.

بين ست  واحدة من  راوال هي  السيدة 
نـــســـاء اجـــترحـــن ا¢لــهـام من ورشة 
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Case study: From grassroots 
activists to local authorities 
– Nepal women stand for 
elections40 

“Localization has helped me 
understand UNSCRs 1325 and 1820 
and reinforced my understanding of 
the need to work with con�ict-a�ected 
women and girls … as an elected 
leader, I am [connecting the women to 
organizations] that can provide them 
support. Some have already received 
support for their livelihood projects 
such as goat-rearing.” �is is how Ms. 
Dhauli Devi Rawal, Vice Chairperson of 
Shikhar Rural Municipality described 
her experience of Localization.

Ms. Rawal is among six women who were 
inspired by the Localization workshop 
to run for o�ce. �e other �ve ran and 
were elected as a Deputy Chairperson 
(Jorayal Municipality; Council members (Shikhar and Dipayal Municipalities) 
and a Deputy Coordinator of the District Coordination Commi�ee (Dipayal 
Municipality).

Before being elected as Vice Chairperson of Shikhar Rural Municipality, Ms. 
Rawal was a grassroots peace advocate for many years. She comes from a 
farming community, and was keenly engaged in social work, both as a Female 
Community Health Volunteer and social leader, Ms. Rawal was identi�ed by the 
NGO Rural Women’s Development and Unity Centre (RUWDUC) to participate 
in various awareness raising and leadership trainings. Over the years she was 
trained as a Community Mediator and helped resolving various disputes at 
community level. Her active role at community level led to her selection for 
the Localization workshop, based on lessons learnt from GNWP’s Localisation 
Strategy, organized by RUWDUC and its partner Saathi in collaboration with 
support of the UN Women.

In Nepal, the inclusive and consultative process of dra�ing the �rst NAP laid 
a solid foundation for the Localization strategy. �e NAP was developed 
through a collaborative process between the government and civil society, 
with consultations in 52 of the 75 districts, which were a�ended by over 
3,000 women, men and children who were directly a�ected by the con�ict. 
Following the adoption of the NAP in February 2011, District Coordination 

40  Case study author and researcher: Pinky Singh Rana. Edited by: Agnieszka Fal-Dutra Santos and 
Mavic Cabrera-Balleza.

دراسة حالة: من الناشطين 
على مستوى القاعدة إلى 

السلطات المحلية – الموضعة 
المحلية تعمل على تمكين 

المرأة على المستوى المحلي 
في نيبال40 
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حضرها أكثر من ثالثة آالف من النساء والرجال وا�طفال من المتأثرين بالنزاع بشكل 
تنسيق  لجان  إنشاء  تم   ،2011 فبراير  الوطنية في  العمل  اعتماد خطة  مباشر. عقب 
المقاطعات في جميع المقاطعات، تحت إشراف كبير موظفي المقاطعة، لدمج أحكام 
خطة العمل الوطنية في البرامج وا�نشطة على مستوى المقاطعة، وكذلك تنسيق 
اللجان  هذه  وتشمل  المقاطعة.  مستوى  على  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  ورصد 

ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، فضًال عن النساء المتأثرات بالنزاع.

لقد بنت الموضعة المحلية لبنتها على لبنة هذه العملية. فقد عقدت اجتماعات 
ولجان  والقرى،  المقاطعات  تنمية  لجان  من  المحلية  الحكومية  السلطات  لممثلي 
والجيش  والــقــرى،  المقاطعات  مستوى  على  التعليم  ولجان  المحلية،  السالم 
النيبالي، والشرطة النيبالية في ست مقاطعات هي: باجلونج، وسيانجا، وكاسكي، 
المتأثرات  والنساء  المدني،  المجتمع  على  عــالوًة  ــغ،  ودان وكانكانبور،  وبانكي، 
نيبال،  في  وا�من  السالم  قضايا  المشاركون  ناقش  المناطق.  تلك  في  بالنزاعات 
باعتبارها  الوطنية  العمل  خطة  أهمية  وناقشوا  المستمر،  وتأثيره  النزاع  وحللوا 

استجابة لهموم المرأة على المستوى المحلي فيما يخص السالم وا�من.

المحليات، وتشجيعهن على  النساء  المحلية على تمكين  الموضعة  لقد ساهمت 
أن  ُأخبرنا  "لقد  بالقول:  راوال  السيدة  القرار. وكما أسلفت  إلى مراكز صنع  الوصول 
سهًال".  ليس  التغيير  مقيدة،...  أيدينا  أن  لو  كما  نشعر  لكننا  أيدينا،  في  السلطة 
المرأة،  مواجهة  في  تقف  التي  التحديات  لمناقشة  فضاًء  المحلية  الموضعة  وفرت 

ومن ثم تحديد الحلول الفعالة لهذه التحديات.
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Commi�ees (DCCs) were established in all districts, under the Chief District 
O�cer, to integrate NAP provisions into district-level program and activities, 
and coordinate and monitor NAP implementation at the district level. �ese 
commi�ees include representatives of the government, civil society, as well as 
con�ict-a�ected women.

Localization built on this process. It convened representatives of local 
government authorities from the District and Village Development Commi�ees, 
Local Peace Commi�ees, District and Village-level Education Commi�ees and 
the Nepali Army and Nepal police in 6 districts: Baglung, Syanja, Kaski, Banke, 
Kanchanpur and Dang, as well as civil society and con�ict-a�ected women in 
those districts. �e participants discussed issues of peace and security in Nepal, 
analyzed the con�ict and its lingering impact, and discussed the relevance of 
the NAP as a response to local women’s peace and security concerns. 

Localization contributed to empowering the local women and emboldening 
them to reach for the decision-making positions. As Ms. Rawal put it, “We are 
informed the power is in our hands, but we feel as though our hands are tied 
…and change is not easy.” Localization provided a space for discussing the 
challenges women face and identifying e�ective solutions to them.

Nepal is currently developing the Phase II NAP. In June 2017, the Global 
Network of Women Peacebuilders (GNWP) conducted a Costing and Budgeting 
workshop with key stakeholders of the NAP to ensure a realistic budget and 
adequate funding for implementation.

Case study: Bringing women 
to the traditional governance 
structure in the Philippines41

In Kalinga province in Northern 
Philippines, a centuries-old Bodong 
(Peace-Pact), a traditional a con�ict-
resolution mechanism also serves as 
the basic governance structure in this 
region. �e Bodong has historically 
been all-male. However, following the 
Localization of UNSCR 1325 in the 
Kalinga province, 5 women have been 
included in the Bodong, as well as 
the Matagoan Bodong Consultative 
council (MBCC) – a council of elders, 
responsible for implementation of the 
laws and Bodong decisions at the local 
level.

41  Case study author and researcher: Therese Grail Lawangan. Edited by: Agnieszka Fal-Dutra 
Santos and Mavic Cabrera-Balleza.
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دراسة حالة: إدراج المرأة في 
هيكل الحكم التقليدي في 

الفلبين41

شمــال  فــي  كالينجــا  مقاطعــة  فــي 
"البودونــج"  ُتعتبــر  الفلبيــن، 
نــزاع  فــض  آليــة  وهــي   ،(Pongong)
تقليديــة تعــود لقــرون مــن الزمــان، 
بمثابــة البنيــة ا�ساسيــة للحكم في 
البودونــج  تاريخيــًا،  المنطقــة.  هــذه 
مؤسسة يسيرها الذكــور حصرًا. رغم 
ذلــك، فــي أعقــاب الموضعــة المحلية 
لقــرار مجلس ا�مــن 1325 في محافظة 
كالينجــا، تــم إدراج خمــس نســاء في 
المجلــس  فــي  وكذلــك  البودونــج، 
ماتاجــوان   لبودونــج  االستشــاري 
 Bodong Consultative Council
M)(MBCC)  - وهــو مجلــس مكــون 
مــن شيــوخ المجتمــع ومســؤول عــن 
تنفيــذ القوانيــن وقــرارات البودونــج 

على المستوى المحلي.



القائم  والعنف  الجنسي،  العنف  إدارة  تحسين  حالة:  دراسة 
على النوع االجتماعي في أوغندا42

                                                                                                                 بالتعاون مع وزارة 
في   2013   -  2012 عام  في  ا�وغندية  االجتماعية  والتنمية  والعمل  االجتماعي  النوع 
المقاطعات التالية: دوكولو، وليرا، وبوشنيي، وكيسي، وجولو، وكيتجوم، وأموريـــا.    
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المجلس، قامت النساء اللواتي تم اختيارهن لالنضمام إلى البودونج بنشر الوعي 
على نطاق واسع حول العنف ضد المرأة الذي يحدث مجتمعاتهن.

ورشات  البودونج في  لدخول مجلس  اختيارهن  تم  اللواتي  السفيرات  لقد شاركت 
السالم  بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  نظمتها  التي  المحلية  الموضعة  عمل 
النساء  شبكة  مع  وبشراكة  النرويجية،  الخارجية  الشؤون  وزارة  من  بدعم   ،GNWP
المنخرطات في العمل Women Engaged in Action من أجل تنفيذ قرار مجلس ا�من 

1325 (WEAct 1325) بين عامي 2016-2011.

وفي مقاطعة كالينجا، ُعقدت أول ورشة عمل للموضعة المحلية في مدينة تابوك، في 
أبريل 2012. وشاركت فيها أكثر من مائة امرأة من قادة المنظمات النسائية المختلفة، 
ذلك  منذ  المحلي.  الحكم  وحدة  إلى  ُقدمت  قرارات  مشاريع  صياغة  من  تمكن  وقد 
ونساء   ،GNWP السالم  بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  شركاء  استمر  الحين، 
العمل  وورشات  الندوات  تنظيم  في  العمل،  ورشة  حضرن  الالئي  المدني  المجتمع 
رت تيريزا جريل  والمؤتمرات.كما نظمت حكومة مدينة تابوك أنشطة متابعة. وكما عبَّ
لوانجان، وهي إحدى المشاركات في ورشة عمل الموضعة المحلية والتي أجرت بحوثًا 
البذرة ا�ساسية لاللتزام  المحلية  الموضعة  المحلية، "مثلت  الموضعة  تأثيرات  حول 
(من جانب العمدة) وعليه فقد شمل التأثير رؤساء المكاتب اÎخرين للعمل، ليس من 
أجل حماية حقوق النساء وا�طفال فحسب، بل و أيضًا من أجل افساح مكان لهم في 

طاولة صنع القرار".

داخلية  صراعات  تواجه  فتئت  وما  المدنية،  النزاعات  من  متطاول  تاريخ  �وغندا 
بملكية  صلة  ذات  نزاعات  أو  مسلح،  تمرد  أو  سياسي،  نزاع  منها  العديد  مستمرة 
 Lord’s Resistance ا�رض وباالنتخابات. لقد أثر التمرد المسلح لجيش الرب للمقاومة
Army (LRA) في شمال أوغندا الذي استمر لعشرين عامًا، بين عامي 1987 و 2006، 
على العديد من المجتمعات، ووصمته انتهاكات صارخة لحقوق ا¢نسان بما في ذلك 
االتجار بالبشر، واختطاف ا�طفال والبالغين على السواء، والتعذيب، والعنف الجنس 
المنهجي، إلى جانب االسترقاق الجنسي. تتحمل النساء وا�طفال القسط ا�عظم من 
ويالت هذه النزاعات، ويمثلون أيضًا الغالبية العظمى من النازحين داخليًا، والالجئين

اتفاق  توقيع  البالد بشكل ملحوظ عقب  ا�منية في  ا�وضاع  الرغم من تحسن  على 
وقف ا�عمال العدائية بين جيش الرب للمقاومة والحكومة ا�وغندية في عام 2006، إال 
المعارضين،  السياسيين  للزعماء  بالنسبة  خاصًة  عسيرًا  مطلبًا  يزال  ال  السالم  أن 
والنساء والفتيات الالئي ما زلن منكشفات ومعرضات بشكل خاص، وخاصًة لوحشية 
االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي،  والعنف  القتل،  وجرائم  الشرطة، 

..(SGBV)

أحد  باعتباره  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  تسمية  تم 
التهديدات الرئيسية لسالم المرأة وأمنها في ورشات عمل الموضعة المحلية التي 
نظمتها الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم، والتحالف من أجل الفعل حول القرار 

    Coalition for Action on UNSCR 1325 (CoACT   1325 ا�ممي

  مؤلف وباحث دراسة الحالة: روبينال روبيمبوا. تحرير أجنيشكا فال-دوترا سانتوس ومافيك كابريرا-باليزا 42
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�e inclusion of women in the Bodong was a signi�cant achievement, as it 
recognized and formalized women’s peacebuilding e�orts at the local level. 
�e Philippines has experienced various forms of armed con�ict and violence 
since the 1960s. Filipino women have been disproportionately a�ected, 
including by the increased rates of sexual and gender-based violence. Yet, far 
from being passive victims, Philippine women have led peacebuilding e�orts 
for decades. �ey have led informal peace talks, supported socio-economic 
development initiatives in their communities and advocated for justice and 
reconciliation processes. �e advocacy e�orts of women activists have led to 
an unprecedented representation of women in the peace talks between the 
government and the Moro Islamic Liberation Front (MILF).  Women constituted 
33 percent of negotiators (two of the four government negotiators and one of 
the �ve MILF delegates), as well as 25 percent of the total signatories to the �nal 
agreement, and served as advisors on both the government and MILF teams. 
Moreover, Miriam Coronel-Ferrer, head of the government negotiating team 
was the �rst—and remains the only—woman chief negotiator in history to sign 
a major peace accord. 

�e inclusion of women in the Bodong was signi�cant because it contributed 
to changing the way the centuries-old institution functions. �e women have 
pushed for and worked on the inclusion of trauma healing and reconciliation 
they integrated in the activities of the Bodong Council. In addition to si�ing on 
the council, the women who were selected to join the Bodong, conducted wide-
spread awareness-raising on violence against women among their communities. 

�e women ambassadors selected for the Bodong were also the participants of 
the Localization workshops organized by GNWP with support from the Ministry 
of Foreign A�airs of Norway and in partnership Women Engaged in Action on 
the implementation of UNSCR 1325 (WEAct 1325) between 2011-2016.

In Kalinga, the �rst Localization workshop was held in Tabuk City, in April 
2012. More than a hundred women leaders of di�erent women’s organizations 
participated and were able to dra� resolutions that were submi�ed to the 
local government unit. Since then, GNWP partners, and women civil society 
who a�ended the workshop have continue to organize seminars, workshops 
and conferences. �e City Government of Tabuk, has also organized follow-up 
activities. As �erese Grail Lawangan, one of the Localization participants, and a 
researcher who investigated the impacts of Localization put it, “Localization was 
the starting seed of the commitment [of the mayor] and hence in�uenced 
the other heads of o�ces to work not only for the protection of the rights of 
women and children but also their inclusion in the decision-making table.”
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التحديات  جذور  إلى  با¢ضافة  الجذرية،  والنزاع  العنف  أسباب  المشاركون  ناقش   .
ا�منية ا�خرى في المجتمعات المحلية.

النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي،  العنف  انتشار  حول  بيانات  على  الحصول  إن 
هذه  عن  ــالغ  ا¢ب ضعف  بسبب  الشديدة  بالصعوبة  يتسم  (الجندر)  االجتماعي 
االنتهاكات. با¢ضافة لذلك، ليس ثمة بيانات أساسية حول عدد حاالت العنف الجنسي 
فإن  ذلــك،  رغم  المحلية.  الموضعة  قبل  أوغندا  في  الجندر  على  القائم  والعنف 
مجموعة من ا�دلة النوعية والكمية تشير بقوة إلى أن الموضعة المحلية ساهمت، 
في المناطق التي ُنفذت فيها، في زيادة البالغات، وفي حدوث استجابة أفضل لحاالت 
آليات  ثالث  خالل  من  وذلك  أوغندا،  في  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف 

متراكبة:

العنف  ومنع  لمواجهة  يهدف  أقوى  محلي  وسياسي  قانوني  إطار  وضع  عبر  أوًال؛ 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. لقد تم تبني خطة عمل محلية، في 
كل مقاطعة، تتضمن أحكاًما محددة حول الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم 
مشاركة  بفضل  المحلية-  العمل  خطط  أضحت  لقد  وإدارتــه.  االجتماعي  النوع  على 
وملكية أصحاب المصلحة الذين حضروا ورشة الموضعة المحلية بما في ذلك الشرطة 
ا¢بالغ  زيادة  في  ا¢سهام  في  استمرت  قوية  أدوات  أضحت   - ا�من  وقوات  المحلية 
وتحسين إدارة حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع. على سبيل المثال، 
القائم  العنف  المحلية في مقاطعة كيتجوم أنشئ مكتب لمكافحة  الموضعة  بعد 
على النوع، وتم تعيين ضباط اتصال مع المجتمع المحلي، كتدبير لتعزيز استجابة 
شرطة  قائد  أكد  وكما  النوع.  على  القائم  والعنف  الجنسي  للعنف  المقاطعات 
مقاطعة كيتجوم "لقد ساعد مكتب المكافحة ومكتب االتصال في ردم الهوة بين 
تنامي  بينهما وانعكس ذلك في  الثقة  إلى مد جسور  أدى  والمجتمع مما  الشرطة 
في  وانخفاض  النوع،  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  حاالت  عن  البالغات  عدد 
النوع)".  القائم على  والعنف  الجنسي  بالعنف  الصلة  المتراكمة ذات  القضايا  (عدد 
على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  عن  ا¢بالغ  حاالت  عدد  تصاعد  فقد  بالنتيجة، 
النوع في كيتجوم من 435 حالة في عام 2014 إلى أكثر من 2500 حالة كل عام منذ أن 

تمت عملية الموضعة المحلية.

الكحولية  المشروبات  بيع  بحظر  المجلس  من  قــرارًا  كيتجوم  مقاطعة  أجازت  كما 
بسهولة.  إليها  الوصول  ويمكن  معقولة  وبأسعار  جدًا  صغيرة  أكياس  في  المعبأة 
ساعد هذا القرار على تقليل استهالك الكحول. هذه النقطة مرتبطة بشكل مباشر 
الكحول  حددت  والتي  المحلية،  الموضعة  عمل  ورشة  أثناء  تمت  التي  بالنقاشات 
النوع.  القائم على  والعنف  الجنسي  العنف  بما في ذلك  العنف  أحد دوافع  بوصفه 
 Kitgum Women للسالم"  كيتجوم  نساء  "مبادرة  ممثلة  جالديس  لكانقورا  وفًقا 
المحلية،  الموضعة  عمل  ورشة  في  المشاركات  واحدى   (Peace Initiative (KIWEPI
في  الُسْكر  وحــاالت  الكحول  استهالك  انخفاض  في  السياسة  هذه  ساهمت  فقد 

المقاطعة.
ثانيًا؛ ساهمت الموضعة المحلية في تحسين تنسيق ا�نشطة التي تتناول العنف 
على  القائم  العنف  عمل  فرق  تكوين  تم  لقد  النوع.  على  القائم  والعنف  الجنسي 
النوع في مقاطعات بوشيني وكيسي وكيتجوم وأموريا. ويقع على عاتق مجموعات 
المحلية. ومتى تم تقديم مبادرات جديدة  العمل  العمل هذه مراقبة تنفيذ خطط 
لجان  تقوم  المقاطعات،  النوع في هذه  القائم على  والعنف  الجنسي  العنف  بشأن 
العنف  برامج  مؤيدي  مع  وتناقش  العمل  خطة  أهــداف  بطرح  المحلية  الموضعة 

الجنسي والعنف القائم على النوع كيفية المساهمة في تنفيذ خطة العمل. من 
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وزارة  دمجت  المحلية،  الموضعة  عقب 
الريفية  والتنمية  المحلية  الحوكمة 
ا�مــن  مجلس  ـــرار  ق ســيــرالــيــون  فــي 
الحكومة  أداء  تقييم  نظام  في   1325
 comprehensive الشامل  المحلية 
 local government  performance
 .assessment system (CLoGPAS)    S
هذا النظام والذي تم تقديمه في عام 
أداء  لمراقبة  شاملة  آلية  يمثل   2006

المجالس المحلية في سيراليون.

قامت ورشات العمل الخاصة بالموضعة 
المحلية- والتي تم تيسيرها في عام 
العالمية  الشبكة  قبل  من   -2015  2012
 GNWP الــســالم  ــات  ــي ــان ب لــلــنــســاء 
بالشراكة مع المنظمة الوطنية للنساء 
         National Organization of  Women
NOW  ) )، ووزارة الرعاية االجــتـمـاعية 

وشؤون النوع االجتماعي وا�طفال، ووزارة الحوكمة المحلية والتنمية الريفية- قامت 
بالتدريب على الموضعة المحلية في تسعة عشر مجلًسا محلًيا في جميع أنحاء البالد. 
عند انتهاء ورشات العمل أدرجت وزارة الحوكمة المحلية والتنمية الريفية عدد من 
المؤشرات ا¢ضافية في نظام تقييم أداء الحكومة المحلية الشامل، بغرض التأكد من 
أنه يضع مسؤولية تنفيذ خطة العمل الوطنية لسيراليون (SiLNAP) وخطط العمل 

المحلية بشأن قراري مجلس ا�من 1325 و 1820 على عاتق السلطات المحلية.

للمساءلة.  أداة مهمة  الشامل  المحلية  الحكومة  أداء  تقييم  تقييمات نظام  تعتبر 
ونتائج هذه التقييمات متاحة للجمهور و يتم إطالع الحكومة الوطنية عليها. على 
هذه الصورة، يمكن أن تؤثر نتيجة مراجعة نظام تقييم أداء الحكومة المحلية الشامل 

على ميزانية الحكومة المحلية و على دعم المجالس.

  مؤلف وباحث دراسة الحالة: د. نانا برات وأمارا سووا. تحرير أجنيشكا فال-دوترا سانتوس ومافيك كابريرا-باليزا43
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Case study: Stronger accountability for be�er implementation 
and livelihood support in Sierra Leone43 

In Sierra Leone, following Localization, 
the Ministry of Local Government and 
Rural Development has integrated 
the implementation of UNSCR 
1325 into the comprehensive 
local government performance 
assessment system (CLoGPAS). �e 
CLoGPAS system, introduced in 2006, 
is a comprehensive mechanism for 
monitoring the performance of the 
local councils. 

GNWP in partnership with the 
National Organization of Women 
(NOW)-SL, the Ministry of Social 
Welfare, Gender and Children’s A�airs 
(MSWGCA) and the Ministry of Local 
Government and Rural Development 

(MLGRD) facilitated Localization training for 19 Local Councils across the country. 
Following the workshops, the MLGRD integrated additional indicators into the 
CLoGPAS system, to ensure that it holds the local authorities accountable for 
the implementation of Sierra Leone’s National Action Plan (SiLNAP) and the 
Local Action Plans on UNSCR 1325 and 1820.

�e CLoGPAS assessments are an important accountability tool. �eir results 
are publicly available and shared with the national government. As such, the 

43  Case study authors and researchers: Dr. Nana Pratt and Amara Sowa. Edited by: Agnieszka Fal-
Dutra Santos.

(NOW)



أفضل  واستجابة  التنسيق  تعزز  كما  الجهود،  ازدواجية  تجنب  التدابير  هذه  شأن 
تأسيس  تم  ذلك،  على  عالوًة  النوع.  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  لمشكلة 
لجان العنف الجنسي والعنف القائم على النوع على مستوى المقاطعات والمناطق 
الفرعية. تجتمع هذه اللجان شهريًا "لمناقشة التقدم، ومراجعة التقارير بما في ذلك 
عدد القضايا المتراكمة التي تحتاج إلى معالجة من قبل المحاكم، اضافًة إلى وضع 
على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  لمشكلة  االستجابة  لتحسين  جديدة  إجراءات 
مقاطعة  في  التنفيذي  الرئيس  نائبة  ــا،  أوروم رودا  توضح  المقاطعة"  في  النوع 
استجابة  تحسين  شأنه  من  المحلية  العمل  لخطط  الفعال  التنفيذ  إن  كيتجوم. 
المقاطعة للعنف الجنسي من خالل ضمان المتابعة اللصيقة لحاالت العنف الجنسي، 
وتوفير آلية لمعرفة أي من استراتيجيات الوقاية واالستجابة تعمل بشكل فعال، وأي 

منها يتعثر.
ثالًثا؛ ساهمت الموضعة المحلية في رفع الوعي حول العنف الجنسي والعنف القائم 
على النوع وسط السكان المحليين. كجزء من تنفيذ خطة العمل المحلية، استهلت 
 (Kitgum Women Peace Initiative (KIWEPI مبادرة نساء كيتجوم من أجل السالم
الحوارات  تنظيم  يناصرون  الذين  القرى  أبطال  من  ثالثين  بتدريب  قام  برنامًجا 
المجتمعية، وترقية حساسية المجتمع، وزيادة الوعي حول العنف الجنسي والعنف 
القائم على النوع، وقضايا التنمية، على مستوى القاعدة الشعبية. وتسترشد هذه 
المجتمع،  حساسية  وترقية  المجتمعي،  التعليم  حول   1.3 باالستراتيجية  الجهود 

الورادة في خطة العمل المحلية.
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كيف يتم تنفيذ برنامج الموضعة المحلية؟
في  يرغبون  الذين  المحلية  السلطات  أو  المدني  للمجتمع  القسم  هذا  تصميم  تم 

تنفيذ الموضعة المحلية في بلدهم. ويشمل:

إعداد المسرح للموضعة المحلية
تقييم سياق تنفيذ استراتيجية الموضعة المحلية.

 إجابات هذه ا�سئلة ستحددد ما إن كان يتعين تنفيذ الموضعة المحلية، وكيفية 
ذلك التنفيذ. إذا كان لدى المنطقة المحلية بالفعل قوانين وسياسات محلية قائمة 
بشأن العدالة الجندرية، وحقوق المرأة، والسالم وا�من، و/أو إذا كانت لديها خبرات 
استخدامها  فينبغي  ا�خرى،  الدولية  والسياسات  للقوانين  المحلية  الموضعة  في 
الموضعة  عمل  ورشــات  أثناء  ومناقشتها  المحلية  الموضعة  استراتيجية  لدعم 

المحلية.

الستراتيجية  بفعالية  الدعم  وحشد  المحلية،  للموضعة  ا�مثل  التأثير  لضمان 
اتخاذ  ولبنية  التنفيذ،  لسياق  دقيق  تحليل  إجراء  الضروري  من  المحلية،  الموضعة 

القرار بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية وهيكل الحكم المحلي.

بعض ا�سئلة التي يجدر طرحها تتضمن:

(المكون1)،  المحلية  الموضعة  عمل  ورشــات  لتنظيم  عملية  مراجعة  قوائم 
التوجيهية  المبادئ  صياغة  ودعــم   ،(2 (المكون  الصياغة  ورشــات  وتنظيم 
للموضعة المحلية، وتجميع العناصر البشرية ¢قامة تدريب المدربين (المكون 3)؛

ملخصات للوحدات التعليمية لورشات العمل في إطار كل مكون؛
   

الوحدات  ذلك  في  بما  الدليل،  هذا  في  الــواردة  الصلة  ذات  بالمرفقات  قوائم 
بجلسة،  جلسة  العمل  ورشة  تفاصيل  تحتوي  التي  العمل  لورشات  التعليمية 

وعينات المسح، ونماذج التقييم؛ و  
         

دليل مفصل للميسر/المنفذ.

لخطة  والتنفيذ  العام  التنسيق  عن  المسؤولة  الدولة  وكالة  أو  الوزارة  هي  ما 
العمل الوطنية، وكيف يمكن لها أن تدعم الموضعة المحلية؟  

   
المحلية  المنطقة  إعالن  تم  هل  أو  المركزي؟  حكم  نظام  البالد  في  يوجد  هل 
(اقليم / مقاطعة / والية) حيث تنوي تنفيذ الموضعة المحلية منطقة حكم ذاتي 

من قبل الحكومة الوطنية؟  
  

فيها  تنوي  التي  واليــة)   / مقاطعة   / (إقليم  المحلية  المنطقة  في  توجد  هل 
العدالة  بشأن  قائمة  محلية  وسياسات  قوانين  المحلية  الموضعة  تطبيق 

الجندرية، وحقوق المرأة، والسالم وا�من؟      
   

أخرى  وسياسات  قوانين  موضعة  في  بخبرة  المحلية  المنطقة  هذه  تتمتع  هل 
دولية/إقليمية محليًا؟



ب. تفعيل المكونات الثالثة للموضعة المحلية

المكون 1:  حشد أصحاب المصلحة - وورشة الموضعة المحلية

 للمزيد من المعلومات، والنماذج والمصفوفات والمواد ا�خرى الخاصة بالورشة ا�عالمية رجاء ا�تصال بالشبكة العالمية للنساء 44
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البلدية،  قاعة  في  تعقد  مــشــاورات  خــالل  من  للتنفيذ  الدعم  حشد 
واالجتماعات الثنائية، والمشاركة اÀعالمية

لم  إذا  حقيقي  بشكل  استراتيجية  أي  في  المحليون  السكان  يشارك  أن  يمكن  ال 
الرئيسية  ا�هـــداف  أحــد  أن  يعرفونه.  ال  ما  تنفيذ  يمكنهم  ال  كما  يفهموها. 
الستراتيجية الموضعة المحلية هي رفع مستوى الوعي ومستوى ا¢دراك حول قرارات 

أجندة النساء والسالم وا�من، وإمكانية تطبيقها على السياق المحلي.   
   

الرئيسيين في الموضعة المحلية  لضمان إنخراط جميع أصحاب المصلحة المحليين 
وإفادتهم منها، ربما يكون من المفيد تنظيم مشاورات مجتمعية واسعة النطاق، أو 
اجتماعات في قاعة البلدية بحيث تكون مفتوحة للمجتمع بأكمله. يمكن أن يستمر 
االجتماع من ساعتين إلى ثالث ساعات، جامعًا لمختلف أعضاء المجتمع ¢طالعهم على 
نشاطات الموضعة المحلية القادمة والغرض منها. يجب على المنظمين استعراض 

أهداف ومكونات الموضعة المحلية، والرد على أسئلة ومخاوف أفراد المجتمع.

كذلك من ا�همية بمكان ضمان دعم وملكية السلطات والقادة المحليين، فضًال عن 
الجهات الفاعلة الوطنية، بما في ذلك الوزارة/الوكالة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ 
ثنائية معهم  اجتماعات  تنظيم  المفيد  يكون من  قد  لذلك،  الوطنية.  العمل  خطة 
المحلية،  والموضعة  وا�من،  والسالم  المرأة  أجندة  حول  أساسية  معلومات  لتوفير 

وضمان دعمهم السياسي ومشاركتهم.

إن وسائل ا¢عالم تشكل أداًة رئيسيًة في تعزيز الوعي والملكية على نطاق واسع، 
فضًال عن تعزيز ورشة العمل واستراتيجية الموضعة المحلية وحشد المشاركة. لقد 
قامت الشبكة العملية للنساء بانيات السالم GNWP بتطوير وحدة تدريبية لورشات 
العمل ا¢عالمية، والتي من شأنها تعزيز قدرة الصحفيين على ا¢بالغ عن قرار مجلس 
ا�من 1325 والقرارات المساندة الخاصة بأجندة المرأة والسالم وا�من. إن عقد ورشات 
العمل هذه قبل الموضعة المحلية، ودعوة وسائل ا¢عالم المحلية والوطنية، يمكن 
إلى  إضافًة  السياسية؛  والمشاركة  النطاق  الواسعة  المشاركة  ضمان  في  يساعد  أن 

توليد المزيد من الدعم وااللتزام بالتنفيذ.44 

تمثل ورشة الموضعة المحلية المكون ا�ول للموضعة المحلية - والخطوة ا�ولى نحو 
مع  تتماشى  وبطريقة  المحلي  المستوى  ا�من 1325 على  قرار مجلس  تنفيذ  ضمان 

احتياجات و اهتمامات السكان المحليين.

البلديات،  المحافظين، ورؤساء  المحلية بين  بالموضعة  الخاصة  العمل  وتجمع ورشة 
السكان  وقــادة  القبائل،  وزعماء  المحلية،  المجتمعات  وزعماء  المجالس،  وأعضاء 
وقادة  النسائية،  والقيادات  الدينيين،  والزعماء  التقليديين،  والزعماء  ا�صليين، 
الشباب، وممثلي المجموعات ا�خرى المهمشة تاريخيًا والمعلمين والشرطة المحلية 
وا�فراد العسكريين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين. يتعرف المشاركون 
وجدت)،  (إن  الوطنية  العمل  خطة  وعلى  وا�من،  والسالم  المرأة  أجندة  قرارات  على 
ويستخدمون هذه المعرفة لتحليل قضايا أجندة المرأة والسالم وا�من، والـــسيــاق 
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االجتماعي والسياسي والثقافي الذي يؤثر عليهم. ثم يحددون ا¢جراءات الملموسة 
الالزمة لتنفيذ قرارات أجندة المراة والسالم وا�من في مجتمعاتهم المحلية.

إن ا¢عداد الدقيق، والتيسير الحيوي، وأنشطة المتابعة الملموسة هي ركن الزاوية 
في نجاح تنفيذ ورشات عمل الموضعة المحلية. من شأن القوائم والمواد الواردة أدناه 

ر في إعداد ورشة الموضعة المحلية وإدارتها ومتابعتها. مساعدة الُميسِّ

من المهم أن يكون لدى المشاركين سلطة اتخاذ القرار في المنظمات أو المؤسسات 
التي يمثلونها، وأن يكونوا قادرين على تقديم التزامات ملموسة أثناء ورشة العمل. 
يجب أن يكون لدى ٪25 من المشاركين على ا�قل خبرة في مجاالت المرأة و / أو السالم 

وا�من.

عادة ما يتراوح عدد المشاركين في الورشة من 25-40 مشارًكا/مشاركة. وينبغي أن 
تكون النسبة حوالي 60 في المائة من السلطات المحلية، و 40 في المائة من المجتمع 
المدني والشباب والمنظمات القطاعية. يجب أن تهدف أيًضا إلى تحقيق التوازن بين 

الجنسين، والتوازن ا¢قليمي، والتنوع ا¢ثني/الثقافي بين المشاركين.

من  عدد  حول  متخصصة  معرفة  المحلية  الموضعة  ورشة  جلسات  بعض  تتطلب 
المجتمع  منظمات  مع  التواصل  المفيد  من  يكون  قد  المرحلة،  هذه  في  المسائل. 
أو  المحلية،  الموضعة  ورشة  في  شركاء  يكونوا  أن  إلى  لدعوتهم  ا�خرى  المدني 
شركاء في استضافتها. هذه المؤسسات قد تكون قادرة على تقديم اقتراحات حول 
العام والمسائل  التيسير  المساهمة في  المرجعيين، فضًال عن  الخبراء و ا�شخاص 

اللوجيستية الضرورية النعقاد ورشة العمل.

 

يجب أن يشمل المشاركون في ورشة الموضعة المحلية الفئات التالية:
ممثلي المجموعات / المنظمات النسائية المحلية؛

العرقية، وذوي  المحليين للمجموعات المهمشة ا�خرى مثل ا�قليات  الممثلين 
االحتياجات الخاصة، ومجتمع الميم (LGBTQ)؛

المحليين  والممثلين  البلدية،  رئيس  فيهم  بمن  المحلية،  السلطات  ممثلي 
وزارة  مثل  وا�من،  والسلم  الجندرية  العدالة  عن  المسؤولة  والوكاالت  للوزارات 

شئون النوع االجتماعي، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الخارجية؛

الشرطة المحلية و/أو ضباط الجيش؛ و

التقليديين،  والزعماء  ا�صليين،  السكان  قادة  مثل  اÎخرين  المحليين  القادة 
والزعماء الدينيين، والقيادات الشبابية، ومعلمي المدارس.

قبل بدء ورشة عمل الموضعة المحلية
قوموا بدعوة المشاركين

قوموا بتحديد ودعوة الخبراء وا�شخاص المرجعيين



 

أرسلوا استبيان تحليل احتياجات التدريب

التدريبية  الوحدة  تكييف  على  والقدرة  المشاركين،  لدى  المعرفة  مستوى  لفهم 
اعطاء  المهم  من  الخاصة،  احتياجاتهم  لتناسب  والتيسير  العمل  بورشة  الخاصة 

نسخة من استبيان تحليل االحتياجات التدريبية للمشاركين قبل بدء ورشة العمل.
إلمام  لقياس  أسئلة  على  التدريبية  االحتياجات  تحليل  استبيان  يحتوي  أن  يجب 
الداعمة لها؛  المرأة والسالم وا�من  بالقرار ا�ممي 1325 وبقرارات أجندة  المشاركين 
أو  الوطنية  العمل  خطط  وضع  في  المشاركة  لهم  سبقت  قد  كان  إن  حول  واسئلة 
المستوى  على  وا�مــن  والسالم  المرأة  بأجندة  الصلة  ذات  العمليات  من  غيرها 
المستوى  على  وا�مــن  والسالم  المرأة  أجندة  لتنفيذ  عملهم  وكذلك  الوطني؛ 

المحلي، إلخ.

أنظر الملحق 1 لالطالع على نموذج االستبيان 

يجب دعوة الخبراء التاليين والتعاقد معهم:

خبيرة أجندة المرأة والسالم وا�من والموضعة المحلية: هذه الخبيرة، أو الخبير، 
عادًة ما تكون خبيرًة دولية، أو خبيرة وطنيًة لديها خبرة غنية في تنفيذ أجندة 
المرأة والسالم وا�من، وتيسير عمليات الموضعة المحلية. يسر الشبكة العالمية 
المحلية،  الموضعة  GNWP تقديم دعمها وخبرتها في  السالم  بانيات  للنساء 

متى توفر الموظفون والميزانية.

خبير التنمية المحلية / الحوكمة المحلية: عادًة ما يكون هذا الخبير، أو الخبيرة، 
المحلية.  التنمية  وعمليات  المحلية  بالحوكمة  عميقة  معرفة  ذي  محليًا  خبيرًا 
مع  و/أو  المحلية  الحكومة  مــع  العمل  فــي  بخبرة  أيــضــًا  يتمتع  أن  يجب 
 / للمقاطعات  ا¢داري  التوجيه  أو  الفني  الدعم  بتقديم  المكلفة  الوزارة/الوكالة 
الواليات / المدن، البلديات / المناطق أو القرى. هذا االختيار لن يضمن فقط الخبرة 
المحلية  الموضعة  ألى  للوصول  الضرورية  السياسية  المشاركة  بل  الضرورية، 
الناجحة. يجب أن يكون لدى الخبير أيًضا معرفة أساسية بأجندة المرأة والسالم 
وا�من، والنوع االجتماعي (الجندر)، وعمليات خطة العمل الوطنية/ وخطة العمل 

ا¢قليمية في البلد / المنطقة.

مواءمة الوحدة التدريبية المستخدمة في ورشة عمل الموضعة المحلية

توفر الوحدة التدريبية الخاصة بورشة عمل الموضعة المحلية التي أعدتها الشبكة 
التيسير  وتوجيهات  ا�ساسية  المعلومات   GNWP السالم  بانيات  للنساء  العالمية 
¢جراء ورشة عمل الموضعة المحلية. ومع ذلك، ينبغي تكييف وموائمة محتوى كل 

دورة وتيسيرها حسب السياق المحلي والثقافة وا�ولويات.

كما ينبغي تكييف ومالءمة الوحدة التدريبية الخاصة بورشة العمل وجدول ا�عمال 
سبيل  على  المحليات.  النساء  وخاصة  المدعوين،  المشاركين  جميع  حضور  لضمان 
المثال، يتعين أن ُتعقد ورشة العمل في وقت ومكان يناسب النساء. كما يجب مراعاة 
العمل  ساعات  (مثل  العمل  ورشة  أعمال  لجدول  التخطيط  عند  المحلية  الثقافة 
ُيسمح  ال  حيث  بالثقافات  الخاصة  االعتبارات  مراعاة  أيضا  المهم  ومن  النموذجية). 
أو  الذكور  من  العائلة  أفراد  أحد  مرافقة  ضروريًا  يكون  إذ  لوحدها؛  بالسفر  للمرأة 

ا�شخاص ا�كبر سنًا لها.
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يجب أن يتمكن المشاركون من ملء نفس االستبيان الخاص بالمعرفة، والمعتقدات، 
المحلية (اختبار قبل  الفعلية للموضعة  الورشة  والمواقف، والتصورات قبل أن تبدأ 
الورشة)، وكذلك ( اختبار ما بعد الورشة). من خالل مقارنة ا¢جابات المقدمة قبل ورشة 
المشاركين  معرفة  في  تغيير  ثمة  كان  إن  االستبيان  سُيظهر  وبعدها،  العمل 
نتيجة  وا�من  والسالم  المرأة  قضايا  حول  وتصوراتهم  ومواقفهم  ومعتقداتهم 

للمشاركة في ورشة العمل الخاصة بالموضعة المحلية.

للنساء  العالمية  الشبكة  السياسات - مثل عمل  العمل في مجال مناصرة  أن  رغم 
بانيات السالم GNWP والعديد من منظمات المجتمع المدني ا�خرى لتعزيز تنفيذ 
قرارات أجندة المرأة والسالم وا�من - قد يستغرق سنوات عديدة للتمخض عن بعض 
والمواقف  والمعتقدات  بالمعرفة  الخاص  االستبيان  أن  إال  والتأثيرات،  النتائج 
أدناه عينة من  العمل.  لورشة  الفورية  النتائج  الطرائق لفهم  أحد  يمثل  والتصورات 

ا�سئلة التي ُتطرح في االستبيان: 

أرسلوا استبيان تحليل احتياجات التدريب

ما هي العدالة الجندرية؟ هل العدالة الجندرية ذات أهمية؟ 

ما هي تأثيرات الحرب على النساء وا�طفال؟

هل يجب أن تشارك النساء في بناء السالم وصنع القرار؟

هل يجب أن تشكل النساء جزء من القوات العسكرية وقوات الشرطة؟   
   

أجندة  بشأن   1325 رقم  ا�ممي  بالقرار  الخاصة  للبالد  الوطنية  العمل  خطة  هل 
المرأة والسالم وا�من ذات أهمية؟

توزيع  سيتم  والتصورات،  والمواقف  والمعتقدات  المعرفة  استبيان  إلى  با¢ضافة 
أدناه  انتهائها.  عند  العمل  ورشة  جودة  حول  أسئلة  يحوي  مختصر  تقييم  نموذج 

بعض ا�سئلة التي يجب تضمينها في نموذج التقييم:

قوموا بإعداد نموذج التقييم

أنظر الملحق 2 للحصول على عينة من نموذج االستبيان 

ما الذي نجح بشكل جيد؟  
   

ما الذي لم ينجح؟  
  

نشر  على  مساعدتك  شأنها  من  و  لعملك  مالءمة  ا�كثر  الجلسات  هي  ما 
الموضعة المحلية؟

    
ما الذي يجب القيام به بشكل مختلف لتحسين ورشات عمل الموضعة المحلية 

في المستقبل؟

أنظر الملحق 3 للحصول على عينة من نموذج التقييم.
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تحديد وحجز مكان إقامة ورشة العمل

بما  وواسعًا  تفاعلية،  مناقشات  إجراء  على  ويساعد  مريًحا  المكان  يكون  أن  يجب 
مجموعات  في  العمل  إلى  با¢ضافة  المشاركين  جميع  مع  بالعمل  للسماح  يكفي 
جانبية صغيرة. كما يجب أن يحتوي المكان على جهاز عرض، وشاشة أو حائط ¢جراء 
شبكة  إلى  الوصول  من  المشاركون  يتمكن  أن  يجب  كما  الورشة.  أثناء  العروض 
ا¢نترنت إذا كان ذلك متاًحا، سيكون من المفيد استعراض بعض المواقع على شبكة 
المكان،  اختيار  عند  النقاش.  إثراء  التي من شأنها  المعلومات  من  للمزيد  االنترنت 
ن المشاركين الذين يحتاجون إلى اعتبارات  تأكد من توفير الظروف التي تالئم وتمكِّ

خاصة، مثل ا�مهات المرضعات، وذوي ا¢حتياجات الخاصة.

توزيع وجمع استبيان المعرفة والمعتقدات والمواقف والتصورات أثناءالجلسة  
التمهيدية (اختبار ما قبل الورشة)

أثناء سير ورشة العمل

والمواقف  والمعتقدات  المعرفة  توزيع وجمع استبيان  ينبغي  أعاله،  كما هو موضح 
أن  يجب  نهايتها.  أخرى في  ومرة  العمل،  ورشة  بداية  مرة في   – مرتين  والتصورات 
بدء  قبل  االستبيان  لملء  الكافي  الوقت  لديهم  المشاركين  أن  من  الميسر  يتأكد 
الجلسة ا�ولى. وينبغي بعد ذلك جمع االستبيانات وحفظها بغرض تحليلها بعد 

انتهاء ورشة العمل.

يرجى االطالع على الملحق 1 لوحدة تدريب ورش العمل للتوطين.
أنظر الملحق 2 للحصول على عينة من االستبيان.   

توزيع وجمع استبيان المعرفة والمعتقدات والمواقف والتصورات( اختبار ما بعد 
التمهيدية (اختبار ما قبل الورشة)

والمواقف  والمعتقدات  المعرفة  توزيع وجمع استبيان  ينبغي  أعاله،  كما هو موضح 
أن  يجب  نهايتها.  أخرى في  ومرة  العمل،  ورشة  بداية  مرة في   – مرتين  والتصورات 
بدء  قبل  االستبيان  لملء  الكافي  الوقت  لديهم  المشاركين  أن  من  الميسر  يتأكد 
الجلسة ا�ولى. وينبغي بعد ذلك جمع االستبيانات وحفظها بغرض تحليلها بعد 

انتهاء ورشة العمل.

أنظر ملخص ورشة العمل وموجهات التيسير التالية.

توزيع وجمع استبيان المعرفة والمعتقدات  والــمواقــــف  والتصورات  ( اختبار ما بعد 
الورشة)، و كذلك نموذج تقييم ورشة العمل خالل جلسة العمل ا�خيرة للورشة

استبيان  لملء  الكافي  الوقت  لديهم  المشاركين  أن  من  المنسق  يتأكد  أن  يجب 
المعرفة والمعتقدات والمواقف والتصورات، و كذلك ملء نموذج تقييم ورشة العمل 

خالل جلسة العمل ا�

أنظر ملخص ورشة العمل وموجهات التيسير التالية.
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عقب انتهاء ورشة العمل
والمواقف  والمعتقدات  المعرفة  توزيع وجمع استبيان  ينبغي  أعاله،  كما هو موضح 
المراقبة والتقييم هو مصطلح يشير إلى عدد من ا�دوات والعمليات التي تهدف 
إلى متابعة سير ا�نشطة وتحقيق النتائج المستهدفة. تعتبر المراقبة التي تعقب 
استراتيجية  تأثير  تقييم  في  الزاوية  حجر  المحلية  الموضعة  عمل  ورشات  تنفيذ 
الموضعة المحلية على حياة السكان المحليين. إن المراقبة والتقييم يمثالن عنصران 
أساسيان لضمان استمرار اÎثار ا¢يجابية، وضمان ا¢فادة من الزخم الذي تولده ورشة 

العمل.
تمثل المراقبة جزًءا ال يتجزأ من منهجية الموضعة المحلية، وهي مدمجة في جميع 
مكوناتها. للحصول على موجهات تفصيلية حول مراقبة وتقييم الموضعة المحلية 
التالية  الطرائق  استخدام  يمكن  الدليل.  هذا  من  ا�خير  القسم  على  االطالع  يُرجى 

لتقييم مدى فعالية ورشة عمل الموضعة المحلية عقب االنتهاء منها:

تحليل التغيير في معرفة المشاركين ومعتقداتهم ومواقفهم وتصوراتهم

المعرفة  استبيان  في  المشاركين  طــرف  من  المقدمة  ا¢جــابــات  تحليل  يتعين 
والمعتقدات والمواقف والتصورات الذي تم إجراؤه قبل ورشة العمل وبعدها لتوفير 
بعض المعرفة حول الكيفية التي الحقت بها ورشة العمل بعض التغيير على معرفة 

ومعتقدات ومواقف وتصورات المشاركين.

مراجعة اÏراء الواردة في نموذج تقييم ورشة

تعتبر اÎراء وتقييمات المشاركين الواردة في نماذج التقييم مصدرًا غاية في ا�همية 
ومضمونها،  العمل،  ورشة  بتيسير  المتعلقة  الالزمة  التعديالت  إجراء  من  للتمكن 
الموضعة  عمل  ورشات  تحسين  أجل  من  المشابهة،  والتفاصيل  إقامتها،  ومكان 

المحلية في المستقبل.

نشر وتعميم مواد ورشة العمل والمخرجات للحفاظ على الزخم

يتعين على الميسر أو الميّسرة والخبراء جمع وتنظيم جميع المناقشات التي جرت 
تجميع  يجب  العمل،  ورشة  تقرير  على  عــالوًة  المحلية.  الموضعة  عمل  ورشة  خالل 
والسالم  المرأة  قرارات  بتنفيذ  الخاصة  وااللتزامات  والتوصيات،  الرئيسية،  ا�ولويات 
وا�من في المجتمع المحلي، في وثيقة منفصلة ومشاركتها مع المشاركين. من شأن 
هذا ا¢جراء المساعدة على ضمان عدم نسيان االلتزامات التي تم التعهد بها خالل 

ورشة العمل، والتي تقود إلى التنفيذ الفعلي.

  ابقوا على اتصال مع المشاركين في ورشة العمل

با¢ضافة إلى مشاركة مخرجات ورشة العمل، من ا�همية بمكان البقاء على اتصال مع 
معلومات  بإرسال  المثال،  سبيل  على  بذلك،  القيام  يمكن  الورشة.  في  المشاركين 
ذات صلة اليهم، أو عبر تجديد الصالت في اجتماعات ثنائية، أو لقاءات في مجموعات 
كيفية  وفهم  المحلية،  بالموضعة  الخاصة  العمل  ورشة  التزامات  لمتابعة  صغيرة، 
تأثيرها على حياة السكان المحليين، وكذلك عبر دعوتهم إلى أنشطة أجندة المرأة 
والسالم وا�من ا�خرى سواء على المستوى المحلي أو الوطني- وعندما تكون ذات 
بهدف  خاصة   - والدولي  ا¢قليمي  المستويين  على  الالزم،  التمويل  ويتوفر  صلة، 
بالموضعة  يتعلق  فيما  المستفادة  ــدروس  وال النجاح،  وقصص  الخبرات،  تبادل 

المحلية.
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  الفترات الزمنية المشار إليها المقصود ا�هتداء بها فحسب، وقد تتباين حسب السياق واالحتياج وطابع جمهور الورشة. 44

ملخص الوحدة التدريبية لورشة عمل الموضعة المحلية
يلخص الجدول أدناه الوحدة التدريبية لورشة عمل الموضعة المحلية. يمثل الجدول 
والممولين،  المحتملين،  الشركاء  مع  ومشاركته  تكييفه  يمكن  مفيًدا  ملخصًا 
ورشة  بعد  أو  وأثناء،  قبل،  المحلي،  المستوى  على  الرئيسيين  المصلحة  وأصحاب 
عمل  ورشة  خالل  تغطيته  سيتم  أو  تم  لما  واضحة  صورة  على  للحصول   – العمل 

الموضعة المحلية. 

المشاركات،  تقديم  طريق  عن  الــورشــة،  �جــل  المناخ  لتهيئة 
وأجندتها،  الورشة  وأهداف  والُميّسرين،  المرجعيين،  وا�شخاص 

والمفاهيم المحورية والقواعد العامة للنشاط.

رسمية،  افتتاحية  لمناسبة  التخطيط  ينبغي  للسياق  وفقا 
واستعمالها للتوضيح الوافي أن هذه عملية بناء سياسة ستؤثر 

على الحوكمة وعلى حيوات من يعيشون في الرقعة المعنية.

45 دقيقة

يتمظهر في  االجتماعي)، وكيف  (النوع  الجندر  لتعريف مفهوم 
حياتنا اليومية، ولماذا من المهم التعاطي معه في عملية بناء 
السالم وا�من  المفهوم مع  السياسات وتنفيذها، وكيف يرتبط 

واستدامة السالم والتنمية المستدامة.

و/أو  المعّين  المحلي  المجتمع  على  النزاعات  أثر  حول  للتفاكر 
السياق السياسي-االجتماعي ا�وسع في المجتمع المحلي.

ولتعريف االرتباط المهم لقرارات أجندة المرأة والسالم وا�من مع 
السياق المحلي وتحديد المناطق التي تدخل ضمن أجندة المرأة 
باعتبار  التنفيذ  عند  أولوية  إعطاءها  وينبغي  وا�من  والسالم 

الواقع المحلي واالحتياجات المحلية.

لزيادة معرفة المشاركين بالقرار 1325 لمجلس ا�من التابع ل¯مم 
المتحدة (القرار ا�ممي)، والقرارات الداعمة له؛ وزيادة ا¢داراك حول 

أهمية هذه القرارات وارتباطها بالسياق المحلي.

وا¢دراك حول  المعرفة  زيادة  الرابعة:  الفقرة 
ا�ممي  (القرار  ا�مــن  لمجلس   1325 القرار 
العمل  وخطة  له،  الداعمة  والقرارات   (1325
البلد  في  واحدة  هنالك  كانت  إذا  الوطني 

المعني

والسياسات  القوانين  الخامسة:  الفقرة 
والعدالة  المرأة  حقوق  تدعم  التي  الوطنية 

الجندرية والسالم وا�من

لزيادة معرفة المشاركين بالقرار 1325 لمجلس ا�من التابع ل¯مم 
المتحدة (القرار ا�ممي)، والقرارات الداعمة له؛ وزيادة ا¢داراك حول 

أهمية هذه القرارات وارتباطها بالسياق المحلي.

60 دقيقة

60 دقيقة

60 دقيقة

60 دقيقة

45

ا�هدافعنوان الفقرة

اليوم ا�ول

 الوقت   
 المطلوب44 

الفقرة ا�ولى: تمهيد

الفقرة الثانية: مفهوم الجندر 
(النوع االجتماعي)

الفقرة الثالثة: تحليل السياق/النزاع 



لتوليد فهم عام للروابط بين قضايا السالم واالمن، والحوكمة 
الراشدة والتنمية المستدامة، وكيف ينبغي تنفيذ السياسات 

المعنية بهذه القضايا بصورة متناسقة ومتعاونة.
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اليوم الثاني

60 دقيقةالفقرة السادسة: الدائرة الراشدة

المحلية  الحوكمة  ¢طار  فهم  على  المشاركين  جميع  أن  لضمان 
المحلية،  التنمية  تخطيط  مراحل  إلى  با¢ضافة  وعملياتها، 

والميزنة، والتنفيذ، والمراقبة والتقييم، وإعداد التقارير.

وقوانين  المحلية،  الحوكمة  السابعة:  الفقرة 
الالمركزية وتخطيط التنمية المحلية

45 دقيقة

والسالم  المرأة  أجندة  لتنفيذ  متماسكة  استراتيجيات  لوضع 
عمل  خطط  صياغة  في  والبدء  المحلي،  المستوى  على  وا�من 

محلية.

محلية  استراتيجيات  وضع  الثامنة:  الفقرة 
متماسكة

120 دقيقة

لبناء وتشجيع التزامات شخصية ومهنية جادة، من المشاركين، 
في سبيل تنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من.

التزامات  وتشجيع  بناء  التاسعة:  الفقرة 
مهنية وشخصية

30 دقيقة

لتبادل الخبرات، والممارسات الُفضلى والدروس المستفادة حول 
ما ُيجدي وما ال ُيجدي بخصوص الموضعة المحلية للقرار ا�ممي 
في  أو  متباينة  ــدان  ــل ب فــي  ــه  ل الــداعــمــة  ـــرارات  ـــق وال  1325

مناطق/واليات/أقاليم/مدن/بلديات متباينة في نفس البلد.

60 دقيقةالفقرة العاشرة: تبادل السالم

والمعتقدات  المعرفة  واستبيانات  التقييم،  استطالعات  ¢كمال 
من  ا�ساسية  الخالصات  ولبلورة  واالنطباعات؛  والتوجهات 

الورشات، وتوجيه الُشكر للمشاركين.

استطالعات  ــلء  م عــشــر:  الــحــاديــة  الــفــقــرة 
والمعتقدات  المعرفة  واستبيانات  التقييم 

والتوجهات واالنطباعات، وإنهاء الورشة

30 دقيقة

ملخص الوحدة التدريبية لورشة عمل الموضعة المحلية
الجندر (النوع االجتماعي): يشير الجندر (النوع االجتماعي) إلى الخصائص الُمنتجة اجتماعيًا للنساء والرجال- مثل المعايير، 
الجندر مصنوع وليس فطريًا. يشير  البيولوجي في كون  الجندر عن الجنس  النساء والرجال. يختلف  وا�دوار، والعالقات بين 
الجندر إلى ا�فكار حول ما يعنيه أن يكون الشخص رجًال أو إمرأة. و عادًة ما يقود الفشل في التوافق مع معايير الجندر إلى 
تنحصر  وال  وا�نثى  الذكر  ثنائية  في  بالكامل  تندرج  ال  الجندرية  الهويات  أن  تذكر  بمكان  ا�همية  من  التهميش.  أو  التمييز 

عليها. 

العدالة الجندرية: هي الحالة التي يتمتع فيها ا�فراد مختلفو الهوية الجندرية بنفس الحقوق والفرص في جميع قطاعات 
المجتمع، بما في ذلك المشاركة االقتصادية، وصنع القرار.

المساواة الجندرية: تشير المساواة الجندرية إلى معاملة ا�شخاص المختلفين جندريًا بطريقة عادلة، بالتوافق مع احتياجات 
كل منهم- وهذا قد يعني توفير نفس الحقوق أو المعاملة، وقد يعني أيضًا التمييز في المعاملة بهدف تحقيق استجابة 

أفضل لالحتياجات المختلفة.

ا�من البشري: ا�من البشري، وفقًا لتعريف لجنة ا�من البشري، هو" حماية الحريات ا�ساسية - الحريات التي هي جوهر الحياة. 
أنظمة سياسية  (و) خلق  االنتشار،  والواسعة  الشدة)  (ذات  المهيمنة  (الحادة)  وا�وضاع  المهددات  البشر من  ويعني حماية 
واجتماعية وبيئية واقتصادية وعسكرية وثقافية توفر للبشرية جمعاء لبنات البقاء والعيش والكرامة". وينطوي ا�من البشري 
إلى  تحتاج  التي  والحريات  االحتياجات  ا¢نسانية ومجموعة من  الكرامة  الجسدية، ويشمل  السالمة  يتجاوز  ل¯مان  على معنى 
االقتصادي، والغذائي، والصحي،  ا�من  البشري:  ل¯من  أبعاد أساسية  لعام 1994 سبعة  البشرية  التنمية  تقرير  ى  الحماية. سمَّ
ـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــي، والــــــســــــيــــــاســــــي. أنــــــظــــــر الــــــــرابــــــــط:  ــــــشــــــخــــــصــــــي، وال ــــــبــــــيــــــئــــــي، وال وال

.http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994



و  المرأة  (WPS) على مساعي ناشطات في مجالي حقوق  المرأة والسالم وا�من  المرأة والسالم وا�من: تستند أجندة  أجندة 
السالم، وهن الالئي قادت مساعيهن إلى تبني القرار ا�ممي رقم 1325، في عام 2000. وضع هذا القرار، بمعية سبعة قرارات أخرى 
والفتيات، ومنع  النساء  السالم؛ وحماية حقوق  وبناء  النزاعات،  القرار، ودرء  المرأة في صنع  لمشاركة  إطاًرا معيارًيا  له،  داعمة 
في  الزاوية  حجر  بوصفها  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  إقرار  تم  لقد  النزاع.  في  الجنسي  والعنف  النوع  على  القائم  العنف 
الشؤون الدولية، وأداة بالغة ا�همية لتعزيز فعالية جهود ا�مم المتحدة في حل النزاعات ودرئها، وفي العمل ا¢نساني. و 
تعتبر أجندة المرأة والسالم وا�من من اشتراطات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، وبالرغم من ا�دلة التجريبية 
التي تظهر القوة التحويلية لهذه ا�جندة، فإن التنفيذ الفعلي �جندة المرأة والسالم وا�من ال يزال يتقدم بخطى بطيئة و غير 

متساوقة.

التنمية المستدامة: يمكن تعريف التنمية المستدامة بوصفها الجهود الرامية إلى "تحسين الحياة، على نحو مستدام، من 
2016، هي "دعوة كوكبية  يناير  التنفيذ في  التي دخلت حيز   (SDGs) المستدامة  التنمية  إن أهداف  المستقبل".  أجيال  أجل 
للعمل من أجل إنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع البشر بالسالم واالزدهار". إن أهداف التنمية المستدامة تبني 
على ا�هداف ا¢نمائية ل¯لفية السابقة وتوسعها. تتضمن أهداف التنمية المستدامة عددًا من الطموحات، بما في ذلك العدالة 

الجندرية (الهدف 5)، فضًال عن السالم، والعدالة، والمؤسسات القوية (الهدف 16).

الحوكمة الراشدة: "الحوكمة الراشدة " مصطلح فضفاض يمكن تفسيره على أوجه شتى. بشكل عام، تشير الحوكمة الراشدة 
إلى "العمليات الراشدة لصنع القرارات وتنفيذها". العمليات الراشدة مهمة �نها تساعد على ضمان نتائج أفضل لصنع القرار. 
فيما يتعلق بالحوكمة، غالبًا ما ُتفهم العمليات الراشدة على أنها عمليات شفافة، قابلة للمحاسبية، وشاملة لجميع ا�طراف، 
وتشاركية، وفعالة. في بعض ا�حيان، تعتبر مراعاة حقوق ا¢نسان وسيادة القانون من خصائص الحوكمة الراشدة. للمزيد من 

        http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance ./     :المعلومات يمكنك زيارة دليل الحوكمة الراشدة
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مالحظات للميسيرين: معلومات أساسية حول قرار مجلس ا�من  (القرار ا�ممي) 1325 

ما هو القرار ا�ممي 1325؟
القاسية للحرب على  اÎثار  بالغ ا�همية ال يتناول فقط  المتحدة هو إطار قانوني دولي  التابع ل¯مم  القرار 1325 لمجلس ا�من 
النساء، بل أيضًا الدور المركزي الذي تلعبه النساء، وينبغي أن يلعبنه، في إدارة النزاعات، وحلها، والسالم المستدام. لقد تم 
اعتماده عام 2000 نتيجة لجهود المناصرة المستمرة من نشطاء سالم النساء، من جميع أنحاء العالم. وقد مهدت طبيعة هذا 
القرار التحويلية الطريق أمام القرارات الداعمة السبعة التي تم اعتمادها منذ ذلك الحين، وتشمل: قرار مجلس ا�من رقم 1820 
(2008) ؛ قرار رقم 1888 (2009) ؛ قرار رقم 1889 (2009) ؛ قرار رقم 1960 (2011) ؛ قرار رقم 2106 (2013) ؛ قرار رقم 2122 (2013) وقرار رقم 

.(2015) 2242

لماذا يعتبر القراران ا�ممّيان رقم 1325 و رقم 1820، والقرارات الداعمة لهما، مهمة؟
مختلف  من  ا�فراد  يواجهها  التي  المختلفة  االنكشاف  ومواطن  باالحتياجات  اعترافه  في   1325 ا�ممي  القرار  أهمية  تكمن 
الهويات الجندرية أثناء النزاع، كما يعترف القرار بأهمية إشراك النساء في صنع القرار. عبر تسليط الضوء على أهمية حماية 
المرأة من العنف الجنسي و العنف القائم على النوع، وحماية حقوقها، ومشاركتها الجدية في صنع القرار بشأن السالم وا�من 
السالم،  استدامة  أجندة  مثل  ا�خرى،  الدولية  القانونية  ا�طر  ويدعم  القرار  هذا  يكمل  المستويات.  جميع  على  والحوكمة، 

.(SDGs) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ وإعالن بكين، وأهداف التنمية المستدامة

أما القرار ا�ممي رقم 1820 فإنه يقر بأنه ال يمكن أبدًا تصريف العنف الجنسي أثناء النزاعات باعتباره "ضرًرا إضافًيا"، كما يقر أن 
هذا النوع من العنف يمكن دائمًا منع وقوعه.

ما هي ا�حكام الرئيسية في القرار أممي 1325 والقرارات الداعمة له؟
يقف القرار ا�ممي 1325 على أربعة أعمدة أساسية:
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الوطنية  المؤسسات  في  ذلك  في  بما  القرار،  صنع  مستويات  جميع  على  المرأة  مشاركة  زيادة  إلى  الدعوة  المشاركة: 
وا¢قليمية والدولية، وفي آليات درء النزاعات وإدارتها وتسويتها، وفي مفاوضات السالم، وفي عمليات السالم بوصفهن 

جنود، وأفراد شرطة، ومدنيين، وبوصفهن ممثًال خاصًا ل¯مين العام ل¯مم المتحدة.  

ذلك  في  بما  النوع،  على  والقائم  الجنسي  العنف  من  وحمايتهن  والفتيات  النساء  حقوق  حماية  إلى  الدعوة  الحماية: 
حمياتهن أثناء حاالت الطوارئ والحاالت ا¢نسانية، مثل تواجدهن في مخيمات الالجئين.

الوقاية: الدعوة لدرء النزاعات. عالوًة على تحسين استراتيجيات التدخل في درء العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق 
السالم  مبادرات  ودعم  الوطنية؛  القوانين  في  المرأة  حقوق  وتعزيز  الدولي؛  القانون  انتهاكات  عن  المسؤولين  مقاضاة 

المحلية وتسوية النزاعات.

ا¢غاثة والتعافي: الدعوة إلى تطبيق منظور النوع االجتماعي على تدخالت ا¢غاثة والتعافي، مع مراعاة االحتياجات الخاصة 
للنساء والفتيات.

.1

.2

.3

.4

مالحظات للميسرين: تنفيذ القرار ا�ممي 1325 

في بيان صدر عام 2005، 45  أهاب مجلس ا�من بجميع الدول ا�عضاء في ا�مم المتحدة مواصلة تنفيذ القرار 1325 من 
خالل وضع خطط عمل وطنية (NAPs) أو غيرها من االستراتيجيات على المستوى الوطني. خطة العمل الوطنية هي 
التي  وا�نشطة  والمبادرات  حاليًا،  الحكومة  تتخذها  التي  الخطوات  عبرها  وتوضح  الحكومة  تتبناها  رسمية  وثيقة 
له بشأن أجندة  الداعمة  ا�ممي 1325 والقرارات  القرار  بالتزاماتها بموجب  ستنفذها ضمن إطار زمني محدد للوفاء 
الوعي،  ورفع  والتنسيق،  الشمولية،  زيادة  في  المساعدة  الوطنية  العمل  خطط  شأن  من  وا�مــن.  والسالم  المرأة 
والملكية، والمحاسبية، ومراقبة وتقييم أنشطة الحكومة فيما يتعلق بالمرأة والسالم وا�من. ولبلوغ الغايات، يجب 
أن تكون خطة العمل الوطنية تتبع معيار "الهدف الذكي" ("سمارت")، أي (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقق، 
وواقعية، وذات إطار زمني)، مع تخصيص أنشطة �صحاب المصلحة المختلفين، كما يتعين أن تكون الخطة مصحوبة 

بميزانية واقعية وتمويل كاف.

أجندة  إقليمية حول  المثال، توجد خطة عمل  اÀقليمي. على سبيل  المستوى  يمكن كذلك وضع خطط مماثلة على 
الوطنية، كما  العمل  التكامل مع خطط  اÀقليمية  العمل  لخطط  ويمكن  الهادئ.  المحيط  وا�من في  والسالم  المرأة 

يمكن، في السياقات التي تغيب فيها خطة العمل الوطنية، أن توفر خطة العمل اÀقليمية إطارًا بديًال للتنفيذ.

ال.  ومع ذلك، فمن ا�همية بمكان أن يتم تنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من على المستوى المحلي بشكل كامل وفعَّ
قامت الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم GNWP، عبر سنوات من تنفيذ برنامج الموضعة المحلية – التي تعني 
عملية دمج أحكام القرار ا�ممي 1325 والقرارات الداعمة له في التشريعات المحلية، وخطط التنمية المحلية، أو وضع 
يقوده  الذي  العمل  يتركه  أن  يمكن  الذي  القوي  التأثير  بتوثيق  قامت  القرارات،  هذه  لتنفيذه  المحلية  العمل  خطط 
الفاعلون المحليون على تنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من. فعلى سبيل المثال، كشفت التجربة في كولومبيا أن 
نجاح الموضعة المحلية ليس رهينًا بوجود خطة عمل وطنية. في البلدان التي لم تعتمد خطط العمل الوطنية بعد 

تصبح الموضعة المحلية آلية بديلة مهمة لتنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من في المجتمعات المحلية.

  الفترات الزمنية المشار إليها المقصود ا�هتداء بها فحسب، وقد تتباين حسب السياق واالحتياج وطابع جمهور الورشة. 45
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مالحظات للميسرين: الدورة الراشدة

شرح واستكشاف التضافر بين السالم وا�من، وعلى ا�خص ا�من البشري، الحوكمة الراشدة؛ والتنمية المستدامة، هو 
أحد ا�هداف الرئيسية لورشات عمل الموضعة المحلية. يمكن اÀفادة من الرسم البياني أدناه لمساعدة المشاركين 
بمناقشة  الثالثة  المفاهيم  هذه  من  كل  مكونات  تحظى  أن  يجب  الثالثة.  المفاهيم  هذه  بين  الصالت  مالحظة  في 
مستبصرة. لكن، يتعين على الميسر سؤال المشاركين حول ما يعينه كل واحد من هذه ا�فكار بالنسبة لهم، ثم 

يقوم بإضافة هذه المدخالت إلى لوح الكتابة. 

مالحظات للميسرين: الدورة الراشدة

الدائرة 
الراشدة

شرح واستكشاف التضافر بين السالم وا�من، وعلى ا�خص ا�من البشري، الحوكمة الراشدة؛ والتنمية المستدامة، هو 
أحد ا�هداف الرئيسية لورشات عمل الموضعة المحلية. يمكن اÀفادة من الرسم البياني أدناه لمساعدة المشاركين 
بمناقشة  الثالثة  المفاهيم  هذه  من  كل  مكونات  تحظى  أن  يجب  الثالثة.  المفاهيم  هذه  بين  الصالت  مالحظة  في 
مستبصرة. لكن، يتعين على الميسر سؤال المشاركين حول ما يعينه كل واحد من هذه ا�فكار بالنسبة لهم، ثم 

يقوم بإضافة هذه المدخالت إلى لوح الكتابة. 

 

 

السالم وا�من
 (خاصة ا�من البشري)

الحوكمة الراشدةالتنمية المستدامة 

  ا³من االقتصادي 
   

ا³من أمن المجتمع 
  

  ا³من الصحي 

التعليم الشامل

                الرخاء

 
   

  
  

االحتواء
             المحاسبية

     إنهاء الفقر

  
المساواة الجندرية 

   

   السالم
المساواة

حماية الكوكب 

ا³من السياسي

 
                           الغذاء

                أمن المجتمع 
                                                                                                                                 
             ا³من البيئي           

    الشفافية
   

والكفاءة
  

  حكم القانون  
المشاركة

الرؤية االستراتيجية
تحّري ا©جماع 

                              
                        الفعالية  

                          العدالة  



يرجى االطالع على المرفقات التالية لمزيد من الموجهات:
الملحق 1 - عينة استبيان تحليل احتياجات التدريب

الملحق 2 - عينة استبيان المعرفة والمعتقدات والمواقف والتصورات
الملحق 3 – عينة نموذج التقييم 
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مالحظات للميسرين: ا�هداف وا�نشطة الذكية "سمارت"

ف"سمارت" SMART  هو مختصر يرمز إلى أهداف أو أنشطة تتسم بأنها: (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقق، وواقعية، 
.Specific; Measurable, Actionable, Realistic and Time Bound (وذات اطار زمني

الهدف الموصوف بكونه "سمارت" (ذكي) هو هدف يلبي جميع المعايير المشار اليها اعاله. عندما يكون الهدف ذكيًا تسهل 
ا¢جابة على السؤال "كيف يبدو النجاح؟" كما يسهل تحديد ا�نشطة الملموسة الالزمة لتحقيق الهدف.

على سبيل المثال، الهدف أدناه:

"زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار في المنطقة/ البلدية (س)" ليس هدفًا ذكيًا �نه ال يلبي المعايير المذكورة، فهو يفتقر 
إلى تحديد شكل النجاح (ما هو مستوى مشاركة المرأة الذي سيكون الوصول اليه مرضيًا؟)، وكيف يمكن قياسه؟ (ما الذي 
نفهمه من "صنع القرار"؟ ما هي الهيئات / المؤسسات التي يجب أن ننظر في عملها لتقييم مستوى مشاركة المرأة؟)، وما هو 

ا¢طار الزمني لتحقيق الهدف؟

يمكن أن يكون الهدف ذكيًا "سمارت" كالتالي:

بحلول  المائة  في   30 عن  تقل  ال  بنسبة  (س)  المقاطعة/البلدية  شيوخ  ومجلس  المحلي  المجلس  في  المرأة  مشاركة  "رفع 
[التاريخ]". هذا الهدف يعتبر ذكيًا "سمارت" �نه يسهل تصميم ا�نشطة التي من شأنها أن تساعد في تحقيقه، كما يسهل 

قياس نجاح هذا التحقيق.
 

يفي النشاط الذكي "سمارت" بجميع المعايير المذكورة أعاله كذلك. إذ يمكن تقسيم النشاط الذكي "سمارت" بسهولة إلى 
تكاليف محددة، وخطوات تنفيذ ملموسة، مما يسهل علمية حساب التكاليف ومن ثم التنفيذ. قد تبدو بعض ا�نشطة ذكية 

"سمارت" إال أنها ليست كذلك في واقع ا�مر. على سبيل المثال، النشاط أدناه:

"تنظيم تدريب رفع حساسية ضباط الشرطة في المقاطعة / البلدية (س) إزاء النوع االجتماعي،" ليس نشاًطا ذكًيا "سمارت". 
ضباط  بين  المستهدفة  والمجموعة  عقدها؛  سيتم  الذي  التدريب  دورات  عدد  مثل  ا�ساسية،  المعلومات  إلى  يفتقر  فهو 
الشرطة على وجه التحديد (كبار الضباط، أم رتب وسيطة من الضباط؟)، وموقع التدريب (فقط في العاصمة أو في مناطق أخرى 

كذلك) ؛ ما هو االطار الزمني للتدريب؛ كم عدد المشاركين الذين سيحضرون التدريب؛ إلخ

من شأن أي نشاط ذكي "سمارت" توضيح التالي:

لـ 100 من كبار  "تنظيم ثالث جلسات تدريبية، تستمر كل جلسة منها لمدة يوم واحد، حول رفع الحساسية للنوع االجتماعي 
ضباط الشرطة (عقيد وما فوق) في المناطق أ و ب و ج، في المنطقة/البلدية (س)، في الربع ا�ول من العام (تاريخ)." صياغة هذا 
إلى خطوات ملموسة، وضمان  النشاط  تقسيم  الممكن  تحديًدا، فيصبح من  أكثر  بمعلومات  تمدنا  "سمارت"  الذكي  النشاط 
التنفيذ، وحساب تكلفة السفر وا¢قامة والموارد ا�خرى الالزمة لتنظيم التدريب. كما يوفر معلومات أكثر تحديًدا حول عدد 

المشاركين و وهوياتهم، مما يجعل حساب التكلفة، وتنفيذ ومراقبة النشاط أكثر كفاءة.
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المحلية،  العمل  خطط  واعــتــمــاد  صياغة   -  2 الــمــكــّون 
خطط  في  ا�حــكــام  أو  المحلية  والسياسات  والقوانين 

التنمية المحلية

المحلية،  العمل  خطط  واعتماد  صياغة  هو  المحلية  الموضعة  في  الثاني  المكون 
في  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  أحكام  دمج  و/أو  المحلية،  والسياسات  والقوانين 

خطط التنمية المحلية.

النشاط المركزي في هذا المكون هو "ورشة الصياغة"، وهي عبارة عن ورشة تعقد 
المحليين  المصلحة  وأصحاب  المحلية  السلطات  وتضم  يومين،  أو  يــوم  لمدة 
الرئيسين اÎخرين، الذين شارك بعضهم في ورشة العمل التوضيحية (المكون ا�ول).

 
أثناء "ورشة الصياغة" يناقش المشاركون السياسات المحلية القائمة، وكيف يمكن 
ثم  والسالم.  االجتماعي  النوع  تعزيزها من خالل فحصها من منظور  أو  استكمالها 
يشرع المشاركون معًا في صياغة خطط العمل المحلية، واللوائح المحلية، أو ا�حكام 
التنمية  خطط  في  دمجها  يمكن  التي  وا�من  والسالم  المرأة  بأجندة  الصلة  ذات 

المحلية.

من المهم مالحظة ضرورة توافق هذا المكون مع عمليات التنمية المحلية، فقد تطرأ 
"ورشــات  من  العديد  عقد  يتطلب  قد  كما  عامين.  أو  عام  لمدة  يمتد  أن  ضــرورة 
الصياغة"، با¢ضافة إلى مراجعة شاملة وفاحصة، وقرارات تبني رسمية، وعمليات نشر.

قبل " ورشة الصباغة"  

 دعوة أصحاب المصلحة المعنيين

كما ذكر أعاله، يشمل أصحاب المصلحة المعنيين معظم الفاعلين المحليين الذين 
المشاركين  لدى  يكون  أن  بمكان  ا�همية  من  المحلية.  الموضعة  ورشة  في  شاركوا 
على  يكونوا  وأن  يمثلونها،  التي  المؤسسات  أو  المنظمات  في  القرار  اتخاذ  سلطة 

دراية بعمليات صياغة وتبني القوانين والسياسات المحلية مثل اللوائح والقرارات.

تحديد ودعوة الخبراء وا�شخاص المرجعيين

على غرار ورشة عمل الموضعة المحلية، يتعين ضمان وجود شخص يتمتع بالخبرة 
والمعرفة العميقة بالتنمية المحلية والحوكمة المحلية. ربما تتم الفائدة باالستعانة 
على  ذلك  سيساعد  حيث  المحلية،  الموضعة  ورشة  في  شارك  الذي  الخبير  بنفس 

ضمان االستمرارية.

 تكييف ومواءمة الوحدة التدريبية الخاصة بورشة الصياغة

العالمية  الشبكة  أعدتها  التي  الصياغة  بورشة  الخاصة  التدريبية  الوحدة  توفر 
لتنظيم  التيسير  وموجهات  ا�ساسية،  المعلومات   GNWP السالم  بانيات  للنساء 
ورشة الصياغة. ومع ذلك، ينبغي تكييف محتوى كل دورة وتيسيرها بما يتوافق مع 

السياق المحلي، والثقافة، وا�ولويات.



تطوير خطة عمل محلية لتنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من؛

صياغة لوائح أو قرارات محلية لتنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من على المستوى 
المحلي؛

أجندة  المحلية بغرض دمج  التنمية  وإدراجها في خطط  إضافية  أحكام  صياغة 
المرأة والسالم وا�من في خطط التنمية المحلية.
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قبل " ورشة الصباغة"

تيسير ورشة الصياغة

والسياق  المشاركين،  اعتماًدا على  بطرائق مختلفة  الصياغة  ورشة  تعقد  أن  يمكن 
المحلي، ونوع النمط الذي يتوافق المشاركون على استخدامه.

يمكن للمشاركين اختيار أي من ا�نماط الثالثة أدناه، أو مزيج منها:

الذي  الصياغة  بورشة  الخاصة  التيسير  وموجهات  التدريبية  الوحدة  ملخص  يقترح 
يلي هذه القائمة المرجعية، يقترح منهجية الختيار النمط ا�نسب، والبدء في صياغة 

خطة العمل المحلية، أو السياسات المحلية، أو ا�حكام لخطة التنمية المحلية.

ورشة  تيسير  للحصول على موجهات  أدناه  التيسير  مراجعة مالحظات  أيضًا  يرجى 
الصياغة.

قوموا بإعداد نموذج التقييم

نموذج  توزيع  الصياغة سيتم  ورشة  نهاية  المحلية، عند  الموضعة  ورشة  غرار  على 
ورشة  جودة  حول  أسئلة  على  النموذج  يحتوي  المشاركين،  على  مختصر  تقييم 

العمل.

أنظر الملحق 3 للحصول على عينة نموذج التقييم

تحديد وحجز مكان إقامة ورشة الصياغة

بما  واسعًا  و  تفاعلية،  مناقشات  إجراء  على  ويساعد  مريًحا  المكان  يكون  أن  يجب 
مجموعات  في  العمل  إلى  با¢ضافة  المشاركين  جميع  مع  بالعمل  للسماح  يكفي 
جانبية صغيرة. كما يجب أن يحتوي المكان على جهاز عرض، و شاشة أو حائط ¢جراء 
شبكة  إلى  الوصول  من  المشاركون  يتمكن  أن  يجب  كما  الورشة.  أثناء  العروض 
ا¢نترنت إذا كان ذلك متاًحا، سيكون من المفيد استعراض بعض المواقع على شبكة 
المكان،  اختيار  عند  النقاش.  إثراء  التي من شأنها  المعلومات  من  للمزيد  االنترنت 
ن المشاركين الذين يحتاجون إلى اعتبارات  تأكد من توفير الظروف التي تالئم وتمكِّ

خاصة، مثل ا�مهات المرضعات، وذوي ا¢حتياجات الخاصة.

ر والخبراء مراجعة وتمحيص  ولذلك، قبل إجراء "ورشة الصياغة"، يتعين على الميسِّ
القوانين المحلية والوطنية ذات الصلة، واالستعداد لمناقشتها مع المشاركين أثناء 
ورشة العمل. كما يجب على الميّسر إعداد نسخ من القوانين والسياسات ذات الصلة 

لتوزيعها على المشاركين أثناء الورشة.



ذكية  أنها  لضمان  والميزانية  المحلية،  العمل  خطة  وأنشطة  أهداف  مراجعة 
"سمارت"؛

بل  القائمة،  والسياسات  القوانين  تكرر  ال  المحلية  العمل  خطة  أن  من  التأكد 
تتناغم مع القوانين التي تعزز حقوق المرأة، والعدالة الجندرية، والسالم وا�من، 

وتحميها.

والتقييم  المراقبة   - الرابع  القسم  (انظر  ونشاط  هدف  لكل  مؤشرات  وضع 
للحصول على توجيهات حول كيفية القيام بذلك)؛

صياغة السردية التي سترافق المصفوفة/ ا¢طار المنطقي لخطة العمل المحلية؛ 
وضمان  ميزانيتها،  مسودة  وصياغة  المحلية،  العمل  خطة  تكلفة  وتقدير 

تخصيص الموارد الكافية لتنفيذها
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عقب ورشة الصياغة 
"جلسة  ــالل  خ الصياغة  ورشـــة  انتهاء  تعقب  الــتــي  الــخــطــوات  تحديد  سيتم 
ا¢ستراتيجية"، وسوف تعتمد هذه الخطوات على النمط الذي توافق عليه المشاركون 
وسياسات  قوانين  صياغة  أو  محلية؛  عمل  خطة  صياغة  قرروا  قد  كانوا  إذا  ما  أي   -

جديدة؛ أو دمج أحكام المرأة والسالم وا�من في خطط التنمية المحلية.

(LAP) النمط 1. خطة العمل المحلية

مراجعة مسودة خطة العمل المحلية 

من  شهر  أو  أسبوعين  حوالي  بعد  المحلية  الموضعة  تسيير  لجنة  تجتمع  سوف 
انتهاء الورشة لمراجعة وتمحيص مسودة خطة العمل المحلية. في اجتماع المراجعة 
هذا عليهم العمل على ضمان دمج جميع النقاط التي قدمتها المجموعات المختلفة 

أثناء الورشة. سوف يقومون أيًضا بما يلي:

التحقق من صواب خطة العمل المحلية

ستقدم لجنة تسيير الوضعة المحلية المسودة النهائية لخطة العمل المحلية أثناء 
القرية   / البلدية  المدينة/  المنطقة/  المقاطعة/  في  البلدية  قاعة  في  يقام  اجتماع 

التي سيتم اعتماد خطة العمل المحلية رسمًيا فيها.

حساب التكاليف والميزنة

الخطوة  ويمثل  الخطة.  في  نشاط  كل  تكلفة  تحديد  عملية  هو  التكاليف"  "حساب 
ا�ولى نحو وضع ميزانية خطة العمل المحلية، التي يجب أن تكون مصحوبة بتحديد 
التمويل ذات الصلة لكل نشاط. يمكن إجراء ورشة عمل منفصلة لتسهيل  مصادر 
التكاليف، أو يمكن أن تضطلع لجنة تسيير الموضعة المحلية بهذه  عملية حساب 
المصلحة مراجعة كل نشاط على  المهمة. ليتم حساب تكاليف، يجب على أصحاب 
للتنفيذ،  الالزمة  الخطوات  أو  الصلة،  ذات  الفرعية"  "ا�نشطة  استعراض  مع  حدة، 
لتقدير  وخبرتهم  معرفتهم  من  ا¢فادة  عليهم  يتعين  بها.  المرتبطة  والتكاليف 
تقديرات  على  االعتماد  أمكن،  إن  للمشاركين،  يمكن  مكون.  لكل  الوحدة  تكلفة 
اليومية  التكلفة  التمويل الحكوميين، مثل  التي يقدمها خبراء  القياسية  التكلفة 
ويمكن  إلخ.  التوظيف،  وتكاليف  التدريب،  ومكافأة  االستشاريين،  للخبراء  القياسية 
للنساء  العالمية  بـالشبكة  الخاصة  التكاليف"  تقدير  "طريقة  و  منهجية  استخدام 
بانيات السالم GNWP ¢كمال هذا التمرين. يمكن العثور على هذه المادة في دليل 



السياسات الموضوعة تعكس المناقشات التي دارت أثناء ورشة الصياغة؛
  

المرأة والسالم وا�من ال  القوانين والسياسات المحلية الجديدة بشأن  ضمان أن 
حقوق  تعزز  التي  القوانين  مع  تتناغم  بل  القائمة،  والسياسات  القوانين  تكرر 

المرأة، والعدالة الجندرية، والسالم وا�من، وتحميها؛
  

ضمان أن آليات المراقبة والتقييم والمحاسبية الكافية تم تحديدها في اللوائح 
/ السياسات 

التكاليف والميزنة .

ا¢دارة  وحدة  قبل  من  كامل  بشكل  فيها  الموارد  توفير  يمكن  ال  التي  الظروف  في 
القرية - يجب اجتراح  أو  البلدية،  أو  المدينة،  أو  المقاطعة،  أو  المحلية - أي، ا¢قليم، 

استراتيجية لجمع ا�موال.
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المرأة والسالم وا�من من اجل إدراجها في  النمط 3 أحكام أجندة 
خطط التنمية المحلية

ورشة  أثناء  عليها  والمصادقة  صياغتها  تمت  التي  ا�حكام  مسودات  عرض  يلزم 
الصياغة رسميًا على الهيئة التشريعية المحلية، حتى يتسنى اعتمادها وإدماجها 

في خطة التنمية المحلية.

إذا كان أحد ممثلي البرلمان المحلي أو المجلس المحلي موجودًا أثناء ورشة الصياغة 
يمكن عرض مسودة ا�حكام عليه أثناء الجلسة الختامية للورشة، مع طلب تقديمها 

والسالم  بالمرأة  المتعلقة  المحلية  والسياسات  القوانين  صياغة   .2 النمط 
وا�من

وضع اللمسات ا�خيرة على مسودات القوانين والسياسات الجديدة

صياغة  في  والتجربة  الخبرة  ذوي  المشاركين  من  العدد  محدودة  مجموعة  تقوم 
مسودات  على  ا�خيرة  اللمسات  وضع  ثم  ومن  وتحرير  بمراجعة  المحلية  القوانين 

القوانين والسياسات. أثناء المراجعة، يجب عليهم التأكد من أن:

 مناصرة تبني القوانين والسياسات الجديدة

الصياغة  ورشة  نهاية  عند  تعقد  التي  ا¢ستراتيجية  جلسة  خالل  المشاركون  يحدد 
التي  وا�من  والسالم  المرأة  حول  المحلية  والسياسات  للقوانين  محتملين  أنصاًرا 
المحلية  التشريعية  المجالس  أو  المحلي  البرلمان  أعضاء  قاموا بصياغتها. ويعتبر 
حلفاء مهمون في هذه العملية. سيكون على المشاركين الذين اضطلعوا بمهام 
المناصرة الالحقة للورشة تنظيم مناقشات مائدة مستديرة با¢ضافة إلى االجتماعات 
الثنائية مع هؤالء الحلفاء، بغرض عرض القوانين الجديدة عليهم. يجب مواالة هذه 

المناقشات بالمتابعة عدة مرات إلى أن تكتمل إجازة القوانين والسياسات الجديدة.

تقديم ا�حكام التي وضعت أثناء "ورشة الصياغة" إلى المجلس المحلي 
أو البرلمان المحلي للتداول والموافقة
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ملخص الوحدة التدريبية الخاصة "بورشة الصياغة"
جلسات  من  جلسة  لكل  مفصلة  موجهات  على  يحتوي  الملحق  أن  من  الرغم  على 
لورشة  التدريبية  للوحدة  ملخصًا  أيضًا  يعكس  أدناه  الجدول  أن  إال  الصياغة،  ورشة 
الصياغة. هذا الملخص مفيد، ويمكن تكييفه ومشاركته مع الشركاء المحتملين، و 
الممولين، وأصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين، قبل وأثناء وبعد ورشة العمل – 

للحصول على صورة دقيقة لما تم أو سيتم تغطيته أثناء ورشة الصياغة.

إلى البرلمان أو المجلس للتداول. إذا لم يحضر ورشة الصياغة أي من يمثل الهيئة 
التشريعية المحلية يجب تحديد أحد المشاركين وتكليفه بتقديم مسودة ا�حكام 

إلى المجلس المحلي أو البرلمان.



المشاركين  تقديم  طريق  عن  الكتابة  لورشة  المناخ  لتهيئة 
وا�شخاص المرجعيين، والميّسرين، وأهداف الورشة وأجندتها.

30 دقيقة

وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  لتضمين  المتباينة  الطرائق  لشرح 
المحلية؛  الــعــمــل  خــطــة  ومــنــهــا:  الــمــحــلــي،  الــتــشــريــع  ــي  ف
المرأة والسالم وا�من  أجندة  المحلية وإدماج  السياسات/اللوائح 

في خطة التنمية المحلية.

المتباينة  للطرائق  عــرض  الثانية:  الفقرة 
في  وا�مــن  والسالم  المرأة  أجندة  لتضمين 

التشريع المحلي

الفقرة الثالثة: عملية تبني خطة عمل محلية؛ 
لوائح؛ أو تعديالت لخطة التنمية المحلية.

لشرح العملية والخطوات التي ستكون مطلوبة لتبني خطة عمل 
تعديل  أجل  من  أو  المحلية؛  السياسات/اللوائح  كذلك  محلية؛ 

خطة التنمية المحلية كيما تتسق مع التشاريع المحلية.

خطة الفقرة السابعة: االستراتيجية مسودة  وتنفيذ  تبني  أجل  من  القادمة  الخطوات  لتحديد 
العمل المحلية، أو سياساتها، أو مندرجات خطة التنمية المحلية.

60 دقيقة

60 دقيقة

الفقرة الرابعة: مناقشة عامة من أجل اختيار 
أكثر الطرائق مالءمة.

60 دقيقةلمناقشة واختيار أكثر الطرائق مالءمة للسياق المحلي.

الفقرة الخامسة: المراقبة والتقييم وتعريف 
معيار الهدف الذكي.

لشرح مبادئ المراقبة والتقييم، وإمكانية تنفيذها على الطريقة 
التشريع  في  وا�مــن  والسالم  المرأة  أجندة  لتضمين  المختارة 

المحلي.

60 دقيقة

الفقرة السادسة: صياغة خطة العمل المحلية 
لخطة  مــنــدرجــات  أو  ــقــرارات  ــلــوائــح/ال ال أو 

العملية المحلية.

أو مندرجات لخطة  لوائح/قرارات  أو  المحلية  العمل  لصياغة خطة 
العمل المحلية.

180 دقيقة

60 دقيقة

ا�هدافعنوان الفقرة 

اليوم ا�ول 

الوقت  
 المطلوب47 

الفقرة ا�ولى: تمهيد
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الفترات الزمنية المشار إليها المقصود ا�هتداء بها فحسب، وقد تتباين حسب السياق واالحتياج وطابع جمهور الورشة 47

اليوم الثاني



مالحظات للميسرين: ثالثة أنماط "لورشة الصياغة"

يختار المشاركون أثناء الجلسة الثانية من "ورشة الصياغة" النمط الذي يفضلونه ¢دراج أجندة النساء والسالم وا�من في ا�طر 
القانونية، وفي السياسات المحلية. تشمل ا�نماط الرئيسية الثالثة ما يلي:

النمط 1. صياغة خطة عمل محلية

خطط العمل المحلية (LAPs) عبارة عن وثائق متبناة من قبل السلطات المحلية ومملوكة لها. وعلى غرار خطة العمل الوطنية، 
والسالم  المرأة  أجندة  تنفيذ  أجل  المطلوبة من  والمخرجات  والنتائج  وا�نشطة  ا�هداف  الوطنية  العمل  تحدد خطة  أن  يجب 
المحلية أيضًا مهام ومسؤوليات ملموسة �صحاب المصلحة  العمل  المحلي على نحو فعال. تحدد خطة  المجتمع  وا�من في 

المحليين المختلفين، كما تحدد الجدول الزمني وميزانية التنفيذ.

ُيعتبر ا¢طار المنطقي جزًءا محوريًا من خطة العمل المحلية، بإحتوائه على ا�هداف المحددة، وا�نشطة ذات الصلة، ومؤشرات 
قياس نجاح التنفيذ. الرجاء مراجعة المالحظات الواردة أدناه كمثال على ا¢طار المنطقي. يتعين أن تحتوي خطة العمل المحلية 

على ميزانية لضمان تحقق عملية التنفيذ.

ربما تمثل خطة العمل المحلية المبسطة أداًة مفيدًة لتكملة أي من ا�نماط المشار اليها أدناه. ليس من الضروري أن تكون خطة 
المحاسبية عند تنفيذ قوانين أو سياسات أخرى،  أداة تضمن  المحلية معقدة- بل، يمكن تصميمها لتعمل بوصفها  العمل 

وذلك عبر تكليف جهات محددة بإنجاز مهام محددة، إلى جانب وضع اطار عمل يختص بالمراقبة والتقييم. 

 النمط 2. صياغة القوانين والسياسات المحلية حول أجندة المرأة والسالم وا�من 

يقرر المشاركون، في بعض الحاالت، أن ثمة حاجة ¢جازة قرارات ولوائح محلية معينة لضمان تنفيذ أجندة المراة والسالم وا�من 
على المستوى المحلي.

قد يكون هذا هو الوضع، وبوجه خاص إذا أظهر تحليل السياق الذي أجري أثناء ورشة الموضعة المحلية وجود بعض الثغرات 
في التشريعات و السياسات التي تضمن مشاركة جدية للمرأة في عملية صنع القرار- وفي حماية حقوق النساء والفتيات أثناء 

النزاعات

النمط 3. صياغة أحكام أجندة المرأة والسالم وا�من من اجل دمجها في خطط التنمية المحلية

الموضعة المحلية عبارة عن استراتيجية مصممة لتحسين تنسيق وتنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من على المستوى المحلي. 
إن مقصدها ليس مفاقمة العبء البيروقراطي، أو تكرار الوثائق القانونية ووثائق السياسات. لذلك، إذا كان هناك إطار قانوني 
وتحليل  مراجعة  على  عملهم  قصر  على  المشاركون  يتوافق  فقد  المحلي،  المستوى  على  بالقوة  يتسم  قائم  وسياسي 
السياسات القائمة - وخاصًة خطط التنمية المحلية - وتضمين أحكام أجندة المراة والسالم وا�من فيها، عوضًا عن وضع خطط 

أو سياسات منفصلة لتنفيذ أجندة المراة والسالم وا�من.
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مالحظات للميسرين: خطة العمل المحلية "اÀطار المنطقي"

تعمل ورشة عمل الموضعة المحلية بوصفها خطوة أولى بإتجاه وضع خطة عمل محلية. ومع ذلك، على لجنة تسيير الموضعة 
المحلية  العمل  العمل على خطة  االستمرار في   ( المحلية  بالموضعة  الخاصة  العمل  اختيارها خالل ورشات  (التي تم  المحلية 

ووضع اللمسات ا�خيرة عليها، وضمان تنفيذها بعد انفضاض ورشة العمل.
  

محتوى خطة العمل المحلية
  

يجب أن تتضمن خطة العمل المحلية ما يلي:

 ا¢طار المنطقي لـخطة العمل المحلية قد يأخذ الشكل التالي: 
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منطقة ا�ولويات 1

ا¢طار الزمني مسؤولية التنفيذ النشاط

النشاط 1.1.1

النشاط 1.1.1

النشاط 1.1.1

مؤشر الهدف

هدف المعيار 
الذكي (سمارت) 1.1

الُبغيةخط ا�ساس

 سردًا حول الخلفية وا�ساس المنطقي للخطة (لن يتم العمل على ذلك ذلك أثناء ورشة العمل، ولكن يمكن أن يستند 
السرد على مناقشات الجلسة الرابعة حول أهمية أجندة المرأة والسالم وا�من بالنسبة للقضايا المحلية) 

  
مصفوفة الخطة (يشار إليها أحيانا با¢طار المنطقي " Logframe" تحتوي على:

أهداف وأنشطة " ذكية" "سمارت" – ا�هداف objectives هي أحدى مترادفات النتائج outcomes، أو النتائج في المدى 
المتوسط mid term results ؛ ويمكن أيضا تحديد مخرجات كل نشاط outputs. ومع ذلك، فإن الغايات بعيدة ا�مد 

long term objectives هي محور خطة العمل المحلية.
شخص / كيان يضطلع بمسؤولية كل نشاط 

الجدول الزمني لكل نشاط
مؤشرات لقياس نجاح كل نشاط

ميزانية



مالحظات للميسرين: اختيار لجنة تسيير الموضعة المحلية 

تلعب لجنة تسيير الموضعة المحلية دورًا فيصًال في ضمان وضع اللمسات النهائية، وفي تنفيذ خطة العمل المحلية، و اللوائح 
أو القرارات المحلية، أو ا�حكام المضافة إلى خطة التنمية المحلية. يتعين اختيار لجنة تسيير الموضعة المحلية أثناء ورشة 
لورشة  المتاح  الوقت  وعلى  السياق،  على  اعتمادًا   .(1 (المكون  المحلية  الموضعة  عمل  ورشة  اختتام  قبل  حتى  أو  الصياغة، 
الصياغة، يمكن اختيار أعضاء لجنة تسيير الموضعة المحلية بشكل مسبق، ثم مصادقتهم من قبل المشاركين في الورشة 
بعد ذلك. يجب أن تضم لجنة تسيير الموضعة المحلية، على أقل تقدير، ممثًال للحكومة المحلية، وممثًال للمجتمع المدني. عالوًة 

على ذلك، يجب أن تضم لجنة تسيير الموضعة المحلية ممثلين للمجموعات الرئيسية التي شاركت في الورشة. 
السياسات  المحلية/  العمل  خطة  تنفيذ  ضمان  مهمة  المحلية  الموضعة  تسيير  للجنة  ستوكل  العمل،  ورشة  إنتهاء  عقب 
المحلية/ ا�حكام الملحقة بخطة التنمية المحلية، وذلك عن طريق التأكد من أن الهيئات المعنية تبنتها، وضمان أن ا�نشطة 
المختلفة تسير على يرام، وقياس انجاز المؤشرات المختلفة، والتدخل/الضغط بالتوافق مع الفاعلين المعنيين حسب الحاجة 

من أجل ضمان تخصيص ميزانية، وضمان التنفيذ. 

إذا ُوجدت في بلد ما لجنة لتسيير خطة العمل الوطنية، فمن ا�همية بمكان ضمان التنسيق واالتصال بين هاتين اللجنتين.

يرجى ا¢طالع على الملحقات أدناه للمزيد من الموجهات
الملحق -3 عينة نموذج التقييم
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منطقة ا�ولويات 2

ا¢طار الزمني مسؤولية التنفيذ النشاط

النشاط 1.1.1

النشاط 1.2.1

النشاط 1.2.3

مؤشر الهدف

هدف المعيار
الذكي (سمارت) 2.1

الُبغيةخط ا�ساس

خالل الجلسة الخامسة من ورشة العمل يشرع المشاركون في تكملة ا¢طار المنطقي. بعد التوصل إلى توافق مشترك حول 
مجاالت ا�ولويات، تنهض المجموعات الصغيرة بمهمة وضع أهداف ذكية وما يقابلها من أنشطة ذكية "سمارت". في هذه 
–سيقع على عاتق لجنة تسيير الموضعة  المرحلة قد ال يتمكن المشاركون من تسمية مؤشرات الهدف ومؤشرات النشاط 
المحلية وضع اللمسات ا�خيرة على ا¢طار المنطقي. لكن، للميسر أن يحض المشاركين على التفكير في عالمات أو سمات 

ُيستشف منها نجاح كل نشاط وكل هدف – هذه العالمات أو السمات يمكن استخدامها الحًقا كأساس للمؤشرات .
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المكون 3: ضمان التنفيذ واالستدامة

؛  المحلية  الموضعة  موجهات  وضع  الثالث:  المكون  يشكالن  أساسيان  عنصران 
وتدريب المدربين. يعزز هذان العنصران بعضهما البعض ويكمل كل منهما اÎخر. 
الموضعة  موجهات  بتطوير  االلتزام  صنع  في  المدربين  تدريب  ُيستخدم  حيث 
بعد  الموجهات.  في  يجب تضمينها  التي  ا�ساسية  العناصر  تحديد  وفي  المحلية؛ 
"المدربين"  لـ  مفيدًا  وموردًا  أداًة  بوصفها  المحلية  الموضعة  موجهات  تعمل  ذلك، 

للترويج للموضعة المحلية في جميع أنحاء البالد.

تدريب المدربين

تدريب المدربين عبارة عن ورشة عمل ُتعقد على مدى يومين لثالثة أيام، يجتمع فيها 
شمل ما بين 20 و25 مشاركًا في ورشات عمل الموضعة المحلية من مختلف ا�قاليم 
والمقاطعات والمدن والبلديات والقرى. يجب أن يقام تدريب المدربين بعد االنتهاء 
الملحقة  ا�حكام  أو  المحلية  اللوائح/السياسات  المحلية،  العمل  خطط  صياغة  من 
بخطة التنمية المحلية، ويستغرق ذلك من شهر إلى شهرين بعد "ورشة الصياغة" 
يجب  ومحتواها،  وأهدافها،  المحلية،  الموضعة  موجهات  ا�حـــوال.  أفضل  في 

مناقشتها أثناء تدريب المدربين.

تتمثل أهداف ورشة تدريب المدربين في التالي:
الفاعلين  لدى  وا�مــن  والسالم  المرأة  بأجندة  المتعلقة  والخبرات  المعارف  صقل  مواصلة 
الوطنية  الفاعلة  الجهات  وكذلك  المحلية،  والسلطات  المدني،  المجتمع  في  الرئيسين 

الرئيسية، ال سيما من الوزارة المخولة لدعم السلطات المحلية؛
  

جمع الخبراء من ورشات الموضعة المحلية المختلفة بهدف تبادل وجهات نظرهم وأفكارهم 
حول الموضعة المحلية وتعزيز التزاماتهم بتنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من في سياقاتهم 

المحلية؛
  

إنشاء "مجموعة من الخبراء" المختصين في الموضعة المحلية �جندة المرأة والسالم وا�من، الذين 
سيكون من شأنهم تنظيم أو دعم ورشات عمل الموضعة المحلية في أجزاء أخرى من البالد.

قبل بدء تدريب المدربين

حددوا المشاركين ووجه لهم الدعوة

في  شاركوا  الذين  ا�شخاص  من  المدربين  تدريب  في  المشاركين  اختيار  يتعين 
ورشات عمل الموضعة المحلية في البلد.

يجب تقسيم العدد ا¢جمالي للمشاركين (20-25) بالتساوي بين مختلف المحافظات 
أو المناطق أو البلديات. في االوضاع المثالية، يجب أن يكون المشاركين جزء من لجنة 
تسيير الموضعة المحلية في مجتمعهم المحلي. كما ينبغي الحفاظ على التوازن 
المجموعات  تمثيل  المدني، كما يجب  المجتمع  الحكومة وممثلي  بين عدد ممثلي 
ا�صليين،  السكان  وجماعات   (LGBTQ) الميم  ومجتمع  الشباب،  (مثل  المهمشة 
النساء  من  المشاركين  بين  التوازن  مراعاة  يجب  كما  ذلــك).  إلى  وما  والنازحين، 

والرجال.



االلتزام والمشاركة الفعالة في ورشة الموضعة المحلية؛

القدرة على االلتزام طويل ا�جل بدعم الموضعة المحلية في البالد؛

العمل  تنفيذ خطط  لضمان  الرئيسيين  القرار  التأثير على صانعي  القدرة على 
التنمية  وخطط  المحلية،  وا�مــن  والسالم  المرأة  أجندة  وسياسات  المحلية، 

المحلية.
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يجب اختيار المشاركين في تدريب المدربين وفقًا لالعتبارات التالية:

حددوا أفضل توقيت وافضل موقع

تمامًا على غرار ورشة عمل الموضعة المحلية، يجب أن يتم تدريب المدربين في مكان 
وفي توقيت يجعل الوصول إلى التدريب ممكنًا لجميع المشاركين. يجب اتخاذ تدابير 
المهمشة  والفئات  النساء  من  للمشاركات  والتوقيت  المكان  مالئمة  لضمان  خاصة 

ا�خرى.

أرسلوا تحليل االحتياجات التدريبية

العمل  ورشة  قبل  التدريب"  احتياجات  "تحليل  استبيان  توزيع  بمكان  ا�همية  من 
وذلك من اجل فهم أفضل لمستوى معرفة المشاركين، وكذلك من اجل التمكن من 
مع  للتيسير  التدريبية  والــوحــدة  العمل،  لــورشــة  التدريبية  الــوحــدة  مــواءمــة 

احتياجاتهم الخاصة.
فيما  المشاركين  خبرة  حول  أسئلة  التدريب"  احتياجات  "تحليل  يتضمن  أن  يجب 
المحلية  الموضعة  عمل  ورشة  في  انخراطهم  ومدى  والتيسير،  بالتدريب  يتعلق 

وكذلك "ورشة الصياغة"، إلى جانب أي أنشطة متابعة أخرى.

للمزيد من المعلومات حول تحليل احتياجات التدريب أنظر الملحق 

قوموا بإعداد الوحدة التدريبية للورشة

لجدول  نموذجًا  أدناه  الموجود  المدربين"  تدريب  بـ"أثناء  المعنون  القسم  يتضمن 
كل  ونوع  محتوى  يختلف  ذلك،  ومع  المحتملة.  بالدورات  وقائمة  التدريبية،  الوحدة 
جلسة وفقًا للسياق، ومستوى معارف المشاركين. للحصول على مواد أو موجهات 
إضافية حول تدريب المدربين يرجى االتصال بالشبكة العالمية للنساء بانيات السالم 

.GNWP

لضمان  أجندتها  وكذلك  العمل  لورشة  التدريبية  الوحدة  وتكييف  مواءمة  يتعين 
المثال،  سبيل  على  المحليات.  النساء  وخاصة  المدعوين،  المشاركين  جميع  حضور 
يجب أن تقام الورشة العمل في وقت ومكان يناسبان أي اعتبارات خاصة للنساء. كما 
يجب أن تؤخذ ثقافة العمل المحلية في االعتبار(مثل ساعات العمل النموذجية) عند 
التخطيط �جندة ورشة العمل. ومن المهم أيضا مراعاة االعتبارات الخاصة بالثقافات 
أفراد  أحد  مرافقة  ا�مر  يستلزم  أو  بمفردهن؛  بالسفر  للنساء  فيها  ُيسمح  ال  التي 

العائلة من الذكور أو كبار السن.
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ما الذي نجح بشكل جيد؟

ما الذي لم ينجح؟

ما هي الجلسات التي حازت على أهتمامك أكثر؟

ما الذي يجب القيام به بشكل مختلف في ورشات العمل في المستقبل؟

أثناء تدريب المدربين

تيسير التدريب

يقوم  أن  ويجب  ــام؛  أي  3 إلى  يومين  من  عمل  ورشــة  عن  عبارة  المدربين  تدريب 
نفس  بذلك  يقوم  أن  المثالي  التدبير  المحلية،  الموضعة  (خبراء)  خبير  بتيسيرها 
ر ورشة عمل الموضعة المحلية. في حين يتعين تكييف ومواءمة  الشخص الذي يسَّ
ا�جندة الخاصة وعملية التيسير لكل دورة وفقًا لالعتبارات الخاصة بكل سياق، إال أنه 
الوحدة  ملخص  عينة  اتباع  الورشة  أيام  من  يوم  لكل  الرئيسي  للمحتوى  يمكن 

التدريبية المرفق أدناه.

عقب تدريب المدربين

تعزيز الموضعة المحلية في جميع أنحاء البالد

بعد انتهاء ورشة العمل يعود المدربون إلى مقاطعتهم، أو مدينتهم، أو بلديتهم، 
أو قريتهم، ويستخدمون المهارات التي اكتسبوها من أجل:

قوموا بإعداد نموذج التقييم

توزيع  سيتم  والتصورات،  والمواقف  والمعتقدات  المعرفة  استبيان  إلى  با¢ضافة 
أدناه  انتهائها.  عند  العمل  ورشة  جودة  حول  أسئلة  يحوي  مختصر  تقييم  نموذج 

بعض ا�سئلة التي يجب تضمينها في نموذج التقييم:

أنظر الملحق 3 للحصول على عينة من نموذج التقييم.

قوموا بتحديد وحجز مكان إقامة ورشة العمل

بما  وواسعًا  تفاعلية،  مناقشات  إجراء  على  ويساعد  مريًحا  المكان  يكون  أن  يجب 
مجموعات  في  العمل  إلى  با¢ضافة  المشاركين  جميع  مع  بالعمل  للسماح  يكفي 
جانبية صغيرة. كما يجب أن يحتوي المكان على جهاز عرض، وشاشة أو حائط ¢جراء 
شبكة  إلى  الوصول  من  المشاركون  يتمكن  أن  يجب  كما  الورشة.  أثناء  العروض 
ا¢نترنت إذا كان ذلك متاًحا، سيكون من المفيد استعراض بعض المواقع على شبكة 
المكان،  اختيار  عند  النقاش.  إثراء  التي من شأنها  المعلومات  من  للمزيد  االنترنت 
ن المشاركين الذين يحتاجون إلى اعتبارات  تأكد من توفير الظروف التي تالئم وتمكِّ

خاصة، مثل ا�مهات المرضعات، وذوي ا¢حتياجات الخاصة.

نتائج خطة  المحلية، ومراقبة  العمل  المحلية لضمان تنفيذ خطة  الموضعة  دعم لجنة تسيير 
العمل المحلية، وتأثير الموضعة المحلية، وذلك باستخدام النماذج وا�دوات التي تم تقديمها 

أثناء التدريب.

المشاركة بحماس في صياغة السياسات والقوانين المحلية، ودمج أجندة المرأة والسالم وا�من 
في خطط المجتمع المحلي، بناًء على المعرفة المكتسبة خالل التدريب بكل من خطة العمل 

الوطنية، وخطة العمل ا¢قليمية، وا¢طار ا�وسع �جندة المرأة والسالم وا�من.



الفترات الزمنية المشار إليها المقصود ا�هتداء بها فحسب، وقد تتباين حسب السياق واالحتياج وطابع جمهور الورشة  48

مختصر وحدة تدريب المدرِّبين 

المدني)  المجتمع  و/أو  المحليين  (القادة  المحليين  المصلحة  العمل مع أصحاب 
أجزاء  في  المحلية،  العمل  خطط  ووضع  المحلية،  الموضعة  عمل  ورشات  ¢قامة 
أخرى من البالد، وذلك با¢فادة من المعرفة بالموضعة المحلية وأساليب وفنيات 

التيسير المكتسبة أثناء التدريب.
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لتهيئة المناخ للورشة عن طريق تقديم المشاركين، وا�شخاص 
المرجعيين والميّسرين، وأهداف الورشة وأجندتها.

30 دقيقة

لمناقشة قرارات المرأة والسالم وا�من، ومندرجاتها وارتباطاتها 
مع السياق المحلي.

الرابعة من  الفقرة  الفقرة يمكن نمذجته على غرار  محتوى هذه 
هنا  المحتوى  يكون  أن  ينبغي  لكن  المحلية،  الموضعة  ورشة 

متقّدما وأكثر تركيزا. 

والقرارات   1325 ا�ممي  القرار  الثانية:  الفقرة 
الداعمة �جندة المرأة والسالم وا�من

60 دقيقة

�جندة  المحلية  الموضعة  أثر  الثالثة:  الفقرة 
المجتمعات  فــي  ـــن  وا�م ــالم  ــس وال ــرأة  ــم ال

المحلية

لمناقشة أهمية الموضعة المحلية �جندة المرأة والسالم وا�من، 
وأثرها، فيما يخص المجتمعات المحلية. هذه الفقرة تخدم كذلك 

دور تقييم مجهودات الموضعة المحلية التي ُبِذلت حتى اÎن.
هذه الفقرة يمكن إدارتها كنشاط جماعي، بحيث تقوم مشاركات 

ومشاركين من مجتمعات متباينة بتبادل خبراتهم.

90 دقيقة

خطة  لمندرجات  مناقشة  الرابعة:  الفقرة 
(إذا  ا¢قليمية  العمل  وخطة  الوطنية  العمل 

كانت موجودة)

العمل  الوطنية، وكذلك خطة  العمل  ¢نعاش معرفة خبراء خطة 
ذات  والسياسات  القوانين  وبقية  موجودة)  كانت  (إذا  ا¢قليمية 

االرتباط.
أو  بواسطة شخص مرجعي خبير  ينبغي تسييرها  الفقرة  هذه 

خبيرة.

60 دقيقة

خطط  مندرجات  مشاركة  الخامسة:  الفقرة 
عمل محلية متباينة، وسياسات محلية حول 
مندرجات  أو  وا�مــن،  والسالم  المرأة  أجندة 

متعلقة با�جندة في خطط التنمية المحلية

مجتمعات  عدة  في  أقيمت  التي  الكتابة  ورشات  نتائج  لمشاركة 
متباينة. 

90 دقيقة

ا�هدافعنوان الفقرة

اليوم ا�ول

الوقت
    المطلوب48 

الفقرة ا�ولى: تمهيد
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وضع موجهات الموضعة المحلية

يجب توليد ا¢لتزام بوضع موجهات الموضعة المحلية أثناء ورشة تدريب المدربين، 
بينما يجب أن تتم صياغة الموجهات وتبينها خالل شهر أو شهرين عقب التدريب.

على  المحلية  السلطات  لمساعدة  عمليًا  مرجعًا  المحلية  الموضعة  موجهات  تمثل 
دمج خطة العمل الوطنية (إن وجدت) وأحكام أجندة المرأة والسالم وا�من في خطط 
المحلية،  اللغات  في  تصاغ  أن  يجب  التي  الموجهات،  وتضمن  المحلية.  التنمية 
االنخراط  عن  بعيدًا   1820 والقرار   1325 ا�ممي  للقرار  المحلية  الموضعة  استدامة 

.GNWP المباشر للشبكة العالمية للنساء بانيات السالم

المجموعة المستهدفة بالموجهات تشمل السلطات المحلية و الفاعلين الرئيسين 
استراتيجية  بعد  تطبق  لم  التي  والبلديات  والمحافظات،  االقاليم،  في  اÎخرين 
الموضعة المحلية. موجهات الموضعة المحلية هي ثمرة جهود مشتركة بين الوزارة 
التي تلعب دورًا محوريًا في تنسيق خطة العمل الوطنية، ووزراة الحوكمة المحلية، 

والمجتمع المدني.

الرجاء مراجعة الملحقات التالية للمزيد من التوجيه:

ملحق -1 عينة تحليل احتياجات التدريب

ملحق -3 عينة نموذج التقييم

الفقرة السابعة: شرح وحدة ورشة الموضعة 
المحلية

إقامة  كيفية  حول  للمشاركين  بخطوة،  خطوة  إرشادات،  لتوفير 
ورشة موضعة محلية.

هذه الفقرة يمكنها استعمال المقّوم ا�ول من ا¢رشادات، أعاله، 
المشاركين قبل بدء  الدليل على  للنقاش. يمكن توزيع  كقاعدة 
لكل  موجزة  بمناقشة  تقوم  أن  للميّسرة  ويمكن  الفقرة،  هذه 

فقرة، مع ا¢جابة على تساؤالت المشاركين. 

المرأة الفقرة السادسة: فنّيات وتقنيات التيسير أجندة  حول  نقاش  قيادة  على  المشاركين  قدرات  لزيادة 
والسالم وا�من؛ ويتضمن ذلك استعمل السمعيات والمرئيات من 

أجل تيسير فّعال.

90 دقيقة

60 دقيقة

تيسير  أجــل  من  تقنيات  الثامنة:  الفقرة 
صياغة خطة عمل محلية، أو لوائج وسياسات 

محلية، أو مندرجات لخطة عمل محلية

أقامة  كيفية  حول  للمشاركين  بخطوة،  خطوة  إرشادات،  لتوفير 
ورشة كتابة.

هذه الفقرة يمكنها استعمال المقّوم الثاني من ا¢رشادات، أعاله، 
المشاركين قبل بدء  الدليل على  للنقاش. يمكن توزيع  كقاعدة 
لكل  موجزة  بمناقشة  تقوم  أن  للميّسرة  ويمكن  الفقرة،  هذه 

فقرة، مع ا¢جابة على تساؤالت المشاركين.

90 دقيقة

الفقرة التاسعة: مراقبة تنفيذ أجندة المرأة 
والسالم وا�من

¢نعاش وبلورة معارف المشاركين حول مراقبة عملية تنفيذ خطة 
التنمية  خطة  مندرجات  أو  المحلية  والسياسات  المحلية  العمل 

المحلية.
يمكن استعمال القسم الرابع من هذا الدليل كمرشد لتصميم 

هذه الفقرة.

60 دقيقة

اليوم الثاني



كيفية وضع موجهات الموضعة المحلية؟

الوطنية  العمل  لخطة  المنسقة  الوكالة  الوزارة/  بقيادة  صياغة  فريق  تشكيل  يجب 
عن  ممثلين  من  ويتألف  المحلية)،  (الحوكمة  المحلية  ا¢دارة  عن  المسؤولة  والوزارة 
الذين يقومون  المدني، والخبراء  الوزارة، والمجتمع  المنسقة وتلك  الوكالة   / الوزارة 
بتيسير عملية الموضعة المحلية. ستقوم هذه الجهات مجتمعة بصياغة موجهات 

الموضعة المحلية على أساس التوجيه أعاله.

 يلي ذلك تقديم المسودة ومناقشتها أثناء تدريب المدربين. يجب أخذ أي تعليقات 
من المشاركين أثناء التدريب في االعتبار وإدراجها بعد ذلك مباشرة. من الضروري 
تعميم النسخة النهائية المصادق عليها من قبل جميع المشاركين. إذا سمح الوقت 
من  المزيد  مشاركة  لضمان  نطاقًا  أوسع  مصادقة  عملية  تنظيم  يمكن  والموارد، 
المشاركين في ورشات العمل الخاصة بالموضعة المحلية وتمكينهم من تقديم ما 

يرونه بشأن حول مسودة موجهات الموضعة المحلية.

يجب أن تكون موجهات الموضعة المحلية متوفرة باللغات المحلية المستخدمة على 
نطاق واسع في المجتمعات المتأثرة بالنزاع.

المرأة  أجندة  أهمية  حول  المعين)  السياق  على  (مبنية  أساسية  معلومات 
والسالم وا�من ( احتياجات السالم وا�من، والُبعد الجندري لها)، والتنفيذ ( على 
سبيل المثال تنفيذ خطة العمل الوطنية/ أو االقليمية، جهود الموضعة المحلية 

حتى اللحظة)؛  

معولمات تفصيلية حول محتوى خطط العمل الوطنية/ا¢قليمية (أن وجدت)

أجندة  بتنفيذ  المتعلقة  الصلة  ذات  والسياسات  القانونية  العمل  أطر  تحليل 
المرأة والسالم وا�من في السياق المعين

هذا  من  ا�ول  القسم  (راجع  وأهدافها  المحلية  الموضعة  الستراتيجية  شرح 
الدليل) وصلته بالسياق المعين

فوائد تنفيذ الموضعة المحلية (مع أمثلة محددة)، و

خطوات محددة وملومسة يتعين القيام بها لموضعة القرار ا�ممي 1325 محليًا

الديمقراطية ونيبال وسيراليون بوضع  الكونغو  اÎن، قامت كل من جمهورية  حتى 
وتبني ونشر موجهات الموضعة المحلية.49 
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يجب أن تتضمن الموجهات المحاور التالية:

h�p://gnwp.org/training_material_type/localization-guidelines :49  الموجهات متاحة على الرابط



القسم الرابع 
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رصد أثر الموضعة المحلية
ُيعنى هذا القسم بمساعدة القائمات والقائمين على تنفيذ استراتيجية الموضعة 
المحلية على المراقبة الجيدة �ثر الموضعة المحلية، وتوثيق ذلك ا�ثر، في بالدهم. 

أ. المراقبة والتقييم – معلومات أولية

ينبغي على المراقبة أن تتّبع الخطوات ا¢رشادية والمؤشرات الموضوعة مسبقا في 
يمكن  بحيث  المرونة  من  بدرجة  تتحّلى  أن  أيضا  ينبغي  لكن،  المشروع.  بداية 
استعمالها ¢جراء تعديالت ومواكبات في المشروع مع تغير الظروف. وفقا لذلك فإن 

بعض التحديات المتوقعة أو المخاطر ينبغي رصدها كذلك.

أو  مشروع  أو  برنامج  �ي  وا¢نجازات  النتائج  وتقويم  تقدير  إلى  فيشير  التقييم  أما 
أو  أو عند نهايته،  المشروع،  أثناء  التقييم  إجراء عملية  استراتيجية معنية. يمكن 
التجّرد  التقييمات أن تكون على أكبر قدر ممكن من  الفراغ منه. ينبغي على  بعد 
والنزاهة وينبغي القيام بها بشكل نظامي. تقوم التقييمات بالنظر إلى التغييرات 
التابع   (DAC) ا¢نمائية  المساعدة  برنامج  البرنامج.  فيها  أّثر  التي  المدى  بعيدة 
التالية،  المعايير  تضع   (OECD) االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة 

والتي يتم استعمالها عادة في تصميم التقييمات:

القدرة  المشروع  القائمين على تنفيذ  أمر ذو أهمية �نه يعطي  المراقبة والتقييم 
فعالية  لقياس  با¢ضافة  نظامية،  بصورة  ومخرجاتها  التنفيذ  عملية  متابعة  على 
في  مستمر  البرنامج  كان  إذا  ما  تعيين  على  والتقييم  المراقبة  تساعد  المشروع. 

سياقه المتوّقع كما ينبغي تحديدًا أم بحاجة لتعديالت.

المتعلقة  للبيانات  ــدوري  وال المنظم  والتحليل  التجميع  هو  المراقبة  تعنيه  ما 
بأنشطة البرنامج. ا�شياء التي تكون محل المراقبة عادة تتضمن:

إكمال ا�نشطة (مثال، إكمال ورشات عمل)؛

مخرجات ا�نشطة (مثال، عدد المشاركين في ورشات العمل، مع التصنيف حسب 
الجنس والعمر، والوثائق التي تم إنتاجها، إلخ)؛

نتائج ا�نشطة (مثل التغييرات التي طرأت في مستوى المهارات أو المعرفة أو 
الثقة وسط المجموعة المستهدفة كنتيجة للمشاركة في ورشة العمل)؛ و

ا�ثر ذو المدى البعيد للمشروع (مثال، التغييرات في وضع النزاعات في المجتمع 
ومخرجاتها  المشروع  بأنشطة   – التغييرات  أي   – ربطها  يمكن  والتي  المعني 

ونتائجها).

الحتياجات  مالئمين  ونتائجه  المشروع  كان  مدى  أي  إلى  االرتباط):  (أو  الصلة 
والوطني؛  المحلي  بسياقها  بأوضاعها؛  ومرتبطين  المستهدفة  المجموعة 
وبا�ُطر القانونية الوطنية والدولية؟ هل عالج المشروع االحتياجات، وأضاف إلى 

اُ�ُطر القائمة بصورة اعُتِبرت مفيدة وسديدة.

المنشودة؟ هنا على  إنجاز أهدافه  المشروع من  أي مدى تمكن  إلى  الفعالية: 
في  وصياغتها  تصّورها  تم  والتي  المدى  بعيدة  النتائج  إلى  ينظر  أن  التقييم 

بداية المشروع، وأن يقّيم ما إذا كانت تلك النتائج المنشودة قد أنِجَزت. 



ب. المراقبة والتقييم والموضعة المحلية
المحلية  العمل  خطة  موضعة  عملية  وإنجازات  لنتائج  الــدوري  الرصد  المهم  من 
الموضعة  نجاح  تقييم   - أمكن  إذا   – المهم  كما من   ،1325 ا�ممي  بالقرار  المتعلقة 
والتغيير الذي أحدثته. هذا العمل لن يرفع من مستوى عملية الموضعة المحلية في 
يمكن  ُمكتَسبة  ــا  ودروس جيدة  ممارسات  سيوّلد  وإنما  فحسب،  معّين  بلد  أي 
مشاركتها مع بلدان أخرى، ومجموعات أخرى، تقوم بتنفيذ استراتيجيات الموضعة 
التغييرات  بتوثيق  كذلك  والتقييم  المراقبة  عملية  تسمح  بها.  الخاصة  المحلية 
الترويج  في  يساهم  الذي  ا�مر  المحلية،  الموضعة  تنفيذ  من  تنتج  التي  ا¢يجابية 
لالستراتيجية. عملية المراقبة والتقييم عمومًا تجعل من الموضعة المحلية ممارسة 

معيارية معروفة بدل أن تكون فقط نموذجًا واحدًا لممارسة ممتازة.

ما الذي ينبغي رصده؟
من  المحلية،  الموضعة  استراتيجية  لتنفيذ  والتقييم  المراقبة  بعملية  نقوم  حين 

المهم وضع اÎتي في االعتبار:

الكفاءة: هل تم استعمال الموارد (البشرية والمالية وغيرها) بأفضل صورة من 
أجل إنجاز ا�هداف؟ هل كان با¢مكان أدارة تلك الموارد بصورة أفضل؟

ا�ثر: ما هي التغييرات ذات المدى البعيد (ا¢يجابية والسلبية كذلك) في حياة 
المجموعات أو المجتمعات المستهدفة والتي جلبها المشروع/البرنامج؟

االستدامة: إلى أي مدى يمكن أن نقول إن نتائج وآثار المشروع مستدامة؟ وهل 
هنالك آليات موضوعة للتأكد من أن تلك النتائج ستبقى؟50 

آثار الموضعة المحلية لخطة العمل: هذه هي التغييرات ذات المدى البعيد 
التي جرت إثر الموضعة المحلية. يمكن أن تتضمن: 

القرار، خصوصا فيما يتعلق بالسالم  تغيير في مساهمة النساء في صنع 
وا�من؛ أو في القوات ا�منية؛ أو في بناء السالم؛

تغيير في حادثات العنف الجنسي المتعلق بالنزاعات؛

تغيير في المواقف والممارسات التمييزية والضارة تجاه النساء والفتيات؛

تغيير في مستوى الثقة بين الجمهور العام حول أوضاع السالم وا�من في 
المجتمع؛ و

تغيير في ردود البوليس على حاالت العنف الجنسي أو العنف القائم على 
النوع.

والمواقف  السلوكيات  في  التغييرات  هي  هذه  المحلية:  الموضعة  نتائج 
وا�داء، عند الفاعلين المحليين، بخصوص السالم وا�من وحقوق المرأة والعدالة 
الجندرية، التي طرأت نتيجة للموضعة المحلية. يمكن أن تتضمن تلك النتائج أو 

ُيستدل عليها باÎتي:
إدماج أجندة المرأة والسالم وا�من في خطط التنمية المحلية/المجتمعية؛

إنشاء أو ظهور مؤسسات جديدة، أو أجهزة أو وحدات جديدة، موكل لها 
مستوى  أو  المحلي  المستوى  على  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  تنفيذ 

المجتمع؛
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للمزيد من المعلومات عن معايير لجنة المساعدات ا©نمائية (التابعة لمنظمة التعاون ا©قتصادي والتنمية)، الرجاء زيارة الموقع: 
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm

50



68 ـُضلى إلى املمارسات املعيارية من املمارسات الف

المخرجات تكون عادة منتجات مباشرة أو نتائج مباشرة لنشاط ما، وليست تغييرات 
ذات مدى بعيد ظهرت بسبب النشاط.

كيفية قياس نتائج الموضعة المحلية

ما  ا�دلة.  على  المرتكزة  طبيعتها  والتقييم  المراقبة  عملية  أوجه  من  مهم  وجه 
على  نعتمد  أن  ينبغي  ــار،  واÎث والنتائج  المخرجات،  متابعة  حين  أنه  ذلك  يعنيه 
البيانات الُمثبتة وا�دلة، وأن نتأكد من قدرتنا على دعم خالصاتنا بالبرهان. ذلك ما 

يجعل عملية المراقبة والتقييم أكثر دقة وأثرًا ومصداقية.

من أجل الحفاظ على الطبيعة المرتكزة على ا�دلة للرصد والتقييم، تعتمد عمليات 
المراقبة والتقييم عادة على مؤشرات – أي "إشارات" و"عالمات" تسمح بتتّبع وإنجازات 

المخرجات المتباينة، وكذلك النتائج واÎثار بصورة معقولة وموضوعية.

الموضعة  لورشة  المباشرة  المنتجات  هي  هذه  المحلية:  الموضعة  مخرجات 
المحلية وا�نشطة المرتبطة بها. ويمكن لهذه أن تتضمن:

بالموضعة  المتعلقة  مجهوداتكم  وتقييم  رصد  عند  المستفادة:  الــدروس 
ينجح؟"  لم  الذي  وما  نجح  الذي  "ما  أنفسكم  تسألوا  أن  المهم  من  المحلية 
الجواب على هذا السؤال سيقود إلى الدروس المستفادة من عملية الموضعة 
المحلية والتي يمكن استعمالها – أي الدروس – لتقوية عملية تنفيذ الموضعة 
المحلية في الخطوات القادمة، أو يمكن مشاركتها مع بلدان أخرى تقوم بتنفيذ 

استراتيجية موضعة محلية، كيما تعينهم على تعديل خططهم.

والسياسات  والقوانين  المحلية،  العمل  خطط  لتنفيذ  مالية  موارد  تعيين 
المحلية، من ميزانية ا�قاليم أو البلديات أو المدن أو القرى؛

الزمالة بين التعاونيات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لالضطالع 
باحتياجات معّينة للمجتمع على المستوى المحلي؛ 

تعيين أو انتخاب المزيد من النساء في مناصب عامة أو مناصب صنع قرار؛

زيادة نسبة النساء في قوات البوليس والجيش؛

تضمين تنفيذ خطة العمل الوطنية في تقييم أداء المسؤولين المحليين؛ و

المزيد من فرص التمكين االقتصادي للنساء

التزامات واضحة من المشاركين في الورشة تّمت خالل الورشة؛

عدد المشاركين في الموضعة المحلية الذين تم تدريبهم ليصبحوا "خبراء 
موضعة محلية"؛

تنظيم تدريبات وسمنارات حول أجندة المرأة والسالم وا�من؛

بناء إرشادات للموضعة المحلية؛

بناء وتبني خطط عمل محلية؛ و

بناء وتبني قوانين وسياسات واستراتيجيات محلية.



هنالك نوعان رئيسيان من المؤشرات: مؤشرات نوعية ومؤشرات كمية.

المؤشرات الكمية تعتمد على ا�رقام والبيانات الرقمية. يمكن استعمال المؤشرات 
المؤشرات  نماذج  بعض  النتائج.  مستوى  في  كما  المخرجات  مستوى  في  الكمية 

الكمية تتضمن:

من المهم جدًا أن يكون تقديم البيانات الكمية راميًا إلى ما وراء ا�رقام. ما يعنيه 
بخصوص  ا�رقام  تعنيه  ما  حول  واستبصارات  تفسيرا  البيانات  تلك  تقّدم  أن  ذلك 
في  واالقتصادية،  الثقافية  السياقات  بخصوص  كما  االجتماعية-سياسية  ا�وضاع 

حاالت ارتباطها، كذلك.

الرقمية فتلك نسميها مؤشرات نوعية وتعتمد على معلومات  المؤشرات غير  أما 
حصلت  التي  والتغيرات  ورضاهم،  ثقتهم  لمستويات  المشاركين  وصف  مثل 
لمواقفهم، كما وصفهم للوجوه التي أّثر بها المشروع على حيواتهم. الفائدة التي 
نجنيها من اعتبار المؤشرات النوعية أن المشاركين يستطيعون عبرها التعبير عن 
أشياء ال يمكن وضعها في صورة رقمية بسهولة، مثل مستوى التعاون بين الوحدات 
المتباينة أو مدى اعتبار أصوات النساء في قرارات ونقاشات المجالس المحلية. لكن 
ينبغي االنتباه �ن المؤشرات النوعية عادة لديها درجة من التخمين (أو "االعتباط") 

ا�مر الذي يجعلها عرضة للتأثر باالنحيازات الشخصية أكثر من المؤشرات الكمية.

من  نقلل  بحيث  "لقياسها"  أو  النوعية،  المؤشرات  من  لØفادة  طرق  بضعة  هنالك 
الحاالت (مثال، حين نتحدث حول مستوى  "االعتباط"). في بعض  (أو  التخمين  درجات 
الثقة أو المعرفة)، يمكن للمؤشرات النوعية أن تعتمد على "تقديرات ذاتية" تقوم 
بها المجموعة المستهدفة عبر استطالع. في حاالت أخرى قد يكون من المفيد تعريف 
"المستويات" التي يتبناها المؤشر، باالعتماد على معلومات كمية/غير تخمينية أو 

نوعية/تخمينية (مثل آخر نقطة أدناه، كنموذج).

عدد النساء المحليات الالئي شاركن في ورشة عمل الموضعة المحلية وزدن من 
مستوى  على  مؤشر  ــذا  (وه النزاعات  وتجنب  السالم  بناء  حــول  معارفهن 

المخرجات)؛

عدد خطط العمل المحلية التي تم بناؤها في البلد المعني (وهذا مؤشر على 
مستوى المخرجات)؛

عدد االلتزامات الرسمية، بواسطة السلطات المحلية، بتنفيذ القرار ا�ممي 1325 
المخرجات  يكون مؤشرًا على مستويي  أن  يمكن  (وهذا  المحلي  الصعيد  على 

والنتائج)؛

بخصوص  المحليات  النساء  واحتياجات  اهتمامات  تعالج  التي  الموّجهات  عدد 
اتفاقيات السالم (وهذا مؤشر على مستوى النتائج)؛

عدد الوزارات وأجهزة الدولة التي التزمت بتمويل عملية التنفيذ المحلي للقرار 
ا�ممي 1325 (وهذا مؤشر على مستوى النتائج)؛

مثل  المحلي،  الحكم  أجهزة  في  المتواجدات  النساء  عدد  في  النسبة  تغير 
النتائج  مستويي  على  مؤشر  (وهذا  إلخ.  العمدة،  ومكتب  المحلية  المجالس 

واÎثار).

المبني  أو  الجنسي  بالعنف  المتعلقة  المسّجلة  الحاالت  النسبة في عدد  تغير 
أن  يمكن  (وهذا  بشأنها  القوانين  وتنفيذ  استقصاؤها  تم  والتي  الجندر  على 

يكون مؤشرًا على مستوى النتائج أو مستوى اÎثار).
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بعض أمثلة المؤشرات النوعية تتضمن:

القياس  سهلة  وأنها  غامضة  غير  أنها  الكمية  المؤشرات  استعمال  فوائد  إحدى 
مقارنة بالمؤشرات النوعية. لكن المؤشرات الكمية أحيانا قد تكون أصعب من حيث 
التفسير – أي أنها قد "ال تقول كل القصة"، بما أنها فقط تتحدث عن ا�رقام وليس عن 
المجلس  في  النساء  عدد  في  زيادة  أي  المثال،  سبيل  على  ا�رقــام.  تلك  تمّثله  ما 
تؤدي  ما  سياسٍة  أو  قانون  في  تغييرًا  فقط  يعكس  قد  لكنه  مهم؛  مؤشر  المحلي 
حين  ومعنى  قيمة  أكثر  يصبح  كهذا  مؤشر  للنساء.  "رمــزي"  احتواء  إلى  بالتالي 
نقاشات  في  النساء  صوت  اعتبار  مستوى  في  ينظر  كمي  غير  مؤشر  مع  ندمجه 
المؤشرات  من  خليط  استعمال  الجيدة  الممارسة  من  لذلك،  وفقًا  المجلس.  وقرارات 

الكمية والنوعية.

و/أو  المحليات  النساء  بين   1325 ا�ممي  القرار  بخصوص  المعرفة  مستوى 
السلطات المحلية؛

باالنعكاس على  اهتماماتهن حظيت  بأن  المحليات  النساء  بين  الثقة  مستوى 
مفاوضات السالم القائمة؛ (يمكن قياس هذا، على سبيل المثال، عبر استطالع 
بين النساء المحليات وسؤالهن حول مستوى ثقتهن بذلك، بحيث يخترن درجة 

من 1 إلى 5). 

مستوى الثقة بين النساء المحليات والمجتمع المدني بأن االلتزامات التي تمت 
االعتماد  يمكن  التزامات  ا�ممي 1325  القرار  لتنفيذ  المحلية  السلطات  بواسطة 
كما  االلتزامات،  عدد  حول  كمًيا  مؤشًرا  المؤشر  هذا  يصحب  أن  (يمكن  عليها؛ 
بأن يختاروا  المشاركين فيه  المؤشر عبر استطالع ُيطلب من  يمكن قياس هذا 

رقما بين 1 و5 يمثل مستوى ثقتهم).

مقدار احتواء النساء في عمليات صنع القرار في المجلس المحلي (لقياس هذا 
تلك،  االحتواء  "لمستويات"  تعريف مسبق  المفيد وضع  يكون من  ربما  المؤشر، 

مثل

متدني جدا - ليس هنالك نساء ممثالت في المجلس المحلي، وال يتم اعتبار 
اهتمامات النساء في القرارات. 

او هنالك عدد  المحلي،  المجلس  ليس هنالك نساء ممثالت في   - متدني 
النقاشات  في  نادرًا  اعتبارها  يتم  النساء  واهتمامات  فقط،  منهن  بسيط 

والقرارات.

اهتماماتهن  لكن  المحلي،  المجلس  في  النساء  بعض  هنالك   – متوسط 
قليلة االعتبار في النقاشات والقرارات.

عالي – هنالك بعض النساء في المجلي المحلي، واهتماماتهن تجد االعتبار 
في النقاشات والقرارات.

عالي جدا – هنالك على ا�قل   30  من النساء ممثالت في عضوية المجلس 
رؤاهن  أن  كما  المجلس،  لقاءات  في  نشطة  بصورة  يساهمن  وهن  المحلي، 

واهتماماتهن دائمًا ما تجد االعتبار في النقاشات والقرارات. 

%



 – التقييم  مستويات  جميع  على  المؤشرات  وتركيب  صياغة  تكون  أن  ينبغي 
للمخرجات وللنتائج ولآلثار. من المهم كذلك، للمؤشرات الكمية والنوعية معا، إنشاء 
أو  البرنامج  بداية  في  بالقياس  المؤشر  منه  يبدأ  الذي  المستوى  أي   – أساس  خط 

المشروع أو استراتيجية التنفيذ.
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كيفية تجميع ورصد البيانات

من المهم تعريف مصادر البيانات/المعلومات الخاصة بكل مؤشر قبل بداية مشروع 
من  التحقق  أجل  من   1325 ا�ممي  بالقرار  المتعلقة  العمل  لخطة  المحلية  الموضعة 
كون المؤشرات واقعية ويمكن مراقبتها والتقرير عنها. مصادر المعلومات يمكن أن 
تكون: تقارير الورشة؛ وسجالت االجتماعات الرسمية؛ ووثائق رسمية أخرى؛ واستبيانات 
الجهات  بعض  مع  ولقاءات  ا�خرى؛  وا�نشطة  الورشات  في  المشاركين  على  تتوّزع 

المهمة ذات الصلة؛ ومالحظات، إلخ.

المهم  من  عليها،  االعتماد  ويمكن  فّعالة  بصورة  البيانات  تجميع  ضمان  أجل  من 
طريق  عن  المدني،  والمجتمع  المحليين  المسؤولين  قدرات  تطوير  في  االستثمار 
وتقييم  رصد  بعمليات  وللقيام  البيانات  لتجميع  المتعددة  الطرائق  في  تدريبهم 

متجاوبة جندريًا.

ومن أجل التحقق من إجراء المراقبة والتقييم لتنفيذ استراتيجية الموضعة المحلية 
بصورة مقبولة، من الخير لنا أن نفّكر مسبقًا حول المخرجات والنتائج واÎثار المتوقعة 
لهذه  المقابلة  المؤشرات  في  المسبق  التفكير  مع  تلك،  التنفيذ  عملية  من 

المستويات التقييمية، ووضع كل ذلك في جدول. أدناه نموذج لذلك:

XXXX

XXXX

مــهــّمــات  ـــرات  مـــؤث ــاء  ــس ــن ال  :1 ــــر  ا�ث
القرار،  صنع  في  حقيقيات  ومشاركات 
في  ـــن،  وا�م الــســالم  ــول  ح خصوصا 

 X ا�قليم

عدد النساء الموجودات في مناصب 
المحلية  الــمــجــالــس  فـــي  ــة  ــام ه
التنسيق  وآليات  التسييرية  واللجنات 

حول أجندة السالم وا�من

المؤسسات  وتعيين  رصد 
الــمــحــلــيــة، والـــلـــقـــاءات، 

ومراجعة الوثائق

ــــذي تــشــعــر بـــه الــنــســاء  الـــمـــدى ال
أن  هامة  مناصب  في  المتواجدات 
واالعتبار  االستماع  تجد  اعتباراتهن 
فـــي عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار وصــنــع 

السياسات

لقاءات، واستبيانات موّزعة 
في  المتواجدات  للنساء 

مناصب هامة

المؤشراتالمؤشراتالمؤشراتالمؤشرات



ج . استعمال بيانات المراقبة والتقييم وتقديم التقارير بخصوصها
كما ناقشنا عاليه، فإن عملية المراقبة والتقييم مهمة �نها تساعد على التحقق من 
على  القائمين  والتقييم  المراقبة  عملية  تساعد  المرجّوة.  لنتائجه  المشروع  إنجاز 
الجوانب  أحد  عليها.  ويرّدوا  والتحديات،  المحتملة  المخاطر  يتوّقعوا  حتى  التنفيذ 
كتابة  عملية  كذلك  تسّهل  كعملية  أنها  كذلك  والتقييم  للرصد  جدًا  المهمة 
وتقديم التقارير حول تطورات الموضعة المحلية ¢طالعها للمانحين والشركاء وبقية 

منظمات المجتمع المدني، إلخ.

ثمينة  معلومات  تشّكل  المحلية  الموضعة  استراتيجية  وتقييم  رصد  من  البيانات 
شتى  على  وا�مــن  والــســالم  الــمــرأة  أجندة  في  الفاعلين  مع  مشاركتها  يجب 
الوطنية،  الوزارات  إلى  الشعبية  القواعد  النسائية ذات  المنظمات  المستويات—من 

إلى ا�جهزة ا¢قليمية وحتى منظمات وكيانات ا�مم المتحدة.

استعماله  يمكن  منها  والكثير  متباينة،  أشكاًال  يأخذ  قد  التقارير  وتقديم  كتابة 
ومنها  المحلية،  الموضعة  لبرنامج  ا¢عالمي  النصيب  زيادة  منها  واسعة،  �غراض 
كذلك إخطار جهات صنع القرار الوطني والدولي حول أجندة المرأة والسالم وا�من، 
ومنح نماذج للممارسات الممتازة حتى يمكن إعادة إنتاجها في بلدان شتى، وتوليد 

المزيد من التمويل لدعم استراتيجية الموضعة المحلية.
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XXXX

XX

والقيادات  السلطات  ذوو   :1.1 النتيجة 
تجاه  بواجبهم  إدراك  على  المحلية 
للنساء في  الحقيقية  المشاركة  دعم 

صنع القرار، ويستوفون ذلك الواجب

1.1.1: ذوو السلطات والقيادات  النتيجة 
ــة  ورش ــي  ف يــشــاركــون   XX المحلية 

الموضعة المحلية للقرار ا�ممي 1325
 

والسلطات  الــقــيــادات  ذوي  ــدد  ع
ورشات  في  شاركوا  الذين  المحلية 
التدريب حول أجندة المرأة والسالم 

وا�من

وقائمة  الـــورشـــة،  تــقــريــر 
المشاركين

والسلطات  القيادات  ذوي  نسبة 
الــمــحــلــيــة الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن 
القرار  صنع  في  النساء  "مساهمة 
أمر مهم وضروري من أجل تحقيق 

السالم

ـــات مــــوّزعــــة  ـــان ـــي ـــب اســـت
وبعد  قبل  للمشاركين 

الورشة

XXXX المحلية،  القوانين والسياسات  عدد 
المتبناة في ا�قليم X، والتي تضمن 

المساهمة الحقيقية للنساء

مراجعة الوثائق، ولقاءات

NAXX مستوى الثقة بين النساء المحليات 
أن  المحلي  الــمــدنــي  والمجتمع 
مفيدة  ــات  ــاس ــي ــس وال ــيــن  الــقــوان

وسيتم تنفيذها

والــقــيــادات  السلطات  ذوي  ــدد  ع
ورشــة  فــي  المشاركين  المحلية 
ا�ممي  للقرار  المحلية  الموضعة 

1325

على  ــة  ــوّزع م استبيانات 
المدني  المجتمع  ممثلي 
الـــمـــحـــلـــي، ولــــقــــاءات، 
ونــقــاشــات مــجــمــوعــات 

التركيز

المؤشراتالمؤشراتالمؤشراتالمؤشرات

% XX %



بتقديم  الحكومات  تقوم  حيث  موجودة،  وعالمية،  وطنية  متعددة،  بناءات  هنالك 
للمجتمع  مهمة  مداخل  هذه  وا�مــن.  والسالم  المرأة  قــرارات  تنفيذ  حول  التقارير 
المدني ليس فقط لرصد التطورات التي تقودها الحكومات بخصوص أجندة المرأة 
خالصاتهم  حول  الخاصة  الرصدية  تقاريرهم  لتقديم  كذلك  وإنما  وا�من  والسالم 
يمكن  التي  المنصات  بعض  أدناه   .1325 ا�مي  للقرار  المحلي  بالتنفيذ  المتعلقة 

عبرها تقديم التقارير:
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تقديم التقارير للبرلمانات الوطنية: في أستراليا وكندا، وبلدان أخرى، يعقد 
البرلمان جلسات خاصة يكون فيها على جهات معنية مهمة في عملية تنفيذ 
أجندة المرأة والسالم وا�من أن تقّدم تقاريرًا حول تطور عملهم. يمكن استعمال 
هذه الجلسات البرلمانية الخاصة من أجل تقديم تقارير سنوية حول تنفيذ خطة 

العمل الوطنية با¢ضالة إلى خطط العمل المحلية حيثما توجد. 
في كثير من البلدان تكون هذه الجلسات البرلمانية مفتوحة للجمهور ومبثوثة 
لرفد  ناجعة  أدوات  تعّد  التقارير  تلك  فمثل  لذلك  االنترنت.  أو  التلفزيون  على 

المحاسبية والشفافية.

تقدير التقارير لمجلس ا�من: على الصعيد الدولي يتم حث الدول ا�عضاء في 
المتحدة للمرأة، باستعمال 26  المتحدة على تقديم تقارير لمنظمة ا�مم  ا�مم 
مؤشر تم تطويرها تحت القرار ا�ممي 1325. يلعب المجتمع المدني دورًا مهمًا 

في التعبئة من أجل تسليم هذه التقارير ورفع الوعي حول المؤشرات.51  

عملية  تقوية  حاولت  الجهود  بعض  بينما  سيداو:  للجنة  التقارير  تقديم 
المراقبة والتقييم لتنفيذ أجندة المرأة والسالم وا�من، وكذلك بعض ا�دوات – 
ليس  الغرض،52  لذلك  تطويرها  تم   –  1325 ا�ممي  القرار  تحت  المؤشرات  مثل 
المرأة  هنالك بعد بروتوكول تقديم تقارير دولي، وآلية محاسبية، حول أجندة 
والسالم وا�من. لذلك فإن المراقبة والتقييم لجهود الموضعة المحلية مضاعف 

ا�همية.

أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  هي  التقارير  لتقديم  المهمة  اÎليات  إحدى 
المرأة والسالم وا�من  التمييز ضد المرأة (سيداو). والصلة بين سيداو وأجندة 
معروفة بصورة واضحة عبر توصيات سيداو العامة (التوصية رقم 30، متبناة في 
 – 189 دولة   – االتفاقية  ا�عضاء في  الدول  التوصية يشار لكل  2013). تحت هذه 
بتقديم تقارير حول تنفيذاتهم لقرارات المرأة والسالم وا�من. يعادل ذلك في 
ا�همية أن المجتمع المدني بإمكانه ان يستعمل آلية التقارير الموازية/البديلة 
لتقديم التقارير حول تنفيذ قرارات المرأة والسالم وا�من. الدول ا�عضاء الموقعة 
الموضعة  حول  معلومات  يضمنوا  أن  يجب  المدني  والمجتمع  سيداو  على 

المحلية في تقاريرهم لسيداو. 

يمكن كذلك للمجتمع المدني أن يمارس الضغط على حكومته من أجل ضمان 
المحتوى؛ كما يمكنه تقديم تقارير موازية  احتواء تقاريرهم لسيداو على ذلك 
وموضعتها  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  تنفيذ  حول  نظره  وجهة  يقّدم  كيما 
مــحــليــًا. الــتــقاريـــر الــمـــوازيــة هـــي تـــقــارير يــقدمــهــا مــمثـلو المجتمع 

تقسم هذه المؤشرات إلى أربعة أركان: المنع، والمشاركة، والحماية، والمعونة والتعافي. القائمة الكاملة للمؤشرات موجودة في الموقع:
 https://www.peacewomen.org/security-council/WPS-indicators-and-monitoring
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على المستوى ا¢قليمي، قام االتحاد االفريقي بتبني إطار نتائج على مستوى القارة 
أجل  من  المؤشرات  من  مجموعة  على  ا¢طار  يشتمل  وا�مــن.  والسالم  المرأة  حول 
التقارير حول  التطورات وتقديم  لمتابعة ورصد  ا�عضاء  الدول  بواسطة  استعمالها 

التزاماتهم الجندرية، خصوصا تحت قرارات المرأة والسالم وا�من.

كل عمل تقديم التقارير ينبغي أن ينبني على أجندة واضحة وثابتة. يمكن حينها 
للشبكة العالمية للنساء بانيات السالم GNWP استعمال سياستها االستراتيجية 

وموقعها الجغرافي للترويج للموضعة المحلية ونتائجها في المنابر الدولية. 

الرجاء االطالع على المرفقات التالية للمزيد من ا¢رشادات:

والنتائج  لآلثار  ا�مثلة  بعض  مع  وتقييم  رصد  لجداول  إضافية  نماذج   - المرفق 
والمخرجات، با¢ضافة للمؤشرات

السالم  بانيات  للنساء  العالمية  الشبكة  طّورته  قياس  لسجل  نموذج   - المرفق 
GNWP
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ليس  وبينما  الحكومية.  للتقارير  إضافة  تكون  كيما  سيداو  لجنة  إلى  المدني 
هنالك سقف موضوع لعدد التقارير التي يمكن أن يقدمها المجتمع المدني إال أن 
عبر  مشتركة  بصورة  تقديمها  تم  ما  إذا  أقوى  تكون  العادة  في  التقارير  تلك 
التقارير  متنوعة.  نظر  وجهات  تعكس  كيما  المتباينة،  المنظمات  من  مجموعة 
بالسالم  المتعلقة  للقضايا  سيداو  لجنة  انتباه  لجذب  مهمة  أدوات  الموازية 
وا�من. في اكثر من حالة، ومنها حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق 
وإسرائيل، قام المجتمع المدني بإنتاج تقارير تركز بصورة مباشرة على أحوال أو 
مساهمة النساء في النزاعات، والتي بدورها قامت با¢شارة المباشرة إلى أجندة 
المرأة والسالم وا�من والقرار ا�ممي 1325. التحليل الذي قدمته الشبكة العالمية 
للنساء بانيات السالم   GNWP  أظهر أن لجنة سيداو اعتمدت على تلك التقارير 

أثناء إنتاجها لخالصات مشاهداتها وتوصياتها.53       

تقديم التقارير بواسطة المجتمع المدني: با¢ضافة إلى تقديم تقارير موازية 
من  مجموعة  تستعمل  أن  المدني  المجتمع  لمجموعات  يمكن  سيداو،  إلى 
 GNWP المؤشرات التي طّورتها الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم 
ضمن مشروعها "النساء يحدثن فرقا"، باÀضافة إلى "ِسِجل القياس للقرار 
مبّسطة  بصورة  التقييم  معلومات  بتقديم  القياس  سجل  يسمح    54."1325

وواضحة.

مؤشرات الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم  GNWPمبنية على المؤشرات 
القياس"  "سجل  أمــا  المتحدة.  ل¯مم  العام  السكرتير  أصدرها  الالتي  ـــ26  ال
عملية  في  التقدم  لعكس  مختلفة  ألوان  مع  المرور"  "إشارات  نظام  فيستعمل 

التنفيذ (تحّسن، انتكاس، أو ال تغيير) تحت كل مؤشر.   

  للمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على موجز السياسات، الصادر عن الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم، حول تقوية التحالفات بين سيداو 
وأجندة المرأة والسالم وا³من، الموجودة هنا: 

/http://gnwp.org/strengthening-synergies-between-cedaw-and-women-peace-and-security-resolutions

53

  للمزيد من المعلومات عن عمل الشبكة العالمية للنساء بانيات السالم GNWP حول الرصد والتقييم ³جندة المرأة والسالم وا³من، انظر:
/http://gnwp.org/program/monitoring
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الملحق 1أ –  الوحدة التدريبية لورشة عمل
                       الموضعة المحلية

الجلسة ا�ولى: تمهيد

بالمشاركين/مشاركات  التعريف  طريق  عن  الورشة  النعقاد  المناخ  لتهيئة  الهدف: 
وا�شخاص المرجعيين، والُميّسرين، وأهداف الورشة وأجندتها، والمفاهيم المحورية 

والقواعد العامة للنشاط.

المفاهيم  يقدم  بتمرين  الجلسة  الميسر  يبدأ  دقيقة):   15) / مقدمات  الجليد  إذابة 
ا�ساسية المتعلقة بورشة العمل ، باتباع الخطوات التالية:

يتوقعون  عما  المشاركين  الميسر  يستفسر  دقائق):   10) العمل  ورشة  أهــداف 
استخالصه من ورشة العمل ويستخدم ردودهم لعرض أهداف ورشة عمل الموضعة 
المحلية. يكتب الميسر ا�هداف على لوح كتابة قالب ويتركها في مكان يمكن رؤيته 

خالل ورشة العمل:

مدة الجلسة: 45 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة: ميكروفونات ، جهاز عرض بروجكتر LCD، أوراق كبيرة مثل ورق 
التلوين أو أوراق الحامل أو لوح الكتابة القالب، أقالم سبورة

ملخص الجلسة

عند نهاية هذه الجلسة يكون بمقدور المشاركون إنجاز التالي: 

معرفة بعضهم بعضا وإذكاء روح الفريق
 

فهم أهداف وأجندة ورشة الموضعة المحلية؛

فهم متطلبات الجلسات المختلفة، واالستعداد للمشاركة فيها؛ و

االلتزام بمبادئ االحترام، واحترام الوقت، والمشاركة النشطة، واالستماع، وما إلى 
ذلك.

اطلب من المشاركين تشكيل مجموعات زوجية والتعرف على بعضهم لمدة 5 
اسم  المشارك/ة،  أسم  هي  مشاركتها  ينبغي  التي  المعلومات  بعض  دقائق. 
المنظمة / المؤسسة أو المجتمع المحلي الذي يمثلونه، موقع المشارك في تلك 
المشاركين  من  يطلب  أن  للمييسر  المحلي.  المجتمع  أو  المؤسسة   / المنظمة 
لموضوع  لللتمهيد  ، كطريقة  لهم  بالنسبة  "السالم"  كلمة  تعنيه  ما  مناقشة 

ورشة العمل.

إلى  البعض  بعضهم  تقديم  زوجية  مجموعة  كل  في  المشاركين  من  اطلب 
المجموعة بأكملها.

على  شجعهم  للتعارف.  طريفة  طرًقا  المحليون  القادة  يعرف  ما  عادًة  مالحظة: 
استخدام أي أسلوب تعارف يناسبهم و يرسي عالقة جيدة بين المشاركين.

 1325 دليل تطبيق استراتيجية الموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من رقم 
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القواعد  من  عــدًدا  للمشاركين  ر  الُميسِّ يقدم  دقائق):   5) العمل  ورشة  قواعد 
ا�ساسية لحلقة العمل. وقد تشمل هذه القواعد: 

يسأل الميسر المشاركين إذا كانوا يرغبون في إضافة أي قواعد أساسية إلى القائمة 
، ويكتب كل القواعد ا�ساسية على لوح الكتابة القالب ويتركهم في مكان سيكون 

مرئًيا خالل ورشة العمل.

مجلس  قرار  في  الرئيسية  وا�حكام  وا�من  والسالم  المرأة  أعمال  جدول  فهم 
العمل  خطة   / الوطنية  العمل  خطة  و/أو   له،  الداعمة  والقرارات    1325 ا�من 

اÉقليمية ذات الصلة (إن وجدت) ؛

المحلية  وا�ولويات  المحلي  المجتمع  يواجهها  التي  التحديات  على  التعرف 
 1325 ا�مــن  مجلس  قــرار  بها  يرتبط  التي  والطريقة   ، فيها  التفكير  وطريقة 
(إن  اÉقليمية  العمل  خطة   / الوطنية  العمل  خطة  وكذلك  الداعمة  والقرارات 

وجدت) ؛

ضمان التنفيذ على المستوى المحلي لقرار مجلس ا�من 1325 والقرارات الداعمة 
له ، وكذلك أحكام خطة العمل الوطنية / خطة العمل اÉقليمية (إن وجدت) ، من 
المرأة  أو دمج أجندة  المحلية)  العمل  خالل إنشاء تشريعات محلية (مثل خطط 

والسالم وا�من  في خطط التنمية المحلية / المجتمعية ؛ و

المرأة  أجندة  تنفيذ  لدعم  المشاركين  التزامات ملموسة من قبل  إلى  التوصل 
والسالم وا�من في حياتهم الشخصية والمهنية.

احترم اÎخرين وآرائهم ؛  

استمع: ال تقاطع اÎخرين أثناء حديثهم وحاول اÉصغاء لهموم وأفكار المشاركين 
اÎخرين 

الوقت  في  الجلسات  إلى  بالوصول  اÎخرين  المشاركين  وقت  احترم  دقيقًا:  كن 
المحدد.

من الممارسات الفـُضلى إلى الممارسات المعيارية
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الجلسة الثانية - مفهوم النوع (الجندر)

تحديد مفهوم النوع االجتماعي ، كيف يتمظهر في الحياة اليومية، لماذا  الهدف: 
وا�من،  بالسالم  يرتبط  وكيف  السياسات،  وتنفيذ  السياسات  صنع  في  مهم  هو 

والتنمية المستدامة

تمرين جماعي: "التصرف كرجل و / أو إمرأة" (30 دقيقة)
  

مالحظة: عادة ما يكون لدى منظمات المجتمع المدني للنساء طرًقا مبتكرة لمناقشة 
وذلك   ، السياق  باختالف  الجلسة  هذه  منهجية  تختلف  االجتماعي.  النوع  مفاهيم 
لضمان ارتياح المشاركين. أدناه هو مجرد مثال على منهجية يمكن استخدامها إن 

كانت مالئمة للسياق.

مدة الجلسة: 45 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة: : لوحة بيضاء أو لوحة سوداء أو لوح الكتابة القالب ، بطاقات بألوان 
مختلفة ، أقالم سبورة ، طباشير ، ميكروفون (اختياري)

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة، سيكون لدى المشاركين التالي:

القدرة على شرح مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) وتقاطعه مع قضايا السالم 
وا�من

تؤثر على  ا�جتماعي  وكيفية  النوع  القدرة على شرح ومناقشة معايير وأدوار 
امكانية الوصول إلى الفرص وبالتالي تؤثر على كيفية عيش الناس لتجربة ا�من 

والتنمية

فهم أن المساواة والعدالة الجندرية عنصر أساسي في ا�من البشري والتنمية 
المستدامة والحوكمة الراشدة.

البطاقات، واحدة صفراء وا�خرى خضراء على  يمنح كل مشارك مجموعتين من 
ما  وكتابة  ذهني  بعصف  القيام  المشاركين  من  الميسر  يطلب  المثال.  سبيل 
يعنيه "التصرف كرجل" (في بطاقة ملونة) أو "التصرف كأنثى" (في بطاقة بلون 
؛  القوام   / المظهر  التالية:  المجاالت  اعتبار  يمكن  المجاالت.  من  عدد  في  آخر) 
مع  التواصل  المالبس؛  الزواج،   / انواعها  بمختلف  العالقات   / العاطفية  العالقة 
الهوايات؛   / الفراغ  أوقات  العمل؛  ا�طفال؛  ألعاب  التعليم؛  المشاعر،   / اÎخرين 

المهن، ا�لوان.

حيث  اللوح،  على  بطاقاتهم  المشاركين  جميع  يضع   ، دقائق   10-5 حوالي  بعد 
يمكن �ي شخص آخر رؤيتها.

ر جدوًلا مكون من عمودين: "سلوك قابل للتغيير" و "سلوك غير  يرسم الميسِّ
قابل للتغيير".

من الممارسات الفـُضلى إلى الممارسات المعيارية
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استخالص المعلومات والمناقشة (30 دقيقة) يختتم الميسر بشرح أن أي سلوك 
أو قواعد يمكن تغييرها ُتعرف باسم "أدوار النوع اÉجتماعي" والمهام أو الوظائف 

التي ال يمكن تغييرها تعزى إلى الجنس.

 ، الفرص  إلى  الوصول  على  يؤثر  وكيف  االجتماعي  النوع  معايير  ر  الُميسِّ يشرح 
وأن  والتنمية،   ا�من  تجربة  الناس  بها  يعيش  التي  الكيفية  على  يؤثر  وبالتالي 
الجندرية عنصر أساسي في ا�من البشري والتنمية المستدامة  المساواة والعدالة 

والحوكمة الراشدة .

مقابل كل سلوك دونه المشاركون على البطاقات يطرح الميسر ا�سئلة التالية:

أين تعلم المشاركون هذا السلوك؟

ماذا يحدث عندما ال يتوافق شخص ما مع Ùذه القواعد ومع توقعات السلوك ا
لمحددة؟

هل شهدت تغيرًا في أي سلوك مما ذكر أعاله؟ ما هو؟
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الجلسة الثالثة: تحليل السياق/ تحليل النزاع

الهدف: التفكير في تأثير النزاع على مجتمع محلي معين و / أو السياق االجتماعي 
السياسي ا�وسع في المجتمع المحلي

المحلي  للسياق  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  قرارات  مالءمة  و  ارتباط  مدى  تحديد 
بناء على  للتنفيذ  أولوية  تمثل  التي  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  وتحديد مجاالت 

الواقع والحاجات المحلية.

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة: لوح كتابة قالب، وأقالم سبورة، "شجرة النـزاع، لوح كتابة قالب معد 
مسبقًا، وأوراق ذات حجم كبير لكتابة المالحظات، أو أوراق A4 ، وشريط الصق.

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة ، يجب أن يكون للمشاركين:

التي  والتأثيرات  مجتمعهم  في  للنزاع  الجذرية  ا�سباب  تفسير  على  القدرة 
يلحقها، وال سيما بالنساء والفتيات ؛

وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  قرارات  اراتباط   مدى  ومناقشة  شرح  على  القدرة 
بسياقهم المحلي و احتياجات مجتمعهم؛ و

القدرة على تحديد القضايا الرئيسية / المجاالت التي يجب أن تكون لها ا�ولوية 
التي  ا�خرى  السياسات  أو   / و  المحلية  العمل  خطة  تعالجها  أن  ينبغي  والتي 

تدمج أجندة المرأة والسالم وا�من في خطط التنمية المحلية.

مقدمة وإعداد (5 دقائق): يتم تقسيم المجموعة بأكملها إلى مجموعات صغيرة 
كان  إذا  المشاركين.  عدد  على  اعتماًدا  مجموعة  كل  في  أشخاص   6 أو   5 من 
المشاركون قادمين من قرى أو قطاعات مختلفة - مثل موظفي الخدمة المدنية 
، ومنظمات المجتمع المدني ، ومنظمات الشباب ، والقادة الدينيين ، وقطاعات 

الشرطة والجيش ، يمكن أن يستند تقسيم المجموعات على هذه الخلفيات.

شجرة النزاع (30 دقيقة)
سيتم منح المجموعة الصغيرة 45 دقيقة لÜجابة على ا�سئلة التالية:

هي  ما   - مجتمعك  على  يؤثر  زال  ما  أو   / أثر  الذي  العنيف  النزاع  صف 
ا�سباب الجذرية لهذا النزاع؟ وما هم ا�طراف المتنازعة؟

وعلى  عام،  بشكل  المجتمع  وعلى   ، مجتمعك  على  النزاع  تأثير  هو  ما 
النساء والفتيات على وجه التحديد؟

تلك  كانت  هل  السالم؟  وبناء  النزاع  لحل  المبذولة  الجهود  هي  ما 
الجهود ناجحة؟ يرجى توضيح إجابتك؟

هل شاركت النساء في حل النزاع وبناء السالم؟ لما، و لما ال؟
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السابق  التمرين  نفس  تطبيق  يمكن  مباشر،  نزاع  من  تعاني  ال  التي  البلدان  في 
لتحديد "المشاغل ا�منية". يجب طرح ا�سئلة نفسها - ما هي الصراعات الداخلية 
على  تؤثر  وكيف   ، الجذرية  أسبابها  هي  وما   ، بلدهم  على  تؤثر  التي  والخارجية 
النساء والرجال بشكل مختلف ، وما هي اÉجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف منها 

، وإلى أي مدى كانت ناجحة؟

بعد ذلك يجب أن يطلب الميسر من المشاركين رسم ا�جابات على لوح كتابة قالب 
باستخدام اللوح القالب المجهز مسبًقا والذي يحتوي على رسم الشجرة. يمثل جذع 
الشجرة التحدي الرئيسي للنزاع /المشكلة  ا�منية ؛و تمثل الجذور أسباب النزاع / 
"إكمال"  المشاركين  من  الميسر  يطلب  الناتجة.  اÎثار  الفروع  وتمثل  ا�من.  انعدام 

شجرة النزاع من خالل:

النزاع  لحل  عمل  توصيات  ثالث  وكتابة  تحديد  المشاركين  من  أيًضا  الميسر  يطلب 
بشكل كامل بما في ذلك تأثيراته المستمرة

تحديد المجاالت الرئيسية ذات ا�ولوية (25 دقيقة): تعرض كل مجموعة شجرة 
الجهات  وكذلك  وتأثيراته،  للصراع  الرئيسية  الجذرية  وا�سباب  بها  الخاصة  النزاع 
 ، أثناء العرض  الرئيسية لبناء السالم التي حددوها.  الرئيسية، والمبادرات  الفاعلة 
يكتب الميّسر جميع ا�سباب الجذرية للصراع على لوح الكتابة القالب ، ثم يكتب كل 
التأثيرات الخاصة بالنوع جراء النزاع على  لوح الكتابة القالب اÎخر، ثم يكتب كل فرص 

بناء السالم على لوح الكتابة القالب الثالث.

كتابة  النزاع/ المشكلة ا�منية الرئيسية (على جذع الشجرة) ؛ وكذلك أسبابه 
(على الجذور) واÎثار المتمخضة عنه (على الفروع) ؛ وكتابة التأثيرات على النساء 

والفتيات بشكل خاص باستخدام لون مختلف؛ 

(على  ا�منية  المشكلة   / النزاع  المشاركة في  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  كتابة 
يسار الشجرة) والجهات الفاعلة الرئيسية التي يمكن أن تسهم في بناء السالم 

/ ضمان ا�من (إلى يمين الشجرة) ؛ و 

كتابة (أعلى الشجرة) الجهود القائمة لبناء السالم/  ا�من القاعدي، وما نا كانت 
ناجحة أم ال.
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CONFLICT CAUSES:

MAIN CONFLICT:

PEACEBUILDING INITIATIVES:

CONFLICT ACTORS: PEACEBUILDING ACTORS:
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الجلسة 4 - التوعية ورفع مستوى المعرفة حول قرار مجلس األمن 
ا�من رقم 1325 ودعم القرارات وخطط العمل الوطنية إذا كان لدى 

البلد واحد

الهدف: زيادة معرفة المشاركين بقرار مجلس ا�من 1325 والقرارات الداعمة ؛ والوعي 
بأهميتها وارتباطها بالسياق المحلي

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

شائعة  بلغة   1820 والقرار   1325 ا�ممي  القرار  من  مطبوعة  نسخ  المطلوبة:  المواد 
جهاز  سبورة  وأقالم  لوحات  ؛  مشارك)  لكل  (واحد  المحلية  المنطقة  في  االستخدام 

عرض وجهاز كمبيوتر محمول عرض بوربوينت حول أجندة المرأة والسالم وا�من.

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة، يجب أن يكون لدى المشاركين:

المرأة  وقرارات   1325 ا�من  مجلس  قرار  في  الرئيسية  ا�حكام  شرح  على  القدرة 
والسالم وا�من الداعمة له.

القدرة على شرح خطة العمل الوطنية وحالة تنفيذها ؛ و

والجهات  المدني  المجتمع  ومنظمات  والمحلية  الوطنية  الحكومة  أدوار  فهم 
الفاعلة المحلية الرئيسية ا�خرى في تنفيذ قرارات أجندة المرأة والسالم وا�من.

والسالم  المرأة  أجندة  خبرا  (أحد  الميسر  يوزع  دقيقة):   20) الذاتية  الدراسة 
من  ويطلب   1820 و   1325 ا�مــن  مجلس  قــرار  من  المطبوعة  النسخ  وا�مـــن) 

المشاركين قراءتها.

من  الميسر  يطلب   ، الذاتية  الــدراســة  بعد  دقــائــق):   10) ثنائية  مناقشات 
التالية  ا�سئلة  ومناقشة  الورشة  في  جارهم/جارتهم  إلى  االلتفات  المشاركين 
على  تظهر  أو  القالب  الكتابة  لوح  على  ا�سئلة  هذه  تكتب  أن  (يجب  معه/ا 

الشاشة ليشير المشاركون إليها أثناء المحادثة).

ما هي أهم أحكام القرارين ا�مممين؟

لماذا تعتبر القرارات ذات أهمية ؟

هل تعتقد أن القرارات وأحكامها ذات صلة بسياقك المحلي؟ كيف؟
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 معلومات أساسية عن قرار مجلس ا�من 1325 (عرض تفاعلي ، 20 دقيقة): 
تلو  واحدًا   ، الجلسة  في  المشاركين  كافة  إلى  ا�ولين  السؤالين  الميسر  يطرح 
لتوفير  كأساس  المشاركون  قدمها  التي  اÉجابات  ر  الميسِّ يستخدم  ثم  اÎخر. 
(انظر  له  الداعمة  والقرارات   1325 ا�من  مجلس  قرار  حول  ا�ساسية  المعلومات 

صندوق مالحظات التيسير أدناه) ، مع شرح:

تنفيذ قرار مجلس ا�من 1325 (10 دقائق): يقدم الميسر عرًضا مختصًرا يشرح 
اÎليات المختلفة لتنفيذ القرار ا�ممي 1325 والقرارات الداعمة له، موضًحا:

تاريخ القرار ا�ممي والقرارات الداعمة له؛

ا�عمدة ا�ربعة الرئيسية لقرار مجلس ا�من 1325؛ و

السياسات  وبين  له  الداعمة  والقرارات   1325 ا�ممي  القرار  بين  الصالت 
والعدالة  والمساواة  المرأة  بحقوق  الصلة  ذات  ا�خرى  والدولية  الوطنية 

الجندرية، وا�من، والسالم، والنظام.

ما هي خطط العمل الوطنية، ولماذا هي مهمة؛

ما هي خطط العمل اÉقليمية، ولماذا هي مهمة ؛

ما هي ا�حكام/ ا�عمدة الرئيسية لخطة العمل الوطنية / أو خطة العمل 
اÉقليمية (إن وجدت) ؛

والمجتمع  اÎخرين،  القادة  (السلطات،  المحليين  الفاعلين  دور  هو  ما 
المدني) في تنفيذ قرار مجلس ا�من 1325 و القرارات الداعمة له؛ و

القسم  في  الحالة  دراســات  (انظر  الناجح  المحلي  التنفيذ  على  أمثلة 
الثاني)  لقرار مجلس ا�من 1325 والقرارات الداعمة له.
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الجلسة 5 - القوانين والسياسات الوطنية التي تعزز حقوق المرأة، 
والمساواة والعدالة الجندرية، والعدالة، والسالم، وا�من 

المرأة،  حقوق  تعزز  التي  القائمة  الوطنية  والسياسات  القوانين  دراسة   : الهدف: 
تنسيق  بها  يمكن  التي  والطرق  وا�مــن،  والسالم  الجندرية،  والعدالة  والمساواة 

تنفيذها.

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

والسياسات  القوانين  وأقالم سبورة. ونسخ من  لوح كتابة قالب،  المطلوبة:  المواد 
الوطنية التي سيتم مناقشتها ، و كمبيوتر محمول، وجهاز عرض

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة يجب أن يكون لدى المشاركين:

المرأة،  حقوق  تعزز  التي  الوطنية  والسياسات  القوانين  تفسير  على  القدرة 
والمساواة والعدالة الجندرية، والسالم وا�من ؛ و

القوانين  تنفيذ  مواءمة  تعزز  أن  يمكن  التي  اÉجــراءات  تحديد  على  القدرة 
الجندرية،  والعدالة  والمساواة  المرأة،  حقوق  المتعلقة  الوطنية  والسياسات 

والسالم وا�من مع خطة العمل الوطنية.

ر نسخ القوانين والسياسات  الُميسِّ يوّزع  جلسة دراسة ذاتية / قراءة (20 دقيقة): 
الوطنية ذات الصلة التي تعزز حقوق المرأة، والمساواة والعدالة الجندرية، والسالم 

وا�من، ويطلب من المشاركين دراستها بشكل فردي أو مع الشخص الذي يليهم.

صغيرة  لمجموعات  بمناقشات  ذلك  عن  االستعاضة  يمكن  السياق،  على  اعتمادًا 
وجلسة عامة أو عرض للسياسات / القوانين الرئيسية بواسطة خبير.

مناقشة عامة يديرها الميسر (40 دقيقة): يطلب الميسر من المشاركين التفكير 
والمساواة  المرأة،  حقوق  تعزز  التي  الصلة  ذات  الوطنية  والسياسات  القوانين  في 

والعدالة الجندرية، والسالم وا�من مع خطة العمل الوطنية. 
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الكتابة  الوسيط بكتابتها على لوح  الصلة ويقوم  القوانين ذات  المشاركون  يحدد 
القالب أو على الكمبيوتر المحمول ثم تعكس على شاشة البروجكتر. يمكن للميسر 
والسياسات  القوانين  مختلف  بين  التقاطعات  لتوضيح   Venn مخطط  رسم  أيًضا 
 1325 ا�من  مجلس  وقرار  الجندرية،  والعدالة  والمساواة  المرأة،  حقوق  ب  المتعلقة 
والقرارات الداعمة له من ناحية والخطة العمل الوطنية (إن وجدت) من ناحية أخرى. ثم 
يطلب الميسر من المشاركين أن يفكروا في كيفية استخدام هذه الوثائق كلبنات 
لخطة العمل الوطنية، وكيف يمكن تنسيق تنفيذها وتعزيزها بشكل متبادل، على 

سبيل المثال:

بالنسبة للبلدان التي ليس لديها خطط عمل وطنية، سيعمل هذا بمثابة ترسيم 
لخطة  أساس  بمثابة  تكون  أن  يمكن  التي  الموجودة  لــÞدوات  واستعراض  للوضع 
أن  يجب   ، وطنية  عمل  خطة  بالفعل  لديها  التي  للبلدان  بالنسبة  الوطنية.  العمل 
من  مزيد  وتحقيق  المختلفة،  والسياسات  القوانين  تنسيق  على  التركيز  ينصب 

التوائم وتعزيز التنسيق بين الوزارات والوكاالت الحكومية المشاركة في التنفيذ.

كيف يمكن أن يرتبط قانون حول العنف ضد المرأة بخطة العمل لوطنية؟

يف يمكن أن ترتبط استراتيجية قطرية محددة لمÙافحة العنف الجنسي أثناء 
النزاعات بخطة  العمل الوطنية؟

أمثل  استخدام  يتحقق  بحيث  القوانين  تنفيذ  مواءمة  يمكن  كيف 
للميزانية والموارد البشرية المحدودة ؟
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الجلسة 6 - الدورة الراشدة

والتنمية  الراشدة  والحوكمة  وا�مــن  السالم  بين  للصالت  فهم  إيجاد  الهدف: 
المستدامة، وكيفية تنفيذ السياسات المتعلقة بهذه القضايا بانسجام وترابط.

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة:  أوراق A4 و أقالم سبورة

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة ، سيكون لدى المشاركين:

والتنمية  ــراشــدة  ال والحوكمة  البشري  ــن  ا�م مفاهيم  شــرح  على  الــقــدرة 
المستدامة.

أهداف  تحقيق  إلى  تؤدي  أن  الراشدة  للحوكمة  يمكن  كيف  شرح  على  القدرة 
التنمية المستدامة، وكيف يمكن للحوكمة الراشدة والتنمية المستدامة تعزيز 

السالم وا�من - وال سيما ا�من البشري ؛

القدرة على توضيح كيف يمكن لعدم المساواة والعدالة الجندرية بين الجنسين 
أن يقود النزاعات وانعدام ا�من ؛ و

القدرة على شرح العالقة بين البيئة وتغير المناخ والسالم وا�من.

يحلل  وتكاملي  تقديمي  عرض  الميسر  يقدم  دقيقة):   40) التفاعلي  العرض 
التنمية المستدامة،  الراشدة أن تقود إلى تحقيق أهداف  كيف يمكن للحوكمة 
وكيف يمكن أن تفضي الحوكمة الراشدة والتنمية المستدامة إلى السالم وا�من 

- وال سيما ا�من البشري.

يجب أن يسأل الميسر المشاركين عما يعنيه كل من مصطلح "السالم وا�من"؛و 
تكتب  ثم  ومن   ، لهم  بالنسبة  المستدامة"  "التنمية  و  الراشدة"؛  "الحوكمة 
الراشدة"  "الــدورة  دائرة  رسم  مع  القالب  الكتابة  لوح  على  الرئيسية  الكلمات 
التي  المختلفة  العناصر  المشاركين  من  يستنبط  أن  للميسر  ينبغي  حولهم. 
ا�طراف،  جميع  واشراك  والمساءلة،  الشفافية،  مثل  الراشدة  الحوكمة  تشكل 
والمشاركة، والفعالية، والكفاءة. كما سيتم سؤال المشاركين عن العناصر التي 
الصحي،  وا�من  الغذائي،  وا�من  االقتصادي،  ا�من  مثل  البشري  ا�من  تشكل 
(راجع  السياسي.  وا�مــن  المجتمع،  وأمــن  الشخصي،  وا�مــن  البيئي،  وا�مــن 

مالحظات التيسير للحصول على مثال) 



تبادل  إلى  المشاركين  الميسر  يدعو   ، العرض  بعد  دقيقة):   20) مناقشة 
"الــدورة  تأثير  مشاهدة  في  الخاصة  تجاربهم  سرد  إلى  باÉضافة   ، أفكارهم 

الراشدة" والعالقة بين السالم وا�من والحوكمة الراشدة والتنمية المستدامة. 
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يجب على العرض التقديمي:

التنمية  تخطيط  في  الراشدة  الدورة  جلسة  من  المستقاة  المعلومات  دمج  سيتم 
المحلية وفي تطوير خطط العمل المحلية الخاصة بأجندة المرأة والسالم وا�من.

لم يكن هناك  إذا  أن يكون هناك سالم وأمن  ال يمكن  أنه  التأكيد على 
حوكمة راشدة وتنمية مستدامة. لذلك، كل طرف في هذه المعادلة في 

حاجة إلى الطرف اÎخر، وكل طرف يقود إلى اÎخر.

توضيح العالقة بين البيئة وتغير المناخ والسالم وا�من. في أحيان كثيرة 
الفشل االقتصادي  إلى  الطبيعية  الموارد  البيئي وتدمير  التدهور  يؤدي 
والفقر وهما من ا�سباب الجذرية للنزاعات العنيفة. بالمقابل، فإن الموارد 
العمل،  فرص  وتوفر  االقتصادية  التنمية  تدعم  جيًدا  المدارة  الطبيعية 

وهي مكونات تعد ضرورية للمجتمعات السلمية.

"الــدورة  في  الجندرية  والعدالة  المساواة  أهمية  على  الضوء  تسليط 
العوامل  أحد  هو  الجنسين  بين  المساواة  عدم  أن  وتوضيح  الراشدة" 

الدافعة للنزاع.

الدائرة 
 الراشدة

 

السالم وا�من 
(خاصةا�منالبشري)

الحوكمة الراشدةالتنمية المستدامة 

  ا�من االقتصادي 
   

ا�من أمن المجتمع 
  

  ا�من الصحي 

التعليم الشامل

                الرخاء

 
   

  
  

االحتواء
             المحاسبية

     إنهاء الفقر

  
المساواة الجندرية 

   

   السالم
المساواة

حماية الكوكب 

ا�من السياسي

 
                           الغذاء

                أمن المجتمع 
                                                                                                                                 
             ا�من البيئي           

    الشفافية
   

والكفاءة
  

  حكم القانون  
المشاركة

الرؤية االستراتيجية
تحّري ا¢جماع 

                              
                        الفعالية  

                          العدالة  

من الممارسات الفـُضلى إلى الممارسات المعيارية
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وتخطيط  الالمركزية،  و  المحلية  الحوكمة  قوانين   –  7 الجلسة 
التنمية المحلية

وكذلك  المحلية   الحوكمة  وعمليات  Éطار  المشاركين  جميع  فهم  ضمان  الهدف: 
جميع مراحل تخطيط التنمية المحلية، والميزنة والتنفيذ

مدة الجلسة: 45 دقيقة

موجهات التيسير 

أو حاسوب محمول  وأقالم سبورة،  القالب،  الكتابة  لوح  المطلوبة:  عدد من  المواد 
وبروجكتر.عرض بوربوينت حول عملية التنمية المحلية (من إعداد خبير محلي).

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة ، يكون المشاركون:

على دراية كاملة بقوانين الحوكمة المحلية والالمركزية في بلدهم ؛

 1325 ا�من  مجلس  لقرار  المحلية  الموضعة  دعم  لكيفية  كاف  فهم  لديهم 
بواسطة قوانين الحوكمة المحلية والالمركزية في بلدهم ، بما في ذلك كيفية 
تخصيص الميزانية لتنفيذ خطط العمل المحلية ، أو اللوائح المحلية أو القرارات 

المحلية بشأن أجندة المرأة والسالم وا�من ؛

القدرة على شرح جميع مراحل عملية التخطيط للتنمية المحلية، وذلك بدءًا من 
المحلية،  التنمية  خطة  بصياغة  مــرورًا  المحلية،  المجتمعات  مع  المشاورات 

والميزنة، وانتهاء بالمداوالت والمصادقة عليها؛ و

التخطيط  مراحل  جميع  في  وا�مــن   والسالم  المرأة  أجندة  دمج  كيفية  فهم 
للتنمية المحلية.

معني  محلي  خبير  سيدعى  دقيقة):   45) محلي  خبير  مع  ومناقشة  عرض 
الشخص  بمثابة  ليكون  البلد  في  والالمركزية  المحلية  الحوكمة  بقوانين 

المرجعي في هذه الجلسة.

الفرعية  المواضيع  يغطي  تقديمي  عرض  بتقديم  الخبير/ة  يقوم  وسيقوم 
وأعضاء  البلديات  ورؤساء  المحافظين  مثل  المحلية،  السلطات  تفويض  التالية: 
المجالس؛ وسلطتهم في اعتماد القوانين والسياسات المحلية؛ وعملية صياغة 
الحوكمة  في  المدني  المجتمع  ودور  المحلية؛  والسياسات  القوانين  واعتماد 

المحلية؛ ودورة الميزنة في الحكومة المحلية.

 كما يناقش الخبير مع المشاركين كيفية مواءمة استراتيجية الموضعة المحلية 
قلرار مجلس ا�من 1325 مع قوانين الحوكمة المحلية والالمركزية في البالد. 

سيقدم الخبير/ة نصائح حول كيفية تقديم ومراجعة اللوائح المحلية, و القرارات 
المجلس  بواسطة  والتداول  للمناقشة  المحلية  الجوكمة  ونصوص  المحلية، 

/البرلمان المحلي، وكيفية ضمان تخصيص الميزانية لتنفيذها.
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الجلسة الثامنة: صياغة االستراتيجيات المحلية الملموسة

على  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  لتنفيذ  ملموسة  استراتيجيات  صياغة  الهدف: 
المستوى المحلي، والبدء في صياغة خطط العمل المحلية

مدة الجلسة: 120 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة: لوحات و أقالم سبورة 

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة ، سيقوم المشاركون بما يلي:

على  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  لتنفيذ  الالزمة  الملموسة  اÉجــراءات  تحديد 
المحلي  المستوى  على  وا�من  السلم  لمشكالت  والتصدي  المحلي،  المستوى 

والتي تم تحديدها أثناء تحليل السياق؛

وضع أول مسودة لخطة العمل المحلية، بما في ذلك ا�نشطة المحددة، والجداول 
الزمنية، والفاعلين المسؤولين، وما إلى ذلك؛ و

المحلي،  وا�من في مجتمعهم  والسالم  المرأة  أجندة  تنفيذ  فهم دورهم في 
وكيف يمكنهم المساهمة بشكل ملموس في تحقيق ذلك.

تم  من  بمراجعة  ر  الميسِّ يقوم  دقائق):   10) السياق   / النزاع  تحليل  ملخص 
تدوينه على لوح الكتابة القالب والذي  تم التوصل اليه خالل جلسة تحليل النزاع 
في  وا�من  للسلم  الرئيسية  االهتمامات  تلخص  والتي   ،  (3 (الجلسة  /السياق 
المجتمع المحلي. ثم يقوم بمشاركة المشاركين بتلخيص / وإجازة المجاالت ذات 

ا�ولوية الرئيسية.

عمل المجموعة الصغيرة (40 دقيقة): يقوم الميسر بتقسيم المشاركين إلى 
الرئيسية  اÉجــراءات   / ا�نشطة  بتحديد  مكلف  منهم  كل   ، صغيرة  مجموعات 
المرجعيون  وا�شخاص  رون  الميسِّ يطوف  ثم  واحد.  أولوية  مجال  في  المطلوبة 
، والتأكد  على المجموعات الصغيرة ، مما يساعد على إبقاء المناقشات مركزة 
من أن ا�نشطة "ذكية": أي أنها محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتنفيذ، وذات 
إرشــادات  على  للحصول  أدنــاه  التيسير  مالحظات  (انظر  زمنيًا  ومحددة  صلة، 

مفصلة حول ا�هداف الذكية)سمارت)

المناقشة العامة (40 دقيقة): تعرض كل مجموعة ا�نشطة التي توصلت إليها 
؛ ثم تناقش بشكل جماعي، ويتم إجراء التغييرات حسب الحاجة. على الميسر 

مساعدة المشاركين على إبقاء المناقشة موجزة وبناءة.

صياغة المسودة ا�ولى لخطة العمل المحلية (30 دقيقة): بناء على ا�نشطة 
المنقحة والمجازة ، تبدأ كل مجموعة صغيرة في وضع "خطة عمل محلية" ، وتقوم 
الزمني  إطــاره  توضيح  مع  نشاط  كل  عن  المسؤولة  الفاعلة  الجهات  بتحديد 

المحدد.

من الممارسات الفـُضلى إلى الممارسات المعيارية
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الجلسة 9: االلتزامات المهنية والشخصية

قرارات  بتنفيذ  تتعلق  ملموسة  ومهنية  شخصية  التزامات  إلى  التوصل  الهدف: 
أجندة المرأة والسالم وا�من من المشاركين

مدة الجلسة: 30 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة:  أوراق A4 و أقالم سبورة 

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة ، سيقوم المشاركون بما يلي:

حياتهم  في  وا�من  والسالم  النساء  أجندة  لتنفيذ  ملموسة  التزامات  تقديم 
الشخصية والمهنية.

تم  التي  المقبلة"  "الخطوات  التفكير في  المشاركين  الورشة من  يطلب ميسر 
أجندة  وأعمدة  االولوية،  ذات  المجاالت  إلى  باÉضافة  مشتركة،  بصورة  تحديدها 
المرأة والسالم وا�من التي نوقشت خالل ورشة العمل، وايضًا التفكير في كيفية 
في  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  تنفيذ  في  ومهنيًا)  (شخصيًا  مساهمتهم 

مجتمعهم.

التزام  ا�قــل  (على  التزاماتهم  كتابة  المشاركين  من  الورشة  ميسر  يطلب 
شخصي واحد، والتزام مهني واحد) على ورق A4. ، ثم بعد مهلة بضع دقائق 

يطلب الميسر من المشاركين مشاركة التزاماتهم مع بقية المجموعة.
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الجلسة العاشرة: تبادل السالم

الهدف: تبادل الخبرات والممارسات الراشدة والدروس المستفادة بشأن ما نجح وما 
له  في  الداعمة  القرارات  و  ا�من 1325  لقرار مجلس  المحلية  الموضعة  لم ينجح في 
في  البلديات  و  المدن  و  ا�قاليم،  و  المقاطعات،  و  الواليات،  في  إو  البلدان،  مختلف 

نفس البلد.

العمل، وهذا  أوقات مختلفة خالل ورشة  الجلسة في  @@مالحظة: يمكن جدولة هذه 
يتوقف على الحاجة والسياق المحلي. عالوًة على ذلك، ينبغي أن يكون المشاركون 
الورشة  أثناء  مرجعيين  أشخاص  بمثابة  يكونوا  وأن  نشيطين  السالم  تبادل  في 

ومستعدين لمشاركة خبرتهم ومنظورهم في مختلف الجلسات والمناقشات.

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة: : كمبيوتر محمول، وجهاز بروجكتر. عرض باوربوينت أعده ممثل 
المجتمع المدني / الحكومة من بلد آخر تمت فيه عملية الموضعة المحلية.

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة ، سيقوم المشاركون بما يلي:

فهم اÎثار والنجاحات والعقبات والتحديات الخاصة بالموضعة المحلية  في سياق 
آخر.

العرض التقديمي (30 دقيقة): يقدم الميسر (ممثل المجتمع المدني / ممثل 
عملية  حول  عرًضا  المحلية)  الموضعة  عملية  فيه  تمت  آخر  بلد  من  حكومي 

الموضعة المحلية في بالدهم ، مع تسليط الضوء على:

ا�سئلة وا�جوبة (30 دقيقة): يستقبل الميسر ا�سئلة من المشاركين ويجيب 
عليها.

التغييرات اÉيجابية (النتائج واÎثار) الناتجة عن الموضعة المحلية؛

تم  وكيف  المحلية   الموضعة  عملية  واجهت  التي  والتحديات  العقبات 
التغلب عليها ؛ و

أفكار حول ورشة الموضعة المحلية  الحالية و خطة العمل المحلية التي تم 
وضعها خالل الجلسات السابقة.
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والمعتقدات  والمعرفة  التقييم  استبيانات  مــلء   :11 الجلسة 
والمواقف والتصورات

الهدف: استكمال ملء استبيان تقييم المعرفة والمعتقدات والمواقف والتصورات؛ 
لتلخيص ورش العمل وأهم المعلومات المستقاة منها، وشكر المشاركين.

مدة الجلسة: 45 دقيقة

المواد المطلوبة:  نماذج استبيان تقييم استبيان المعرفة والمعتقدات والمواقف 
والتصورات.

ملخص الجلسة

في نهاية هذه الجلسة ، سيقوم المشاركون بما يلي:

ملء استبيان تقييم ورشة العمل، والمعرفة والمعتقدات والمواقف والتصورات.

فهم النتائج الرئيسية لورشة العمل والخطوات التالية الالزمة لتنفيذ الموضعة 
المحلية .

لملء  دقيقة   15-10 المشاركين  إعطاء  الميسر  على  يجب   ، الجلسات  نهاية  في 
(نفس  والتصورات  والمواقف  والمعتقدات  المعرفة  استبيان  و  التقييم،  استمارات 

االستبيان الذي تم ملؤه في بداية ورشة العمل) .
يجب أن يتم تضمين هذا في جدول أعمال ورشة العمل  لضمان ملء النماذج بشكل 

صحيح.
بمجرد ملء النماذج وجمعها يجب على الميسر أن يشكر جميع المشاركين، ويلخص 

االستنتاجات الرئيسية لورشة العمل والخطوات التالية.
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الجلسة ا�ولى: مقدمة

بأنفسهم عالوًة  المشاركين  تعريف  العمل من خالل  لورشة  المناخ  تمهيد  الهدف: 
وجدول  العمل  ورشة  بأهداف  التعريف  و  والميسرين،  المرجعيين  ا�شخاص  على 

ا�عمال

مدة الجلسة: 30 دقيقة

موجهات التيسير 

LCD  المواد المطلوبة: ميكروفونات ، جهاز عرض

ملخص الجلسة

الملحق 1ب – الوحدة التدريبية لورشة الصياغة

تعريف المشاركين بأنفسهم: يطلب الميسر من المشاركين تقديم أنفسهم 
بصورة مختصرة مع االشارة إلى اÉسم والدور/الوظيفة والمجتمع الذين ينتمون 
المرأة  �جندة  المحلية  الموضعة  في  وجهودهم  عملهم  يشرحــوا  وأن   ، اليه 

والسالم وا�من منذ مشاركتهم في ورشة الموضعة المحلية.

العام لورشة الصياغة،  يصف الميسر الهدف  تقديم جدول ا�عمال وا�هداف: 
وأهداف ورش  العمل المختلفة.



موجهات التيسير 

العرض: ينبغي أن يصف الميسر بإيجاز كل نمط من ا�نماط ومزايا  ا وعيوب ا في السي
محلي  ســيــاق  كــل  أســـاس  على  الجلسة  ــذه  ه إعـــداد  ينبغي  المحلي.  اق 

وخصوصياته.
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المرأة  أجندة  ¹دراج  المختلفة  الطرائق  عــرض  الثانية:  الجلسة 
والسالم وا�من في التشريع المحلي

الهدف: شرح ا�نماط المختلفة Éدراج أجندة المرأة والسالم وا�من  في التشريعات 
المحلية  ا�نظمة   / المحلية  السياسات  المحلية؛  العمل  ، بما في ذلك: خطة  المحلية 

ودمج أجندة المرأة والسالم وا�من  في خطة التنمية المحلية.

مدة الجلسة: 60 دقيقة

باور  ، كمبيوتر محمول، عرض   LCD ، جهاز عرض  المطلوبة:  ميكروفونات  المواد 
بوينت

ملخص الجلسة
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أو تعديالت على  ؛ لوائح  الجلسة 3: عملية تبني خطة عمل محلية 
خطة التنمية المحلية

 / السياسات  محلية؛  عمل  خطة  العتماد  الالزمة  والخطوات  العملية  شرح  الهدف: 
التشريعات  مع  يتماشى  بما  المحلية  التنمية  خطة  تعديل  أو  المحلية،  اللوائح 

المحلية.المستوى المحلي، والبدء في صياغة خطط العمل المحلية

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة: : ميكروفونات ، جهاز عرض LCD ، كمبيوتر محمول ، عرض باور 
بوينت

ملخص الجلسة

مجال  في  القوية  بالخبرة  يتمتع  خبير  شخص  الجلسة  هذه  يرأس  أن  ينبغي 
الحوكمة المحلية وعملية التنمية ؛

يجب على الشخص الخبير تقديم ملخص للعملية المطلوبة العتماد خطة عمل ؛ 
تمرير قرار جديد / قانون ؛ أو تعديل خطة التنمية المحلية ، بما في ذلك:

الهيئة / الكيان المعني الذي له سلطة اعتماد أو تعديل هذه الوثائق ؛

أو  ؛  جديد  قانون  اعتماد  ؛  العمل  لخطة  الرسمي  لالعتماد  الزمني  الجدول 
تعديل خطة التنمية المحلية ؛

لضمان  الصياغة"  "ورشة  في  المشاركون  بها  يقوم  أن  يجب  التي  الخطوات 
هذا التبني.



نقاش مجموعة صغيرة (30 دقيقة): ينبغي عل   الميسر تقسيم المشارÙين إ
لÙ ثالث مجموعات ، ويطلب من    ل مجموعة مناقشة مزايا وعيوب أحد الأنماط.

استخالص المعلومات والمناقشة العامة (60 دقيقة): بعد المناقشة ، 
ينبغي على كل مجموعة صغيرة تقديم استنتاجاتها فيما يتعلق بمزايا 
للمزايا  العامة  المناقشة  قيادة  الميّسر  على  يجب  محدد.  نمط  وعيوب 
والعيوب ، وأن يساعد المشاركين على التوصل إلى توافق في اÎراء حول 
نوع آلية التنفيذ التي تلبي االحتياجات على أفضل وجه. يمكن أن يكون 
والقوانين   ، المحلية  العمل  خطط  التالية:  اÉجراءات  من  مزيج  أي  أو  هذا 
والسياسات المحلية مثل اللوائح أو القرارات، أو ا�حكام في خطط التنمية 

المحلية.

اعتماده  سيتم  التي  الحوكمة  مستوى  على  االتفاق  أيًضا  المهم  من 
وتطبيقه على آلية التنفيذ: على سبيل المثال، على مستوى المقاطعة / 

المدينة / البلدية / القرية

موجهات التيسير 
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الجلسة 4: مناقشة عامة الختيار أنسب نمط

الهدف: مناقشة واختيار النمط ا�نسب للسياق المحلي.

مدة الجلسة: 90 دقيقة

المواد المطلوبة: ميكروفونات ، جهاز عرض LCD ، لوحات و أقالم سبورة 

ملخص الجلسة
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الجلسة الخامسة: المراقبة والتقييم وتحديد أهداف ذكية
"سمارت"

الهدف: شرح مبادئ المراقبة والتقييم وقابليتها للتطبيق على النمط المختار

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

باور  ، عرض  ، كمبيوتر محمول   LCD ، جهاز عرض  المطلوبة: ميكروفونات  المواد 
بوينتبوينت

ملخص الجلسة

العرض التقديمي (30 دقيقة): يجب على الميسر تقديم عرض قصير ، موضًحا:

استخدامه  إمكانية  ذلك  في  بما   ، التنفيذ  لنجاح  والتقييم  الرصد  أهمية 
"لتقويم" التنفيذ لضمان استمراره على المسار الصحيح ؛ اكتشاف الثغرات 
(بما في  الدعم  المزيد من  ؛ وتوليد  المحتملة و "إصالحها"  أو نقاط الضعف 

ذلك دعم المانحين) للتنفيذ

وقابلة  للقياس  وقابلة  محددة  (ذكية)  أهــداف  صياغة  بشأن  توجيهات 
للتنفيذ وذات صلة ومحددة زمنيًا. (انظر مذكرات التيسير الخاصة بالجلسة 

8 من المكون (1) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؛

 ، المحلية  والسياسات  القوانين  تنفيذ  لرصد  الناجحة  اÎليات  على  أمثلة 
وضمان المساءلة

المناقشة (30 دقيقة): لبدء المناقشة ، يمÙن للميسر تقديم بعض ا�مثلة علÙ ا�Ùداف 
ا�نشطة  ا�هداف/  أن Ùذه  يعتقدون  Ùانوا  إذا  عما  المشارÙين  ا�نشطة وسؤال  أو 
ر  الُميسِّ أقوى. يجب أن يستجيب  أن تÙون  ذكية، وإذا لم تكن Ùذلك، فÙيف يمÙن 

أيًضا لجميع أسئلة ومشاغل المشاركين



 ، المحلية  العمل  خطة  صياغة  لدعم  منهجية  ر  الميسِّ يوفر  أن  ينبغي 
التنمية  لخطط  الجديدة  ا�حكام  أو   / و  المحلية  والسياسات  والقوانين 

المحلية ، تبعًا للحاجة ، كما نوقش خالل الدورات السابقة.

اعتماًدا على النمط الذي اختاره المشاركون في الجلسات السابقة، ينبغي 
 ، ذلك  ومع  الجلسة.  هذه  لتيسير  الثالثة  الخيارات  أحد  ر  الُميسِّ يتبع  أن 
لعمليات  تبعًا  ومراجعتها  سياقها  في  المنهجية  تكون  أن  يجب 

واحتياجات السياسة المحلية. تعتمد مدة الجلسة على النمط المختار.

النمط 1. صياغة خطة العمل المحلية 

لديه خطة عمل وطنية  يجب على  بلد  الوطنية. في  العمل  مراجعة خطة 
وتحديد  الوطنية  العمل  خطة  مراجعة  المشاركين  من  يطلب  أن  الميسر 
لمجتمعهم  مالءمًة  ا�كثر  المحددة  والنتائج  والمخرجات  وا�نشطة  ا�هداف 

المحلي.

مالحظة: لقد تمت مناقشة خطة العمل الوطنية بالفعل في ورشة الموضعة 
قد فكروا  المشاركون  يكون  أن  المتوقع  ، من  وبالتالي   .(1 (المكون  المحلية  
بالفعل في ما يتعلق بأحكام خطة العمل الوطنية ذات الصلة بمقاطعاتهم  / 
ورشة  من  االستنتاجات  استخدام  يمكن  قراهم.   / بلدياتهم   / مدنهم 

الموضعة المحلية  خالل "ورشة الصياغة".

الميسر المشاركين في اختيار وصياغة  ملء إطار السجل. ينبغي أن يدعم 
المجاالت ذات ا�ولوية (بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية) ، والتي بموجبها 
سيتم تحديد ا�هداف المحلية ، وا�نشطة ، والمخرجات ، والنتائج لخطة العمل 
االستراتيجيات  على  هذا  يستند  أن  يمكن  (مالحظة:  بهم.  الخاصة  المحلية 

المحددة خالل الجلسة 8 من ورشة الموضعة المحلية) 

وينبغي بعد ذلك تقسيم المشاركين إلى مجموعات للعمل على مجاالت ذات 
أولوية محددة - على سبيل المثال مشاركة المرأة في عمليات صنع السالم 
النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  من  والوقاية   ، القرار  واتخاذ 
ا�من. (مالحظة:  الجنسين في قطاع  بين  المساواة  ؛و تعزيز  والحماية منهما 
لتسهيل عملية الصياغة ، يمكن إعداد اÉطار الزمني مقدًما مع بعض ا�مثلة 

على ا�هداف وا�نشطة والنواتج والنتائج المحددة).
 

موجهات التيسير 
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الجلسة 6: صياغة خطة العمل المحلية أو اللوائح أو القرارات أو بنود 
خطة العمل المحلية

مدة الجلسة: 240 - 180 دقيقة

الهدف: صياغة خطة العمل المحلية أو اللوائح الداخلية أو القرارات المتعلقة بخطة 
التنمية المحلية.

المواد المطلوبة: ميكروفونات ، جهاز عرض LCD ، لوح كتابة قالب، وأقالم سبورة ، 
أقالم ، دفاتر

ملخص الجلسة



النمط 2. صياغة القوانين والسياسات المحلية الخاصة بأجندة المرأة والسالم 
وا�من 

استنادًا إلى الجلسة المذكورة أعاله يشرع المشاركون في صياغة اللوائح أو القرارات 
إلى  المشاركين  تقسيم  الميسر  يقرر  قد  وا�من.  والسالم  المرأة  أجندة  المتعلقة  
ذلك  بعد  وسيتم  وخبراتهم.  اهتمامهم  مجاالت  أساس  على  ثالث  أو  مجموعتين 
عرض مسودات السياسات في جلسة عامة لمناقشة وتحقيق التوافق في اÎراء بشأن 
النسخ النهائية للسياسات التي ستقدم إلى المجلس المحلي أو البرلمان المحلي 

للتداول والموافقة.

النمط 3: صياغة أحكام أجندة المرأة والسالم وا�من من أجل دمجها في خطط 
التنمية المحلية
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يقوم ممثل  كل مجموعة بتقديم ا�طر المنطقية المكتملة في جلسة عامة. بعد 
يسأل  أن  ،يجب  التفاعلية  والمناقشات  وا�جوبة  ا�سئلة  من  دقيقة   15 حوالي 
بمسائل  المتعلقة  ا�ساسية  القضايا  جميع  كانت  إذا  عما  المشاركين  الميسر 
 / مقاطعتهم  في  المرأة  وحقوق  الجنسين  بين  والمساواة  والرجل  المرأة 
يتم طرح خطة  ذلك  يعد  اليها.  التطرق  تم  قريتهم    / بلديتهم   / مدينتهم 

العمل المحلية للتصويت عليها.

صياغة القوانين وصنع السياسات على المستوى المحلي. ينبغي أن تركز 
المستوى  على  السياسات  وصنع  القوانين  وضع  عملية  على  الجلسة  هذه 
إجراء  و  لصياغة،  المختلفة  الخطوات  على  المشاركون  يتعرف  سوف  المحلي. 
اÉقناع  طرائق  يناقشون  كما  المحلية.  والسياسات  القوانين  وتبني  المداوالت 
المجالس  أعضاء  أو  المحليين  والبرلمانيين  السياسية  لÞحزاب  السياسي 
المحلية. وبناًء على ذلك ، سيحدد هؤالء الذين يمكن لهم الرعاية او التصويت 
وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  بشأن  المحلية  والسياسات  لقوانين  ا  لدعم 

التي يقومون بصياغتها.

جلسة تنشيطية حول تخطيط التنمية المحلية. تتطلب صياغة أحكام أجندة 
المرأة والسالم وا�من  في خطط التنمية المحلية أن يكون لدى جميع المشاركين 
معرفة جيدة بقوانين الحوكمة المحلية والالمركزية والتخطيط اÉنمائي المحلي. 
للتأكد من أن هذا هو الحال، يجب على الشخص الخبير إجراء جلسة "تنشيط" 
استناًدا إلى الجلسة 7 من ورشة الموضعة المحلية  (انظر أعاله). ينبغي أن تركز 
مع  المشاورات  من  بــدءًا   – المحلية  التنمية  تخطيط  مراحل  على  المناقشة 
إلى  وصوًال   ، والميزنة   ، المحلية  التنمية  خطة  وصياغة   ، المحلية  المجتمعات 
والمداوالت واÉجازة. ستمّكن الجلسة المشاركين من فهم أفضل للصيغة  التي 
يجب استخدامها في صياغة أحكام أجندة المرأة والسالم وا�من التي يرغبون 
المعرفة حول أساليب  المحلية. كما سيكتسبون  التنمية  في دمجها في خطة 
الذي  المحلي  البرلمان  أو  المحلي  المجلس  على  للتأثير  والمناصرة  الضغط 
سيصوت بشأن إجازة  دمج قرارات أجندة المرأة والسالم وا�من في خطة التنمية 
المحلية. باÉضافة إلى ذلك ، سيتعرف المشاركون على كيفية تقدير تكلفة خطة 
ا�نشطة  التحديد  بما في ذلك على وجه   ، المحلية ووضع ميزانية لها  التنمية 

المحددة كجزء من أحكام أجندة المرأة والسالم وا�من 



المشاركون في صياغة أحكام أجندة  ، سيشرع  السابقتين  الدورتين  إلى  واستنادًا 
يقرر  قد  المحلية.  التنمية  خطة  في  دمجها  يريدون  التي  وا�مــن   والسالم  المرأة 
الميسر تقسيم المشاركين إلى مجموعتين أو ثالث على أساس مجاالت اهتمامهم 
وخبراتهم. بعد ذلك يتم تقديم مسودة ا�حكام في جلسة عامة لمناقشة وتحقيق 
التوافق في اÎراء بشأن النسخ النهائية لÞحكام التي ستقدم إلى المجلس المحلي 

أو البرلمان المحلي للتداول والموافقة.
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خطة  المشاركون  يناقش  أن  يجب  الحالية.  المحلية  التنمية  خطة  تحليل 
التنمية المحلية الحالية ويحللون ما إذا كانت تحوي أي حكم يتعلق بحقوق 
المرأة والمساواة بين الجنسين والسالم وا�من. إذا تضمنت خطة التنمية 
المحلية هذه ا�حكام، فسوف يناقشون كيفية تعزيزها بما يتماشى مع 
 ، الخطة  في  ا�حكام  هذه  تضمين  يتم  لم  إذا   .1325 ا�مــن  مجلس  قــرار 
خالل  من  الصياغة  إرشاد  سيتم  ا�حكام.  بصياغة  المشاركون  فسيقوم 
صياغة   :8 الجلسة  سيما  ال   ، المحلية  الموضعة  ورشة  خالل  المناقشات 

استراتيجيات محلية واضحة.
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التالية  الخطوات  لتحديد  ا¹ستراتيجية"  "جلسة  السابعة:  الجلسة 
من أجل الموضعة المحلية �جندة المرأة والسالم وا�من

أو  التالية العتماد وتنفيذ مسودة خطة العمل المحلية،  : تحديد الخطوات  الهدف: 
السياسات، أو أحكام خطة التنمية المحلية

مدة الجلسة: 60 دقيقة

موجهات التيسير 

المواد المطلوبة: ميكروفونات، جهاز عرض LCD،  أوراق لوح الكتابة القالب، وأقالم 
ملونة، ودفاتر

ملخص الجلسة

ر  الميسِّ يتبع  أن  ينبغي  السابقة،  الجلسة  في  المختار  النمط  عن  النظر  بغض 
صياغة المسودة بجلسة إستراتيجية وذلك لـ أ) تحديد وإنشاء تحالف مع أصحاب 
والقوانين  المحلية  العمل  خطط  وتنفيذ  اعتماد  يدعمون  قد  ممن  المصلحة 
والسياسات المتعلقة بأجندة المرأة والسالم وا�من؛ وكذلك ا�حكام المتعلقة 
جلسات  وحضور  تحديد  ب)  المحلية  التنمية  في  وا�من  والسالم  المرأة  بأجندة 
المجلس المحلي أو البرلمان المحلي، إن أمكن، التي قد تؤدي إلى اعتماد هذه 
الوثائق؛ ج) التعاون مع الوزارات والوكاالت الحكومية أو وحدات الحكومة المحلية 
خطط  ملكية  توسيع  د)  المعتمدة؛  الوثائق  ونشر  تمويل  واليتها  تشمل  التي 
وا�من  والسالم  المرأة  بأجندة  المتعلقة  والسياسات  والقوانين  المحلية  العمل 
التنمية  خطط  في  وا�من  والسالم  المرأة  أجندة  أحكام  وكذلك  بها؛  والوعي 

المحلية عبر وسائل اÉعالم ووسائل التواصل االجتماعي

يجب على الميّسر عقد جلسة عامة، يناقش فيها المشاركون الخطوات التالية؛ 
والقنوات والمناسبات واالجتماعات ذات الصلة التي سُتستخدم لنشر، أو ضمان 

اعتماد خطط العمل المحلية أو السياسات، أو ا�حكام التي قاموا بوضعها..

 – ا�فراد  من  صغيرة  مجموعة  المشاركون  يختار  أن  يجب  الجلسة،  هذه  نهاية  في 
بمثابة "لجنة تسيير" من بينهم. وتتألف لجنة التسيير من 5 إلى 7 أعضاء، وينبغي 
المحلية،  السلطات  ذلك  في  بما  الرئيسية  المجموعات  جميع  عن  ممثلين  تضم  أن 
والشباب،  المحلية،  والجيش/الشرطة  ا�صليين،  والسكان  الدينيين  والزعماء 
والنساء، إلخ. وهي مسؤولة عن ضمان اعتماد خطة العمل أو السياسات أو ا�حكام 
التي وضعوها أثناء ورشة العمل رسميًا؛ وقيادة الدعوة والتعبئة من أجل تنفيذها.
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الملحق 2 - تحليل احتياجات التدريب على الموضعة           
لمحلية (عينة من النموذج)

االسم:

التاريخ: 

.1

.2

المنظمة/االنتساب:

البريد ا¹لكتروني: 

الموقع داخل المنظمة: 

هل سمعت عن/ صادفت قرار مجلس ا�من التابع ل¤مم المتحدة  رقم 1325 وأجندة 
المرأة والسالم وا�من؟

على مقياس من 1 إلى 5 (1 يمثل ا�دنى و5 يمثل ا�على)، كيف تقيم معرفتك بقرار 
مجلس ا�من رقم 1325 وجدول أعمال المرأة والسالم وا�من؟

رجاء توضيح كيف عرفت بالقرار وا�جندة باختصار:

رجاء التوضيح:

 

 __________________________   ______________________

________________________     _____________

 ______________

                ____         _____

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 _______  _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

بأي طريقة شاركت في العمل المتعلق بأجندة المرأة والسالم وا�من في مجتمعك المحلي؟.3

بأي طريقة شاركت في العمل المتعلق بأجندة المرأة والسالم وا�من في مجتمعك المحلي؟.4

رجاء توضيح مشاركتك باختصار:

                ____        _____

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

النعم

ال
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5.

1.

ما هي ا�هداف التعليمية الرئيسية الثالثة التي تود تحقيقها من خالل ورشة عمل الموضعة
المحلية؟

شكرا الستجابتكم. 

 ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________
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الملحق 3 - استبيان المعرفة واالتجاهات والتصورات 
والمعتقدات (عينة للنموذج)

االسم:

التاريخ: 

.1

المنظمة/االنتساب:

البريد ا¹لكتروني: 

الموقع داخل المنظمة: 

هل تؤثر الحرب على النساء بشكل مختلف عن الرجال؟

ما تأثير الحرب على النساء؟2.

رجاء قراءة جميع ا�سئلة بعناية، والرد وفًقا لرأيك وخبراتك:

 

 __________________________   ______________________

________________________     _____________

 ______________

                ____         _____ النعم

هل يجب أن تشارك المرأة في بناء السالم وصنع القرار؟3.

لماذا / لماذا ال؟4.

ما هي أهمية خطة العمل الوطنية الخاصة بالقرار رقم 51325.
بالنسبة لبلدك؟

                ____         _____ النعم



وخطة 6.  1325 رقم  المتحدة  لÉمم  التابع  ا�من  مجلس  قرار  أن  تعتقد  هل 
العمل الوطنية مناسبين لمجتمعك المحلي؟

لماذا / لماذا ال؟7.

ما هي الوضعية الحالية للمرأة في مجتمعك المحلي؟8.

فيما 8. خاصة  حاليًا،  المحلي  مجتمعك  في  المرأة  تلعبها  التي  ا�دوار  هي  ما 
يتعلق بـ:

السالم وا�من

صنع القرار السياسي

                ____         _____ النعم
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ما هي ا�دوار التي يجب أن تلعبها النساء، خاصة فيما يتعلق بـ:8.

السالم وا�من

صنع القرار السياسي

وزارة الشؤون الخارجية، سفيرة القرار ا�ممي 

 1325 دليل تطبيق استراتيجية الموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من رقم 
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الملحق 4 - تقييم ما بعد ورشة العمل (عينة للنموذج)

االسم:

التاريخ: 

المنظمة/االنتساب:

البريد ا¹لكتروني: 

الموقع داخل المنظمة: 

أهداف ورشة العمل:

 [رجاء عمل قائمة بأهداف الورشة]

نموذج تقييم ما بعد ورشة العمل

 

 __________________________   ______________________

________________________     _____________

 ______________

ا�سئلة:

هل تحققت أهداف ورشة العمل المذكورة أعاله في رأيك؟ اشرح رجاًء.

نعم/ال

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

هل كان محتوى ورشة العمل ذا صلة بعمل وزارتك أو المصلحة التي تعمل فيها 

أو منظمتك؟ اشرح رجاًء.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

من الممارسات الفـُضلى إلى الممارسات المعيارية
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ما هو الموضوع/الجلسة ا�كثر إثارة الهتمامك؟ لماذا؟

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

ما هو الموضوع/الجلسة ا�قل إثارة الهتمامك؟ لماذا؟

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

ما هو أهم  ما تعلمته أثناء ورشة العمل؟ لماذا ا؟

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

كيف يمكننا تحسين ورش العمل المماثلة مستقبًال؟

شكرا لكم على استجاباتكم.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
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الملحق 5  –  نماذج لجداول الرصد والتقييم

رئيسيات  مـــؤثـــرات  الــنــســاء   :1 ــر  ا�ث
ومشاركات حقيقيات في صنع القرار، 
ـــســـالم وا�مـــــــن، في  خـــاصـــة حــــول ال

X ا¢قليم

النتيجة 1.1: : السلطات المحلية على 
المشاركة  دعم  نحو  بواجباتها  وعي 
الــقــرار  صــنــع  فــي  للنساء  الحقيقية 

وتفي بتلك الواجبات

الــقــيــادت  مــن   XX   :1.1.1 المخرجة 
وممثلي السلطات المحلية يشاركون 
للقرار  المحلية  الموضعة  ورشــة  في 

ا�ممي 1325

في  ــمــنــاصــب  ال ذوات  الـــنـــســـاء  عــــدد 
التسيير  ولــجــان  المحلية،  الــمــجــالــس 

وآليات التنسيق حول السالم وا�من

المناصب  ذوات  الــنــســاء  شــعــور  مــدى 
المحورية (المهمة) أن صوتهن مسموع 
وأهتماماتهن محسوبة في صنع القرار 

والسياسات

المحلية  السلطات  ممثلي  أو  القيادات  عــدد 
التدريبية  العمل  ورشات  في  يشاركون  الذين 

حول أجندة المرأة والسالم وا�من

المحلية  السلطات  ممثلي  أو  القيادات  نسبة 
النساء في صنع  بان "مشاركة  الذين يؤمنون 

القرار أمر مهم وضروري ¢حراز السالم"

المتبناة  المحلية،  والسياسات  القوانين  عدد 
في ا¢قليم X، التي تضمن المشاركة الحقيقية 

للنساء

والمجتمع  المحليات،  الــنــســاء  ثقة  مستوى 
والسياسات  الــقــوانــيــن  أن  المحلي،  الــمــدنــي 

مفيدة وسُتطّبق

المحلية  السلطات  وممثلي  الــقــيــادات  عــدد 
المشاركين في ورشة الموضعة المحلية

مسح المؤسسات المحلية، 
واللقاءات، ومراجعة الوثائق

ــات  ــان ــي ــب الــــلــــقــــاءات، واســت
ذوات  النساء  على  مــوزعــة 

المناصب المحورية

وقائمة  العمل،  تقرير ورشة 
المشاركين

على  ـــوزع  ـــت ت اســتــبــيــانــات 
ــمــشــاركــيــن قــبــل وبــعــد  ال

ورشة العمل

مراجعة الوثائق، واللقاءات

اســـتـــبـــيـــانـــات تــــــوزع عــلــى 
المحلي،  المدني  المجتمع 
ـــقـــاشـــات  والـــــلـــــقـــــاءات، ون

مجموعات التركيز

نموذج 1: زيادة مشاركة النساء

XXXX

XXXX

XX XX

XX%XX%

XXXX

NAXX

مصادر البياناتخط ا�ساسملخص الجلسة الُبغية

من الممارسات الفـُضلى إلى الممارسات المعيارية



في  الجنسي  العنف  حـــاالت   :1 ا�ثــر 
بــصــورة  معالجتها  تــتــم    X ا¢قــلــيــم 

وافية

النتيجة 1.1: البوليس المحلي ُمدرَّب 
ـــع حـــــاالت الــعــنــف  عــلــى الــتــعــامــل م
في  بواجباته  وعــي  ولــديــه  الجنسي 
الجنسي  العنف  حــاالت  مــع  التعامل 

المبّلغ عنها بخصوصية وفعالية

البوليس  مــن   XX  :1.1.1 المخرجة 
في  يشاركون  ا�من  وضباط  المحلي 
ورشة الموضعة المحلية للقرار ا�ممي 

1325

المبّلغ  الجنسي  العنف  حــاالت  نسبة 
تتعرض  والــتــي    X ا¢قــلــيــم  فــي  عنها 
  XX خــالل  والحل  والمقاضاة  للتحقيق 

شهرا منذ التقرير

لـــــقـــــاءات مـــــع الـــبـــولـــيـــس 
المحلي، ومراجعة الوثائق

أن  الجنسي  العنف  مدى شعور ضحايا 
حاالتهم تم عالجها بصورة وافية

الذين  المحلي  البوليس  أعضاء  عــدد 
يشاركون في ورشات العمل التدريبية 

حول أجندة المرأة والسالم وا�من

التي  المحلية  البوليس  محطات  عــدد 
مع  بالتعامل  مختصة  مكاتب  لديها 

حاالت العنف الجنسي

المحليات  النساء  الثقة وسط  مستوى 
بالعنف  المختصة  الــمــكــاتــب  بــفــائــدة 
ستقوم  المكاتب  هــذه  وأن  الجنسي، 
بــــأداء دور فــعــال فــي مــعــالــجــة حــاالت 
البوليس  بــواســطــة  الجنسي  العنف 

المحلي

وضباط  المحلي  البوليس  أعضاء  عدد 
الموضعة  ورشة  في  المشاركين  ا�من 

المحلية

ــات  ــان ــي ــب الــــلــــقــــاءات، واســت
العنف  ضحايا  على  موزعة 
الــجــنــســي الــــذيــــن قـــامـــوا 
ــيــغ عــــن حــاالتــهــم  ــتــبــل ــال ب

للبوليس 

ولــقــاءات  الــوثــائــق،  مراجعة 
ـــبـــولـــيـــس الــمــحــلــي  مــــع ال
البوليس  لمحطات  وزيــارات 

المحلي

اســـتـــبـــيـــانـــات تــــــوزع عــلــى 
ـــــســـــاء الــــمــــحــــلــــيــــات،  ـــــن ال
ـــقـــاشـــات  والـــــلـــــقـــــاءات، ون

مجموعات التركيز

ــمــة  تـــقـــريـــر الـــــورشـــــة، وقــائ
المشاركين

وقائمة  العمل،  تقرير ورشة 
المشاركين

111

XXXX

XXXX

XX XX

XXXX

NAXX

XXXX

النموذج 2: حماية ضحايا العنف الجنسي

مصادر البياناتخط ا�ساسملخص الجلسة الُبغية

 1325 دليل تطبيق استراتيجية الموضعة المحلية لقرار مجلس ا�من رقم 



112

الملحق 6  –  قائمة المشاركين في مؤتمر الموضعة                                              
                        المحلية بنيبال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

تيرينس 
ْمبونابوكا

وزارة الشؤون الخارجية، سفيرة القرار ا�ممي 1325 

تنسيق المشاريع، مركز معلومات المرأة 

كريستينا 
قيرون

فرانسي ل. 
جاراميلو 
بيدراهيتا

آن-صوفي 
ْستود

نازي 
بوردوالدزي

نازي 
بوردوالدزي

نازي 
بوردوالدزي

نازي 
بوردوالدزي

نازي 
بوردوالدزي

نازي 
بوردوالدزي

فيفيان إينيس

باندانا رانا

د. كيران روباخيتي

نافا راج أذيكاري

سوبو 
جاباريدزي

 جوزلين بوكومي 
رجوزلين بوكومي 

آنِك لوسيير ريز

اسم المشاركة 
أو المشارك

حكومة/ 
مجتمع مدني

البلد

البلد

المنظمة المشاركة، ودور الشخص فيها

مدير تنفيذي، فونتين إسوكو

وزارة الداخلية

مجتمع مدني

حكومة

حكومة 

بوروندي

بوروندي

كندا

كولومبيا 

كولومبيا

حكومة

مجتمع مدني

حكومة 

مجتمع مدني

حكومة

حكومة

فنلندا

جورجيا

جورجيا

إندونيسيا

مجتمع مدني

حكومة

مجتمع مدني

مجتمع مدني

إندونيسيا

كينيا

كينيا

ليبيريا

حكومة

مجتمع مدني

مجتمع مدني

حكومة

ليبيريا

نيبال

نيبال

نيبال

نائب المدير (المرأة والسالم وا�من)
وحدة عمليات السالم واالستقرار وسياسات النزاعات، وزارة الشؤون 

الخارجية 

سكرتارية محلية بوبايان للنساء، مكتب كاوكا، قيادة الموضعة 
المحلية للقرارين ا�مميين 1325 و1820 في مكتب كاوكا 

نائب الوزير لشؤون حماية حقوق المرأة، وزارة تمكين المرأة وحماية 
الطفل، والوكالة الوطنية لتنسيق خطة العمل الوطنية للقرار 

ا�ممي 1325

شبكة العمل اÍسيوية المسلمة، إحدى قيادات مجموعة عمل المجتمع 
المدني ا¢ندونيسي حول القرار ا�ممي 1325 

المنسقة الوطنية لخطة العمل الوطنية الكينية، وزارة الخدمة والشباب 
والجندر

رابطة النساء الريفيات للسالم، قيادة المجتمع المدني حول الموضعة المحلية 
لخطة العمل الوطنية للقرار ا�ممي 1325 والقرارات الداعمة له

سكرتارية المنظمات النسائية غير الحكومية في ليبيريا، قيادة المجتمع المدني 
حول خطة العمل الوطنية للقرارين ا�مميين 1325 و1820 والموضعة المحلية

قيادة الحكومة حول القرار ا�ممي 1325، وزارة الجندر

عضو في لجنة سيداو في هيئة ا�مم المتحدة

سكرتير-مشترك، هيئة التخطيط الوطنية

عضو مجموعة العمل للقرار 1325، والمدير التنفيذي لمنبر وورلد فيشن 
للتعبئة

سكرتارية محلية بوبايان للنساء، مكتب كاوكا، قيادة الموضعة 
المحلية للقرارين ا�مميين 1325 و1820 في مكتب كاوكا 

مستشار رئيس الوزراء لحقوق ا¹نسان والمساواة بين الجنسين، 
والمنسق الوطني لخطة العمل المحلية للقرار ا�ممي 1325  
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30
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33

34

35

36
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39
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مجتمع مدني بينكي سينغ رانا مجموعة العمل للقرار 1325 ومركز المراة الريفية للتنمية والوحدة، ومعهد نيبال
سامانثا للمساواة االجتماعية والجندرية

حكومةريشي راج بانداري حلقة االتصال لخطة العمل الوطنية حول القرار ا�ممي 1325، وسكرتير نيبال
مشترك لوزراة السالم وإعادة البناء

مجتمع مدني جونا قورانق
محلي

قانونية وناشطة في مجال حقوق المرأة، ومدّربة حول القرار ا�ممي 1325 نيبال

ْشري كريشنا 
بوديل

حكومة محلية رئيس إداري أعلى، منطقة نواكوتنيبال

بريدجيت 
أوساكوي

مجتمع مدني شبكة غرب افريقيا لبناء السالم – نيجيريانيجيريا

حكومةإدريس محمد وزارة شؤون المرأة والتنمية االجتماعيةنيجيريا

جازِمن ناريو 
قاليسرر

حكومة

حكومة  الفلبين

مركز تعليم السالم/النساء الفاعالن في القرار ا�ممي 1325، ومضيفة نيجيريا
المجموعة التنسيقية للمجتمع المدني حول خطة العمل الوطنية 

الهيئة الفلبينية للمرأة ريبيكا 
بيلوسيس

مجتمع مدني ديا ديا، قيادة المجتمع المحلي حول خطة العمل الوطنية للقرار ا�ممي 1325 الصرب
والموضعة المحلية 

جوردانا سوبوِتك

عضو برلماني لمنطقة فوجفودينا، وريادية في الموضعة المحلية حكومة ْشتوجانكا ليكيك الفلبين

المنظمة الوطنية للنساء، سيراليون، قيادة محلية حول القرارين 1325 و1820 
والموضعة المحلية

مجتمع مدنينانا ْبرات سيراليون

وزارة الحكومة المحلية والتنمية الريفية، (مشارك مهم في برنامج الموضعة 
المحلية)

حكومةأمارا ُسوَوا سيراليون

تحالف العمل حول القرار 1325، قيادة مجتمع مدني لخطة العمل الوطنية 
حول القرارين 1325 و1820 والموضعة المحلية

مجتمع مدنيروبينا روبيمبوا يوغندا

نائب الضابط ا¢داري ا�على حكومةرودا أوروما يوغندا

مركز تنمية الديمقراطية، أحد قيادات المجتمع المدني في التعبئة �جندة 
المرأة والسالم وا�من 

مجتمع مدنيإيال الماخ أوكرانيا

محللة مشاريع �جندة المراة والسالم واالمن، هيئة ا�مم المتحدة للمرأة ْشفيتالنا 
زاكرينيْتسكا

هيئة ا�مم 
المتحدة للمراة

أوكرانيا

منسقة البرامج

زميلة (زمالة كورا ويس)

متدّرب حول البحوث والتعبئة

أجنيشكا 
فال-دوترا 

سانتوس
بولندا

نيبال

الصين

المدير التنفيذي مافريك 
كابريرا-باليزا

الشبكة العالمية 
للنساء بانيات السالم

GNWP
الشبكة العالمية 

للنساء بانيات السالم
GNWP

الشبكة العالمية 
للنساء بانيات السالم

GNWP
الشبكة العالمية 

للنساء بانيات السالم
GNWP

الفلبين

متخصصة سياسات، قسم السالم وا�من، هيئة ا�مم المتحدة للمرأة ْشفيتالنا 
زاكرينيْتسكا

ْراتيفا خانال

رونان تيان

هيئة ا�مم 
المتحدة للمراة

الواليات 
المتحدة 
االمريكية

حكومة  مكتب مستشار الرئيس حول عملية السالمالفلبين هيلين م. روجاس
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Like what we do? Support us!

Donate to support GNWP’s work! You can do it here.

 

Follow us on social media and help spread the word 
about the work we do!

   

Become a member – if you are an organization working 
on advocacy and action on the Women, Peace and Security agenda, and are 

interested in joining our member – apply today!

GNWP

 
 

   

هل تحب ما نفعله؟ دعم لنا!

تبرع لدعم عمل GNWP! بامكانك القيام بها هنا

تابعنا على الشبكات االجتماعية وشاركنا 
في عملنا!

تصبح عضوا - إذا كنت تعمل منظمة
على جدول أعمال المرأة والسالم وا�من ، ونحن مهتمون 

باالنضمام إلينا - قدم طلبك اليوم!
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