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 ملخص

؟ مناطق النزاعفي  مقوقهاح  أرأ  حممايهااتشجيع مشاركة امللملجتمع املدني أن يتخذها ا يمكنما الخطوات التي 

 بأرنامج التي حضعها العمل الوطنية خطط إعداد   أدحات   مجموعة   املوجز البحثي الذي يستند إلىيقدم هذا 

في تطبيقها التي يمكن للمجتمع املدني الجيد   املمارسات مول  اأح طأرق   أحلية حخيارات   معلومات  السالم املأرأ  ح 

 احتحدياتا املشاركةيوضح مختلف طأرق حهو . العمل الوطنية خطةملناصأر  تخطيط الاملأرملة األحلى من 

االستفاد  من  فأريقيافي منطقة الشأرق األحسط حشمال أ السلميةألنشطة املأرأ  ، حيقترح كيف يمكن احفأرصه

 ثماني تجاربعلى التوصيات عتمد حت. مناأل سالم ح الاملأرأ  ح أجند   تعزيز أثأر في  الحالية الدرحس املستخلصة

  ، نيجيريا.إستونياح ، إيأرلنداح سيراليون، ح فنلندا، ح  ،أسترالياحالفلبين، ح نيبال،  هي دحل 
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 والسالم واألمن املرأةوأجندة  1325أدوات التغيير: قرار مجلس األمن رقم 

، 1960ح، 1889ح، 1888ح، 1820ح، 1325)قأرارات مجلس األمن رقم  املأرأ  حالسالم حاألمنأجند   ُتشكل

ا للسياسات2122ح ا دحلي  في  أرأ املمق أهمية تعزيز ب هذه األجند  قأر تح . 2000عام أعده مجلس األمن  ( إطار 

ا م دحلة 46حقد تعهدت . عاعمار بعد النز ال من خالل عمليات إعاد   املشاركة في منع النزاع ن اعتبار 

ة تحدد خطح . 1325قأرار ال تستند إلىإعداد خطط عمل حطنية عبر جند  هذه األ تنفيذ ب 2014آب/أغسطس 

ا العمل الوطنية  ،املشاركة ، حهيحالسالم حاألمناملأرأ   ركائز  من خاللها تناحل  ةلدحلل يمكنمحدد   طأرق 

 أرأ ملبقضايا اأدحات لتنفيذ االلتزامات العاملية  الخطة تقدمح  .ساعد  حالنعا حامل ،حالحماية ،حالوقاية

 حمشدتنسيق العمل ضمن الحكومات، بر عسياسات حبأرامج حطنية ملموسة حضع من خالل حالسالم حاألمن 

ة حالشفافية املساءل حتعزيز ، السياساتمجاالت مختلف حإشأراك الجهات املعنية الحكومية حغير الحكومية في 

لأرأ ، حتعزيز جهود تمكين املةحشفافبطأريقة دحرية  تقييمالح  الأرصدلقيام بل لوائحوضع ب م ، حتشجيع الس 

  حاألمن للجميع.

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ا على  خمسة عشأر  مأرحرالأرغم من على  ا تقأريب  ، ال املأرأ  حالسالم حاألمنأجند  قطعته الدحل بتحقيق  تعهد  عام 

في منطقة الشأرق األحسط حشمال إفأريقيا، حنجازات. من االلتزامات إلى ال  االنتقالفجوات كبير  في  ثمةتزال 

م صنع السال مسألة في  أرأ حجهات نظأر املإدراج إجأراءات ن بأ رابطة النساء الدحلية للسالم حالحأرية شأركاء يذكأر 

عتبر ثة األمم املتحد  للدعم في ليبيا. كما ال تُ كبع حفظ السالمل ألمم املتحد لمتى في ظل حجود عمليات قليلة 

الجهود الدبلوماسية ح  حمل النزاعات، ،األزمات تخفيفح  حالوساطة، ،لمالس  بناء في  مقيقية شأريكة   أرأ امل

. األخأرى  استبعاد أح إغفال الناشطات بشكل إلى  الأرابطةشأركاء  نّوهحقد  لنااء األزمات املستمأر  في سورية مثال 

األسلحة  حالسيطأر  على، جادمحإعاد  ال حالتسأريح إصالح قطاع األمن، حنزع السالح بشأن دائم في املحادثات 

 .يةالقضايا األمنغيرها من املوازنات العسكأرية، ح حضع الخفيفة، ح 

خطة عمل  تضعأصبحت العأراق أحل دحلة في منطقة الشأرق األحسط حشمال أفأريقيا ، 2014عام مطلع في ح

" التي أطلقهاا 1325القأرار لتنفيذ خطة العمل الوطنية العأراقية  مبادر ُ . حقد قادت جهوَد حضع الخطة "حطنية

عن ممثلين عن  ، فضال  للسالم حالحأريةرابطة النساء الدحلية مناا ح  ،مجموعة من منظمات املجتمع املدني

ة شامل دراسةخطة من خالل اليمكن مالمظة بصمة املجتمع املدني في ح الحكومة العأراقية حمكومة كأردستان. 

 
ُ
العمل خطة  أن أرغم منحعلى ال. في املجتمع العأراقي القانونيح  االجتماعيح  السياس ي أرأ امل حضع جأريت عنأ

ا ال تصل الوطنية   لية التنفيذ بشكل مالئم،إشأراك املجتمع املدني في عمإلى مد عموم 
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ا لدحل املتُ  إال أن خطة العمل الوطنية العأراقية خطة  طلقيُ ي من املزمع أن ذكاألردن النطقة عتبر مثاال  جيد 

 كغيرها من مناطقتعاني منطقة الشأرق األحسط حشمال أفأريقيا، ح . قبلاملعام أح ال عامال الوطنية هذا هعمل

ا دحٌل كاألردن حاملغأرب حتونس تحأرز  حفيما .من التحديات معينة من مجموعة العالم، أكبر في املشاركات نجام 

 .املتفش ي فياا حضاعها السياسية الحالية حالفسادأل  انظأر  أكبر  اليمن حمصأر  معانا  فإنومات، الأرسمية مع الحك

حقد  بعد. لم ينته   في خضم صأراع دحٌل أخأرى كوناامن تحديات  ال تعانياا  حليبيا حالعأراق سورياتعاني كما 

ا في العأربي أرأ األمم املتحد  للمأرأ  حمنظمة امل حهيئة نشأرت جامعة الدحل العأربية  يحمل عنوان 2012ة تقأريأر 

عداد للهايئة ل  الزمةخطوات خمس يحدد ح  العأربية: األمن حالسالم"( أرأ املمماية "ية القليمية ستراتيجاال )

 حطنية ناجحة:خطط عمل 

، عبر حسائل العالمتوعية حمالت القيام بح  سياسية بناء إراد    الوعي:إثارة و سياس ي اللزاام االبناء  (1

لزياد  مستوى حاملبادرات الفّعالة  طأرق الغيرها من ح ، نقا العمل، حمجموعات ال أرات، ححر حالنش

 . يةاألمنالقضايا حالسالم ح للنساء  دعمالالوعي ح 

 .األهليالأرسمي ح  املختلفة على املستوى املنظمات  منبناء شبكة : للتنظيم االستعداد (2

تعترض التي حتلك  أرأ امل حالصعوبات التي تواجهالتحديات الأرئيسية الوقوف على  :رأةامل حالةوصف  (3

  .هاحمشاريع هابأرامجتنفيذ 

األدحات القانونية حاستعأراض  لدحلة املعنية حفي جميع املجاالت،في ا أرأ امل حضعتقييم  التقييم: (4

 حاملبادرات امللحة. ة، حتحديد املجاالت ذات األحلويةالقليمية حالدحلي

لوضع لكل قسم أح قطاع  تشاحر منفصلةعمل عقد ملقات العمل:  ورش و التخطيط أاجتماعات  (5

 لدحلة املعنية. لالوطني نطاق عمل على ال ةخطدمجها في  أحلوياته على أن يتم في ما بعد

 دواعي هذه السياسة

لتعزيز  1325قأرار مجلس األمن رقم تنفيذ الخاصة بخطط العمل الوطنية استخدام لمجتمع املدني يمكن ل

رت اليابان مثال  ف محلي. أثأر  بادف إمداث االلتزامات الدحلية  إعداد السياسات لتعزيز أسلوباا التقليدي في غيَّ

نجح  كما. 1325 القأرار لتنفيذ التعاحن املستمأر مع املجتمع املدني كنتيجة لعدادها أحل خطة عمل حطنية 

من تفاحض ي فلبيني بقياد  نسائية  لدعم فأريق  في استخدام خطة العمل الوطنية في الفلبين املجتمع املدني 

آليات املساءلة املحلية  التدريبعززت بأرامج فقد في سيراليون، أما . لتوصل إلى هدنة مع ثوار إسالميينأجل ا

 أساليببعض كانت تلك . الحكومة املحلية داءأل  شامل تقييمإجأراء عن تنفيذ خطة العمل الوطنية من خالل 

 .منحالسالم حاأل  أرأ كأدا  لتحقيق أهداف أجند  امل استخدام املجتمع املدني لخطط العمل الوطنية
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إعدادها في  ار تمأر باساملجتمع املدني  يشاركأن نبغي لتغيير، يفي ا العمل الوطنية خطة لالستفاد  منح 

أسلوب  لتغيير كأدا   ةخطالعليه استخدام  يتعينكما  .المكان مسبغير رسمي كل رسمي أح بشحتنفيذها 

في  احمقوقه احممايها أرأ امل ، حتعزيز مشاركةتحقيق السالم حالعدالة بين الجنسينبغية الحكومة  ه معتعاحن

اح  ،في عمليات السالم أرأ من مشاركة امل ابدء  من املجاالت طيف حاسع  ، حانهااء  املؤسسات العسكأريةب مأرحر 

  .النمائيةباملساعدات 

توصيات  أثأر  ،فني رصدتنفيذي أح فأريق  أح تمويل مشأرحع   مكومية لجنة   عبر املشاركة الأرسمية، مثال  تزيد ح 

تقاريأر ظل ح الحتقاريأر  الشعبيحالحشد االستشارات  ، من خالل مثال  شاركة غير الأرسميةاملجتمع املدني. حلكن امل

هذه تحقيق التوازن بين لح  للمجتمع املدني.حأصوات مستقلة مسامة مخصصة  خلقفأرص  تزيد، األداء

األطأراف املعنية الحكومية  مع التنسيق، من املفيد ضمان مسامة مخصصة للمجتمع املدني مع سائلامل

  ضمان تحقيق أصوات املجتمع املدني لنتائج هادفة.بادف داعمة ال

 حليةائتالفات متنوعة بين األقاليم )املفإنشاء . لتغييرلمداث ااالئتالفات  استخداميمكن للمجتمع املدني ح 

، حالعأرقية(الجماعات األصلية حقضايا  ،حالشباب ،حالسالم ،أرأ )املمختلفة  مواضيععن ح حالوطنية حالدحلية(، 

أن بناء  صحيح .لتزامحااليعزز الدعم  ، حالسياسات(ةاألكاديمي حسا األ ، ح ناصأر )املمختلفة قطاعات في ح

ا أنثوية خاصة يُ  مسامة   حجود، إال أن مهمأمأر الحأركات  ا أمأر  اعتبر أيض  في إدراج حجهة نظأر املأرأ  بشأن  ماسم 

أمثلة ليه ت، حيوضح الجدحل التالي فأرص مشاركة املجتمع املدني .املمارسةفي السياسات ح  هاحنتائجمقوقها 

.يةتوضيح
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 أمثلة عن املجتمع املدني

 هاوتقييمالخطة  رصد الخطة تنفيذ وضع خطة عمل وطنية 

أمثلة عن تولي 

املدني  املجتمع

ا أدحار قيادية  رسمي 

في عمليات خطط 

 العمل الوطنية

 
 مشتركة مجموعة عمل �

بتوجيه الدارات بين 
( أح أستراليامكومي )

 (.فنلندامجموعة متابعة )
 

شأراكة بين الحكومة  �
حمنظمات املجتمع املدني 

( أح شبكة إيأرلندا)
مشاحرات بين منظمات 

 (.الفلبيناملجتمع املدني )
 

 بتوجيه منلجان توجياية  �
 (.نيبالاملجتمع املدني )

 

 
ملجتمع نظمات امل أنشطة �

 مكومياملدني بتمويل 
 (.الفلبين)
 

 

محلية  تدريببأرامج  �
بالتنسيق بين الحكومة 

املجتمع املدني منظمات ح 
 (.سيراليون )

 

 

مجموعات استشارية  �
 (.إيأرلنداللمجتمع املدني )

 

محدد  ينفذها  أنشطة �
خطة  بشأناملجتمع املدني 
)نيبال، العمل الوطنية 

سيراليون، ح فلبين، الح 
 (.حإستونيا

 
فني مشترك  رصدفأريق  �

كومة حمنظمات حبين ال
 (.رياينيجاملجتمع املدني )

 

 

 منفصل تشاحريتقأريأر  �
 (.إيأرلندا)

أمثلة عن مدخالت 

غير رسمية 

 فيلمجتمع املدني ل

خطط  عمليات

 العمل الوطنية

مشاحرات تقودها  �
الحكومة بمشاركة املجتمع 

 (.أستراليااملدني )
 

مجموعات عمل تقدم  �
مدخالت عند طلب 

 (.إستونياالحكومة )

 

، حتقاريأر، وعيةت �
، حممالت فعالياتح 

مناصأر  يقودها املجتمع 
، حأستراليا، إستونيا) املدني

 (.الفلبينح 
 

تسهيل إنشاء صندحق  �
للسالم حاألمن مكومي 

لتنفيذ بأرامج تدريب 
 (.نيجيرياحتمكين )

 شعبيحمأراك شد م �
 1325القأرار تنفيذ  بشأن

املأرأ  حالسالم أجند  ح 
نيجيريا، بشكل عام ) حاألمن

 (.سيراليون ح 

املجتمع املدني  استخدام �
من خطة العمل الوطنية ل

لتأثير على عمليات أجل ا
 ذات الصلةالسياسات 

 (.الفلبين)

ريأر اتقظل ح التقاريأر  �
 (.أستراليا) األداء

 
 

لتنفيذ مجموعة عمل  �
بادف  1325القأرار 
يات استراتيجإعداد 

حتوميده املجتمع املدني 
 (.نيبال)
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 النتائج الرئيسية

ا في إعداد خط غدح ملجتمع املدني أن يا بإمكان (1 ا رئيسي   العمل الوطنية من خالل: طشأريك 

a. مول اللجان التوجياية حاللجان األخأرى. هتقديم مدخالت 

b.  عزيز الأرئيسية لتحالتوصيات الأرسائل بشأن التنظيم مع الشبكات حاملجموعات األخأرى

 .هتوسيع مدخالت

 

ا ا يمكن أن يغدح  (2 ا رئيسي   من خالل:في التنفيذ ملجتمع املدني شأريك 

a.  علية.ايات شاملة بفاستراتيجتنفيذ بشأن سبل تقديم توصيات 

b. الدحلية حالوطنية كاملنظمات التنفيذ أقوى في كل املكونات ) صبحلي االلتزام الدعم، حتوليد مشد

الشعوب األصلية مأركات ح السالم، جماعات ح ، حاملجموعات النسائية، الشعبيةحاملحلية ح 

  (.الخالشبابية، الحأركات ح 

c.  محلية بما فياا دحرات  تدريب من خالل تنفيذ بأرامج حمبادراتعلى التنفيذ قدرات املحلية البناء

  ما بوجود دعم مكومي.، السيّ تدريب

d.  عمل الوطنية.اللدعم مبادرات خطة  األموالاملساهمة في ممالت جمع  

 لزياد  املساءلة عن االلتزامات من خالل: منفصلةحتقييم  رصدعمليات إجأراء  قادر على املدني عملجتما (3

a.  نفيذحالت الأرصدلى أبحاث جيد  خالل عملية إ حتستنداالشتراك في ممالت جمع بيانات مستقلة. 

b.  مأراجعة ، ح مواطن الضعفلتغلب على نحو الدفع الحكومات نقدية ححضع تقاريأر  دراسةإجأراء

 عسكأري.منظور  يات حاألحلويات الوطنية بشكل أشمل، حمن منظور النوع االجتماعي ح ستراتيجاال 

 تظرة عامة على الحاال ن

 بإشأراك إلى درجة معينة، ،فياا الدحل  نجحتثمانية أمثلة عن ممارسات جيد   البحثي يقدم هذا املوجز 

، أسترالياحالفلبين، ح  نيبال، هيدرحسة املالثمان الدحل ح في عمليات خطط العمل الوطنية.  املجتمع املدني

( درجة 1: في كل مناا يةيدرس هذا املوجز ثالث قضايا رئيسح ، نيجيريا. إستونياح ، إيأرلنداح سيراليون، ح فنلندا، ح 

 أثأر دلة على األ ( 2حتقييمها  رصدهاالعمل الوطنية حتنفيذها ح  ةإشأراك املجتمع املدني في مأرامل إعداد خط

 .الدحل األخأرى تالفياا إما مستقبال  أح منمن قبل التي يجب  الثغأرات( 3منظمات املجتمع املدني 
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 إعداد خطط العمل الوطنية عنأمثلة 

نيبال  فيخطط هذه النا بأن حجد إال أننا، عد  يجابيةبمزايا إمن خطط العمل الوطنية  كثيرٌ  فيما يتسم

امشاركة املجتمع املدني  إضفاء الطابع املؤسس ي علىفي  حالفلبين حفنلندا نموذجيةٌ   .ةخطالإعداد  في رسمي 

 نيبال

 مشاركة املجتمع املدني

املجتمع املدني في اللجنة التوجياية رفيعة املستوى،  شأراكل  جبار  اخطة جهود  الإعداد  أثناءنيبال  بذلت

ا ُطأرمت فيخطهاا  نيبال هي الدحلة الوميد  التي تضمح  .على مستوى املقاطعاتحاللجان  مشاحرات  نقاط 

 52جأرت بشكل إجمالي، ح . اار شأرق  شهابانحمتى  انيبالغونج جنوب  من  اطعات محلية بدء  امع مقمباشأر  حمتنوعة 

  مباشأر تأثأرن حفتيات  نساءمشاحرات إقليمية، حمشاحرات خاصة مع حعشأر ، قاطعاتمستوى املمشاحر  على 

نقطة  1500ححضعوا أكثر من  ،مشارك 3000مضأر  ، إذللغاية نتيجة هذه املشاحرات غنية  حقد جاءت  .بالنزاع

 .1عمل لخطة العمل الوطنية

خطة العمل الوطنية في نيبال  إذ أسندت ،فّعالمع املدني في التنفيذ بشكل اشترك املجت عالح  على ذلك،

مقوق النسان في بشأن تواصل ال، حمعهد أرأ جمعية رفاه امل :من منظمات املجتمع املدنيكثير رسمية ل اأدحار  

أمن من أجل ، حمجموعة الضغط سالم املأرأ ، حمجموعة بكيننيبال، حمنظمة شانتي ماليكا، حلجنة ما بعد 

 أرأ حمأركز تنمية ححمد  امل ،التأسيسية حالجمعية للسالم حالقو  حالديمقأراطية أرأ ، حشبكة املأرأ امل

، حمأركز تنمية املجتمع ةبز العا أرأ امل ةحمجموعلحقوق النسان،  أرأ حمجموعة امل ثي،حمنظمة سا ،ةالأريفي

التي يلعب خطة المسؤحلة عن التنفيذ املحلي لجأراءات محدد  موضحة في جدحل حهذه املنظمات  .النيبالي

ا. ا داعم    املجتمع املدني فياا دحر 

حالتقييم  أرصدعملية ال "حزار  السالم حإعاد  العمار" تنسقخطة العمل الوطنية، مجمل كما هو الحال مع ح 

غير  يثسا نشأرت منظمة، فعلى سبيل املثالنظمات املجتمع املدني. ملح أخأرى أدحار داعمة لوزارات  إسنادمع 

 ."الشبكة العاملية لصانعات السالم"مع  بالتعاحن  2011عن الأرصد في  اتقأريأر   أرأ تقودها املالتي ح حكومية ال

  ، حمث على متابعة العمل.يذ خطة العمل الوطنيةتنفالتي تواجه يات املحأرز حالتحد التقدمَ  التقأريأرُ أبأرز ح 

 

 

                                                                            
 2014بورنيك، حسواين، ح أر، ميل 1



8 
 

  املجتمع املدني أثر 

x مأراجعة شاملة  إجأراءحبالتالي، ال يمكن  2016.-2011خالل الفتر  نيبال  في خطة العمل الوطنية تمتد

 .الوقتهذا في  ألثأرها

x خطة.النقا  عمل ضمن عود  إلى الوطن شكلت املشاركة حالوصول إلى العدالة حال 

x  جالتي لم  أرأ املشاحرات املحلية مقوق املنوقشت أثناء
َ
  من قبل. ُتعال

 الدروس املستخلصة

x املجتمع املدني في املناصب القيادية الأرسمية داخل مجموعات العمل، حاملشاحرات، حاللجان  إشأراك

 التوجياية.

x حالفتيات، حالبلديات. حالنساءمن املشاحرات املباشأر  مع منظمات املجتمع املدني، عدد كبير  إجأراء 

x محلية.تنفيذ بأرامج حمبادرات محدد  بادف مجتمع مدني أدحار ملجموعات  إسناد 

x زياد  املساءلة.بغية  الأرصد حالتقييماملجتمع املدني في عملية  إشأراك 

 

 الفلبين

  مشاركة املجتمع املدني

أثناء ح للمجتمع املدني مثاال  يحتذى.  إشأراكها عتبر يُ كما  ،الفلبين هي أحل دحلة آسيوية تطلق خطة عمل حطنية

من شبكة من  املؤلفة "1325قأرار لتنفيذ الاملأرأ  في العمل  إشأراكمبادر  "املجتمع املدني  أطلق، خطةالإعداد 

، "الدحلي النسانيحالقانون  النسانمترام مقوق ال اتفاقية سولونغ الشاملة " تحت مظلةنسائية النظمات امل

حمساءلة الحكومة  صور  فعالةب هاخطة لتنفيذمأرامل ال أثناءبادر  الحكومة املساعدت ح حمأركز تعليم السالم. 

  .1325قأرار ال تنفيذ ىعل

نظمات "شأركاء رئيسين" في عمليات  هذه امل عتبر تَ  بيد أنااخطة أي دحر ملنظمات املجتمع املدني، ال دُتسن  لم 

املجتمع املدني للمناصأر  حالحمالت حالبرامج حاملشاريع التي تنفذها منظمات األهمية الكبير  إلى محدد ، حتنوه 

مع  بعقد شأراكاتتعهدت اللجنة التوجياية حقد خطة. التحقيق أهداف بادف حاملنظمات غير الحكومية 

شأركت حعلى نحو فأريد   ادعم التنفيذ. كممن أجل أموال لجمعيات محدد  منح املجتمع املدني، ح 
ُ
 مجموعاٌت  أ

  خطة.مختلفة من الأهلية في تنفيذ فقأرات 
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اعتبر املجتمع املدني يُ ح  ما في عمليات جمع البيانات حالحقائق التي ، السيّ حالتقييمالأرصد في عملية  ارئيسي   العب 

قأرار لتنفيذ الاملأرأ  في العمل  إشأراكمبادر  " حقد تعاحنتعلية. ابف القيام بااال تستطيع الحكومة بمفأردها 

خطة  إصدار بعد عام من  ، أي2011نشأر تقأريأر ظل في بادف  الشبكة العاملية لصانعات السالممع  "1325

 طنية كما هو محدد في الخطة ذاتاا.العمل الو 

 املجتمع املدني أثر 

x في عمليات السالم. أرأ ضأرحر  مشاركة املالضوء على املجتمع املدني  سّلطت منظمات 

x تيريستا كوينتوس جامعية الستاذ  األ تعيين عبر النزاع في منداناح  جأرت تادئة، 2013-2010الفتر   أثناء

طاحلة إلى  السالميينمن جلب الثوار بذلك  تمكنتالتي  الحكومة الفلبينيةلمفاحضين عن ل  كبير كديليس 

  املشاركة في خطة العمل الوطنية.ركيز  هذا االنجاز  حيالئم. ينالتوتأر بين الطأرفمن تخفيف الح  املفاحضات

 لدروس املستخلصةا

x  حعقد  ،"1325قأرار لتنفيذ الاملأرأ  في العمل  إشأراكمثل مبادر  "تنسيق شبكة من منظمات املجتمع املدني

 .شاملةحطنية حتنفيذ خطة عمل  إعدادشأراكة مع الحكومة للمساعد  في 

x في عملية التنفيذ.لها أدحار محدد  مع إسناد " ةرئيسة فاعلجهات املجتمع املدني "منظمات  جعل 

x  املدخالت.تقديم من أجل مواصلة املجتمع املدني ح عقد شأراكة بين اللجنة التوجياية 

x نجاح التنفيذ.ضمان املجتمع املدني ل تمويل 

x  خطة العمل  مناصأر جموعات ذات الصلة في املغيرها من ح  الجماعات األصليةإشأراك الحأركات أح

  .حااللتزامالوطنية، حالتعاحن مع املجتمع املدني لتعزيز الدعم 

x ايشكل املجتمع املدني  يمكن أن  حالتنفيذ. أرصدعملية ال أثناءلجمع البيانات حالحقائق  اكبير   مصدر 

 فنلندا

 مشاركة املجتمع املدني

منظمات ميث شاركت ، خطة العمل الوطنية إعدادبدحر  رسمي خالل في فنلندا اضطلع املجتمع املدني 

قد كان ح . 1325قأرار ال لتنفيذ الداراتبين املشتركة اللجنة التوجياية في ح في مجموعة املتابعةاملجتمع املدني 

ال  في  دعم قضايا بادف  2006التي تشكلت عام  "1325قأرار الشبكة "اللجنة من خالل هذه املجتمع املدني ممثَّ

لتقديم من النداءات  اكبير   اأرسلت اللجنة التوجياية عدد  عالح  على ذلك، . املأرأ  حالسالم حاألمنأجند  
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أتاح للمجتمع املدني الفأرصة للدفع ما  ،شاملة لفنلندا طنيةح  خطة عمل إعدادمن أجل مدخالت مقترمات ح 

 خطة.الفي  املأرأ  حالسالم حاألمنالقضايا الحاسمة املتعلقة بنحو إدراج 

، حمنظمة العفو الدحلية، للمأرأ األمم املتحد   هيئة تضم) 1325شبكة القأرار  قدمت، الخطة تنفيذ حأثناء

، حكثير من بكة املجتمع املدني ملنع النزاعالجمعيات النسائية، حش حاتحاد، النسانلحقوق أرابطة الفنلندية حال

، حإقامة ندحات حبأرامج إجأراء بحوث، حإصدار نشأرات، ح تمويلالمن خالل  ( يد املساعد املنظمات األخأرى 

  املدني.نظمات املجتمع ملمحدد  ا خطة أدحار  ال دُتسن   مل ،. حلكناملأرأ  حالسالم حاألمنأجند  بشأن  تدريب

في الشبكة  ، ميث راجعتحتقييم خطة العمل الوطنية رصدفاعلة في عملية  1325قأرار الال تزال شبكة ح 

 مواطن القو كان من بين ح . فياا مواطن القو  حالضعفأحل خطة عمل حطنية في فنلندا، حمددت  2010

ا، ح  عملالتأرحيج فنلندا لخطط   حفي املقابل، .مليات إدار  األزماتجتماعي في عالنوع اال إدراج الوطنية دحلي 

في النسخة حقد انضم املجتمع املدني حالتمويل حاملؤشأرات.  ةوازناملعدم توافأر تضمنت مواطن الضعف 

 أرفع تقاريأر سنوية إلى البرملان.حهو ي ،مجموعة املتابعة إلىخطة اللة من املعدَّ 

 أثر املجتمع املدني

x  خطة العمل الوطنية، حلكنه تمكن من الحصول لموازنة  حضعلم يتمكن املجتمع املدني من الدفع باتجاه

حاملمارسات  املأرأ  حالسالم حاألمن لبحوث تمويل  على ح النوع االجتماعي حإدار  األزمات، مجال على تدريب في 

 .النزاع املتضأرر  منلمنظمات النسائية في املناطق ل دعم  على األدلة، ح ب املدعومة

x أبأرزت مكامن القو   ، ميثمأراجعة ناائية ألحل خطة عمل حطنية في فنلندا 1325شبكة القأرار  أجأرت

  .خطةمن اللة املعدَّ  النسخة التي يجب معالجهاا فيحالضعف 

 الدروس املستخلصة

x إعداد خطة العمل الوطنية، حالتنظيم في شبكات  أثناءاالضطالع بدحر  رسمي  املدني جتمعمليمكن ل

، املقترماتفي إعداد  تهة التوجياية، حتشجيع توسيع مشاركتمثيل في اللجن حالحصول على حمجموعات،

  الشعبية. االمتياجات حدعم

x ا. يشمل يمكن أن  تمثيل املجتمع املدني منظمات دحلية ححطنية حمحلية حشعبية تعمل سوي 

x حاقتراح طأرق مأراجعة خطة الأرصد حالتقييمة من منظمات املجتمع املدني عملية تقود شبك يمكن أن ،

 .في السابق العمل لتشمل مجاالت لم يتم تناحلها بشكل مالئم
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 أمثلة عن تنفيذ خطط العمل الوطنية

 .نيةمعظم خطط العمل الوط في األصعب على الطالقهي عتبر مشاركة املجتمع املدني خالل مأرملة التنفيذ تُ 

بصور  مشاركة املجتمع املدني سبل املتعلقة بالجيد  ملمارسات ا على أمثلة إستونياح  إيأرلنداقدم سيراليون ح حت

 .حاألثأرتعزيز التنفيذ ة بغية حغير رسمي ةرسمي

  سيراليون 

 مشاركة املجتمع املدني

ا في سيراليون لعب املجتمع املدني  ا كبير  قبل  الضغطعبر ممارسة إعداد خطة العمل الوطنية  أثناءدحر 

حشمل ا متنوع  ملجتمع املدني اكان تمثيل ح . الحكومةمع فأريق العمل املشترك في تمثيل الح  حاملناصأر إعدادها 

  حاملنظمات النسائية. ،حالعمل ،السالممختلفة من قبيل مجاالت 

من  ةالأرابعيز  الأرك تكأر حقد ذبين الحكومة حاملجتمع املدني.  شأراكةحجود تشمل عملية التنفيذ في سيراليون ح 

عن  منفصليضطلع املجتمع املدني بدحر  ح  ها.حتمثيل أرأ املمشاركة  ناقشالذي فأريق العمل  خطة العمل

محدد  في الخطة  انحت مجموعات نسائية أدحار  ُم كما . شأرافحال  ناصأر عنى بشكل فاعل بامليُ  ، ميثالحكومة

  .أرأ ، حسياسات منع العنف ضد امل القانونية، حالحماية منع النزاع مثلفي مجاالت 

 شأراكات قدت منظمات نسائية، حلكن عَ الأرصد حالتقييمال يضطلع املجتمع املدني بأي دحر  رسمي في عملية ح 

جأري ، 2014في نيسان/أبأريل ح .لنشأر مأراجعة لخطة العملالشبكة العاملية لصانعات السالم مع 
ُ
تدريب في  أ

دمج خطة العمل من أجل  مبادئ توجيايةمجتمع مدني لوضع  حمنظماتليين حمع قاد  مَج  "بو"ة مدين

  الوطنية في عمليات التخطيط التنموي.

 أثر املجتمع املدني

x   م لاالستقأرار حالس  في تحقيق  املجتمع املدني في سيراليون  اعُترف حبشكل حاسع بدحر ، بعد نزاع  دام

نجازات خطة العمل إا تقأريأر تفصيلي عن ال يوجد مالي  حلكن حاملصالحة حانتخاب أحل رئيسة للجمهورية. 

  .2014التي تنتهي في ح الوطنية في سيراليون 

x لنظام في اكمؤشأر  املأرأ  حالسالم حاألمنأجند  إدراج املحلية، ب التدريبمن خالل بأرامج  ،الحكومة ملتزمة

 خطة.لالتنفيذ املحلي ل حفز ، ما يل لتقييم أداء الحكومة املحليةالشام
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 لدروس املستخلصةا

x ممارسة حالتزامه ب رسمي من خالل تمثيله في فأريق عملحغير  ارسمي   العب دحر  أن ي لمجتمع املدنييمكن ل

 .بيةعشحاملناصأر  ال ضغطال

x  ا لتحقيق  شأرائحبإمكان دحر قيادي في ب حاالضطالع، ةمشترك ف  اهدأمتنوعة من املجتمع املدني العمل سوي 

  على املستوى املحلي. ةخطة العمل الوطني إدماج

x أدحار معينة  إسناد ، حمنااخطةالمحدد  في  تنفيذ مهام  لاملجتمع املدني حالحكومة كشأركاء  يمكن أن يعمل

 للمجموعات النسائية.

x مسبما هو مقأرر خطة ال تنفيذمسبقة إلى  تقييمعمليات يؤدي إجأراء املجتمع املدني ل. 

 إيرلندا

 مشاركة املجتمع املدني

ا في إعداد خطة العمل الوطنية.  في إيأرلندا لعب املجتمع املدني ا محوري  حاسعة من  باقةتمكنت فقد دحر 

من املشاركة في إعداد أحل خطة  ،بما فياا تلك املتأثأر  بالنزاع ،حاملنظمات النسائية منظمات املجتمع املدني

 في خطو   فأريد   ح. "املأرأ  حالسالم حاألمن مول ستشارية اال جموعة "املمن خالل إنشاء  إيأرلندامل حطنية في ع

بين الحكومة  شأراكةٌ  ، حهو "النوع االجتماعي لىع القائملعنف ليأرلندي املشترك ال "االتحاد  نظممن نوعها، 

 إيأرلنداحأفغانستان ح  الشأرقيةضم ناشطين حمنظمات مجتمع مدني من تيمور  امؤتمأر   ،حاملجتمع املدني

 خطة.الت الوارد  في املبادراحأسهم حبشكل كبير في إثأراء حصياغة  ،الشمالية حليبيريا

ا  ا منحقد ذكأرت الخطة كثير   ا دحر  منظمات املجتمعات املدني كجزء من املجموعة االستشارية التي تلعب أيض 

سندفي التنفيذ. 
ُ
كيفية بشأن  سلوكالقواعد مدحنة لاملساعد  في صياغة من قبيل  لمجتمع املدني مهامٌ ل كما أ

توازن في النوع االجتماعي في العمليات  إمداثفي مع قضايا النوع االجتماعي في الخارج، ح إيأرلنداتعامل 

.  النسانية  حوار ل حيؤسسعلى املجتمع املدني،  الأرسمي حيضفي هذا الدحر املستمأر الطابعااليأرلندية مثال 

 .إيأرلندامن سكان حاسعة من قطاعات  ةميوي حمشاركة

ا، ح  ا محدد  للمجتمع املدني من خالل  إيأرلندا أسندتأخير  عقد التي تَ  الأرصدوعة في مجم إشأراكهأدحار 

اسناجتماعاتاا مأرتين  قد نصت الخطة بالتحديد بتقدم خطة العمل الوطنية. ح القضايا الخاصة حتعالج  وي 

العمل  لخطةهي إمدى املزايا الفأريد  حاملهمة ح في هذه املجموعة،  املتضأررات من النزاععلى تمثيل النساء 

  مستقل. ثالث سنوات بإشأراف مستشار  مض ي خطة بعد ال عن هذهناائي  تقأريأرٌ  حسُيعد  . الوطنية اليأرلندية
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 أثر املجتمع املدني

x  بشكل فّعال. املتضأررات من النزاعنساء مشاركة الحإدماج  مناصأر 

x يأرلنداإعداد خطة عمل حطنية ثانية ل  باتجاه النجاح في الدفع. 

x حالسالم حاألمناملأرأ   بشأنالسياسات االيأرلندية إلى املمارسات الجيد   إرشاد. 

 الدروس املستخلصة

x  ا بل يتضمن ،الوطنية الجماعاتاملجتمع املدني على  يقتصأرال سبل ما مول حجهات نظأر دحلية، السيّ  أيض 

ا هذا عتبر يُ . ح عابالنز  أرأ تأثأر امل ا أمأر  للغاية بالنسبة للدحل املتطور  التي تأركز بشكل أكبر على القضايا مهم 

 الدحلية.

x  عملية التنفيذ من خالل تزحيد املسؤحلين  أثناءيمكن أن يشارك املجتمع املدني بشكل  فاعل في السياسات

 علية.ايات الشاملة بفستراتيجالحكوميين حصناع السياسات بتوصيات مول كيفية تنفيذ اال 

x  عن الحكومة، حيأرفع نتائجه بشكل  بصور  منفصلة حتقييم  رصداملجتمع املدني عملية  يجأري يمكن أن

  لتقدم املحأرز.لمكومية بادف املساءلة حتقديم تحليل نقدي  جهاتعلني إلى 

 

 ستونياإ

  مشاركة املجتمع املدني

مشتركة بين في إعداد خطة العمل الوطنية من خالل مجموعة عمل فاعلية بفي إستونيا شارك املجتمع املدني 

 نشطةاأل دراسةشاركت منظمات املجتمع املدني عبر هذه املجموعة في ح شكلهاا حزار  الخارجية.  الدارات

ساعدت مجموعة العمل في كما  .1325قأرار اللتنفيذ أفضل طأريقة ، ح في إستونيا املأرأ  حالسالم حاألمناملعنية ب

 خطة.التنفيذ 

اعتماد الدحلة على دحر منظمات إلى خطة العمل بشكل  محدد  نّوهتفي سياق التعاحن التنموي الثنائي، ح

شارك املجتمع حيلتحقيق النجاح.  إستونيا، حاملشاريع التنموية في أرأ مع املفاعلية املجتمع املدني في التعامل ب

، النوع االجتماعي فيحزياد  عدد الخبراء  ،على املستوى الوطني في مجاالت التنمية األنشطةاملدني في معظم 

  .في مأرامل ما بعد النزاع أرأ حاملساعدات النسانية، حاملبادرات التي تسهادف امل
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ا  املشتركة بين الداراتمجموعة العمل  تجتمع  خطة.لحتقييم تنفيذ الحكومة لبادف رصد مأر  حامد  سنوي 

في االتحاد األحرحبي، تنفيذ أنشطة ح  ،الدحليةلتكّيف مع املتغيرات من أجل ا يعمل املجتمع املدني مع الحكومةح 

  ، حاألمم املتحد .حملف شمال األطلس ي

 أثر املجتمع املدني

x  َّالذي كان  لتعاحن التنموي الثنائيللمساعدات التنموية ح ل إستونياخفيض لته املجتمع املدني انتقادات حج

ا ضغط ال. كما قد يساعد 2"ياتستراتيج"بالسياسات اليومية أكثر من اال  أمد التقاريأر، مسب، مدفوع 

 . إستونياتغيير أحلويات  فياملجتمع املدني الذي يمارسه 

 الدروس املستخلصة

x  للسياسات حاألحلويات  مةقّي   متعمقة تقدم رؤى   دراسةعلى إجأراء املجتمع املدني  يعكفيمكن أن

 .املأرأ  حالسالم حاألمنبشأن يات الحكومية ستراتيجحاال  حالجأراءات

x  ايمكن أن تعمل الشأراكة بين الحكومة حاملجتمع املدني في العمليات التنموية في الخارج، حأن تكون  العب 

ا في زياد  الخبراء حاملبادرات في املناطق بعد  .النزاع انهااء رئيسي 

x  ا ملمارسة الضغط على الحكومة املجتمع املدني لإجأراء  ُيعتبر واطن تالفي َم بغية تحليل  نقدي مفيد 

 يات حاألحلويات الوطنية في مجال التنمية.ستراتيجاال  مأراجعة، ح الضعف

                                                                            
 .إستونيا من حجهة نظأر املجتمع املدنيالتعاحن التنموي في  2
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 وتقييمها خطط العمل الوطنية رصدأمثلة عن 

 حتبرز خطتي العمل الوطنيتين .الأرصد حالتقييمدني في عملية لوطنية املجتمع املاك معظم خطط العمل شأر  تُ 

 .الأرصدعملية  أثناءللمجتمع املدني قيادية  أدحار  إسنادهماحنيجيريا بسبب  أستراليا في

 أسزراليا

 مشاركة املجتمع املدني

قادها  مشاحرات   تلسترالية مع املجتمع املدني، حموَّ الحكومة األ تشاحرت ، إعداد خطة العمل الوطنية أثناء

لت  ،املجتمع املدني  تسعون ، شاركت هذه الورقةإعداد  حأثناء. من أجل الخطة حرقة نقا  إعدادَ كما موَّ

جتمع املالحكومة منظمات دعت  ، ثمالخطةمسود   حضعأسفأرت عن ححطنية في مشاحرات  شعبيةمنظمة 

ا دني إلى العاصمة لتقديم مقترماتااامل  الخطة.وضع اللمسات األخير  على موارات لاملشاركة في ، ح خطي 

 الخطة التي تحقيق أهدافلاملنظمات غير الحكومية بالتعاحن مع  أسترالياالتزمت تنفيذ الخطة، خالل مأرملة ح 

ا  أستراليالزم تُ   ادحار  ، حلكناا لم تمنح أأرأ حمشاركة امل بين الجنسين بدعم املجتمع املدني لتحسين املساحا أيض 

 محدد  ملنظمات املجتمع املدني. 

مجموعة العمل مع  إلى االجتماع كل عام همنظماتدعى تُ  ها، إذحتقييمالخطة رصد حيشارك املجتمع املدني في 

تتضمن اللجنة  كما. املأرأ  حالسالم حاألمن قضايا ةاملسؤحلة عن مناقشاملشتركة بين الدارات ح الحكومية 

ائتالف "ل ّك  ُش  . كمااألمم املتحد  للمأرأ  حهيئة، رابطة النساء الدحلية للسالم حالحأرية مثل التوجياية منظمات

حتقدمها في  أسترالياأداء  عنتقاريأر سنوية  حإعداد الخطةلدعم تنفيذ  "حالسالم حاألمن مأرأ املجتمع املدني لل

 . 2018نااية  معخطة التنفيذ  عنكامل الظل المن هذه التقاريأر تقأريأر  ل ستةٌ تشّك  حس .تنفيذ الخطة

 أثر املجتمع املدني

x  عتبر يَ ح  املحأرز في السنة األحلى للخطة.عن التقدم له أحل تقأريأر  2013عام  أستراليانشأر املجتمع املدني في

 ةنشطفي األبعض التقدم  مدحث ، حُيظهأر تاااجييستراتاالتقأريأر الحكومة األسترالية مسؤحلة  عن تحقيق 

 أمد املجاالت التي حيتمثل  في الخطة. الوارد 
ُ
في  تمثيل املنظمات غير الحكومية في ملموسفيه تقدم مأرز أ

املجتمع املدني في  قدم. كما املأرأ  حالسالم حاألمن بقضايا املعنيةح  الداراتاملشتركة بين مجموعة العمل 

 .3في الخطة حارد ية استراتيج كلبشأن توصيات تقأريأره 

                                                                            
 .2013، أغسطس/آب املأرأ  حالسالم حاألمنما يتعلق ب التقأريأر السنوي للمجتمع املدني مول خطة العمل الوطنية األسترالية في 3
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 الدروس املستخلصة

x  خطية تقديم مقترمات حالوطنية لتشجيع الشعبيةمن منظمات املجتمع املدني  موّسعإنشاء ائتالف 

 خطة عمل حطنية شاملة.إعداد بادف مشاحرات إجأراء ح 

x عملية التنفيذ. في أرأ يمكن للمجتمع املدني تحسين الجود ، حتشجيع مشاركة امل 

x تحت طائلة املساءلة.لبقاء الحكومة  الأرصد حالتقييمعملية أن تقود  نظمات املجتمع املدنييمكن مل 

 نيجيريا

 مشاركة املجتمع املدني

كجزء من اللجنة، ح . النيجيرية إعداد خطة العمل الوطنيةعملية  شاملة حتشاركية لجنة توجياية قادت

 أرأ إشأراك املساعدت في ، ح الخطة إلى صياغة أدتمنظمات املجتمع املدني في تنظيم ست مشاحرات  أسهمت

ا حفي مناطق نشا  نيجيريا  افي عمليات السالم داخلي   . إقليمي 

 جهات فاعلة رئيسيةحاملنظمات غير الحكومية ك اعُتبرت منظمات املجتمع املدنيخالل عملية التنفيذ، ح 

ثقافة  حتعزيز الشؤحن النسانية،  تحكان خطة.الالوارد  في  ةنشطلأل الجهات املنفذ  الحقيقية صفت بأنااحُح 

سندت كثير   أنشطةمن بين  كصانعة سالم بعد انهااء النزاع أرأ ث، حتدريب املو السالم، حإجأراء مزيد من البح
ُ
أ

 في الواقع، ح املدني.ملجتمع ا إلى
ُ
مع ، ةالأرئيسيالجهة املنفذ  بوصفه  نشطةشأرك املجتمع املدني في جميع األأ

 .يةالشباباملنظمات على  االتأكيد أميان  

ا  حكان  حمأراجعة  دراسة   إجأراءسهم في أما  ،حالتقييمالفني للأرصد  في فأريق العملممثال  املجتمع املدني أيض 

صندحق السالم حاألمن من أجل السنوية لجمع األموال  نشطةل األ، حسهَّ اتلالمتياجعمليات تقييم تشاركية ح 

 التمكين.ح  في مشاريع التدريبستخدم يُ سالذي 

 أثر املجتمع املدني

x  في أجند   فتا  انتكاسة  لثالثمائة  تشدد مجموعة بوكو مأرام املخطف األمداث األخير  املتعلقة ب فيما ُتعتبر

عاملية  نسائية مملة  مجموعات بقياد  املجتمع املدني النشط  أطلقفي نيجيريا،  حاألمناملأرأ  حالسالم 

  حوار مول العسكأر  حالتنمية حمقوق املأرأ  في نيجيريا حاملنطقة.ح باب الفتَ بعنوان "أعيدحا لنا فتياتنا"، ح 

x إال أنه في نيجيريا،  لخطة العمل الوطنية بالجهة املنفذ  الحقيقية على الأرغم من حصف املجتمع املدني

ما يتعلق بأزمة اختطاف  ، السّيما فيدماجهاحإ أرأ ه انتقادات لطأريقة تعامل الحكومة مع قضايا املحجَّ 

 .املأرأ  حالسالم حاألمنما زاد االنتباه إلى أجند   ،الفتيات
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 الدروس املستخلصة

x  ُإشأراك املجتمع  ميث استمأرار تأكيدها على منعتبر خطة العمل الوطنية النيجيرية فأريد  من نوعها ت

 .اااملدني في جميع العمليات حالجأراءات الوارد  في

x خطة.اللمجتمع املدني املساعد  في ممالت جمع األموال لدعم مبادرات يمكن ل 

x شعبية لحشد  مناصأر  لمجتمع املدني تنفيذ ممالتيمكن لفي عمليات السالم،  أرأ مشاركة امل شجيعلت

  .دحرات تدريبحإجأراء  املحلية السكانية املجموعات
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 خاتمة

ا لنجاح املجتمع املدني، حدعو    2000اعتماده عام منذ  1325عتبر قأرار مجلس األمن رقم يُ  كما ح إلى العمل.  رمز 

كما ال  املدني.تعزز مشاركة املجتمع ل العالم، ليس ثّمة طأريقة حامد  رأينا في هذه األمثلة الثمانية من مو 

ا يؤدياملدني  عيمكن القول بأن إشأراك املجتم  .املأرأ  حالسالم حاألمننتائج أفضل في أجند   تحقيق إلى تلقائي 

، ثّمة  ا أخأرى  فأرحقفمثال  غير  بنجاحتؤثأر على تنفيذ خطة العمل الوطنية بين نيجيريا حفنلندا كثير  جد 

 . موضوع إشأراك املجتمع املدني

شاملة، غدح أن ت اد امتمالدز االعمل الوطنية،  ا زاد نشا  املجتمع املدني في خطةنه كلمإيمكن القول  حلكن

ا، ح  قنوات  عبر  ةخطالاملجتمع املدني ستخدم أن يَ ينبغي ح  .للتغيير االجتماعي منصة  أن ُتشّكل حمدعومة محلي 

 صياغة، حخلق فأرص لحاألمن حالقضايا ذات الصلة في النوع االجتماعي لتحقيق التغيير رسمية حغير رسمية 

لسالم حالعدالة بين الجنسين. صحيح أن ل االسياسات حالجأراءات الحكومية، حمشد ائتالفات متنوعة دعم  

لتحقيق غاية السالم حالعدالة بين الجنسين حليست غاية  بحد ذاتاا، إال أناا  خطط العمل الوطنية حسيلةٌ 

 لتحقيق التغيير املحلي. املأرأ  حالسالم حاألمنااللتزامات الدحلية بقضايا تفيد في تعزيز  عتبر أدحاٌت تُ 
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