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FIRST NAP 1325 IN THE MIDDLE EAST

NAP 1325 CROSS SECTOR TASK FORCE

Iraq is the first country in the Middle East to have
developed a National Action Plan (NAP) for the
implementation of the UNSCR1325 on Women, Peace and
Security and among the very few countries in the world
whose NAP has a detailed budget.

The cooperation between the women’s rights NGOs, the
decision makers, security forces and legislators has been a
precondition for the success in developing the NAP1325.
The mutual work enriched the process, through sharing the
knowledge, experience and expertise of all involved.

Cross Sector Task Force, Ministry of
Interior Erbil 7-8/7/2013

In spring 2012, Iraqi NAP 1325
Initiative gathered women NGOs and
networks
to
work
towards
development of a National Action
Plan (NAP) for the implementation of
the UNSCR 1325. In cooperation with
the European Feminist Initiative IFEEFI and with the support of the
Norwegian Ministry of Foreign
Affairs,
the
INAP1325Initiative
launched the process. Many
consultations, actions and working
meetings took place. A Cross-Sector
Task Force was formed, including
decision makers, legislators, MPs and
INAP1325 Initiative.

A Legal, a Drafting and a Financial
Committee were formed. Each
working meeting has been a fruitful
step forward in the process, making
Iraq the first State in the MENA
region to have developed a National
Action Plan with a budget through an
inclusive,
national
consultative
process, creating the political will to
implement the UNSCR 1325. INAP1325
Initiative
brought
recommendations to the decision
makers in cross-sector dialogues and
meetings. They enriched the
discussions and ensured that the
needs, demands and sufferings of the
women are in the centre of the NAP.

The National Action Plan is based on
six pillars with specific objectives,
expected
results,
indicators,
responsible agencies, time frame and
concrete budget for each identified
action. The Legal Committee has
identified legislation in need to be
changed during the implementation
of the UNSCR1325. Exchange of
experience from Nepal on their
mobilization and with decision
makers and civil society in Georgia,
Caucasus, empowered the process.
Expert from the Balkans facilitated
the work of the Financial Committee,
who developed the NAP complete
and detailed budget.

Consultations in Suleimania 30/10/2012

Financial Committee meeting, Women
High Council Erbil 8-9/10/2013

Cross Sector Task Force with Bandana
Rana Nepal, video conference
19-20/10 /2012

The Cross Sector Task Force approved
the final draft National Action Plan
2014 - 2018 in November 2013. The
NAP has a mechanism to monitor the
implementation when adopted. The
international community has an
important role to play in supporting
the Iraqi State financially and
politically in the implementation of
the NAP. The Iraqi NAP1325 is a
leading example for the whole region
as well as globally. Iraqi experience
can inspire other contexts in the
implementation of one of the most
important for women’s rights UN
Resolutions.
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خطة العمل الوطنية للقرار  5231األولى في الشرق األوسط

فريق عمل متعدد القطاعات لخطة العمل الوطنية للقرار 5231

تعتبر العراق الدولة األولى في الشرق األوسط التي تضع خطة عمل وطنية
لتنفيذ قرار مجلس األمن  5231بشأن المرأة والسالم واألمن ،وبين عدد قليل
جدا من الدول في العالم التي لديها ميزانية مفصلة لخطة العمل الوطني.

كان التعاون بين المنظمات غير الحكومية لحقوق المرأة ،وصانعي القرار،
والمشرعين وقوات األمن شرطا مسبقا للنجاح في تطوير خطة العمل الوطنية
للقرار  5231وإثراء العمل المشترك لهذه العملية ،من خالل تبادل المعارف
والتجارب والخبرات من جميع األطراف المعنية.

فرقة العمل متعددة القطاعات ،وزارة الداخلية
أربيل 3152/7/8-7

في ربيع عام  ،2102قامت مبادرة خطة
العمل الوطنية للقرار  0221العراقية
بجمع المنظمات النسائية غير الحكومية
والشبكات للعمل من أجل وضع خطة عمل
وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم
 .0221بالتعاون مع المبادرة النسوية
األوروبية وبدعم من وزارة الشؤون
الخارجية النرويجية ،أطلقت مبادرة خطة
العمل الوطنية العراقية للقرار 1325
العملية ،و تم إجراء العديد من المشاورات
والنشاطات واجتماعات العمل .وتم تشكيل
فرقة عمل متعددة القطاعات تشمل صناع
القرار والمشرعين وأعضاء البرلمان و
مبادرة خطة العمل الوطنية العراقية
للقرار .0221

تم تشكيل لجنة قانونية ومالية ولجنة
صياغة ،حيث كان كل اجتماع عمل مثمرا
وخطوة إلى األمام في هذه العملية ،مما
يجعل العراق الدولة األولى في منطقة
الشرق األوسط التي وضعت خطة عمل
وطنية مع الميزانية من خالل عمليات
استشارية وطنية شاملة ،لخلق اإلرادة
السياسية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم
 .0221وجهت مبادرة خطة العمل
الوطنية العراقية للقرار  0221مجموعة
من التوصيات لصانعي القرار في
الحوارات واالجتماعات المشتركة ،و
قاموا بإثراء المناقشات وضمان أن تكون
احتياجات ومطالب ومعاناة النساء في
مركز خطة العمل الوطنية.

مشاورات في السليمانية 3153/51/21

تستند خطة العمل الوطنية على ستة
مرتكزات ذات أهداف محددة ونتائج
متوقعة ومؤشرات ووكاالت مسؤولة
وإطار زمني وميزانية محددة لكل نشاط
محدد .قامت اللجنة القانونية بتحديد
التشريعات الضرورية للتغيير أثناء تنفيذ
قرار مجلس األمن رقم  .0221وكان
تبادل الخبرات من دولة نيبال على تنظيم
الحراك ،وعلى صناع القرار والمجتمع
المدني في جورجيا في القوقاز لتمكين هذه
العملية ،وقام خبراء من البلقان بتسهيل
عمل اللجنة المالية ،التي وضعت ميزانية
كاملة ومفصلة لخطة العمل الوطنية.

اجتماع اللجنة المالية والمجلس األعلى للمرأة
أربيل 3152/51/1-8

فرقة العمل متعددة القطاعات مع باندانا رانا
نيبال ،مستشارة األمم المتحدة للمرأة مؤتمر
فيديو 3153 / 51/31-51

قام فريق العمل المتعدد القطاعات بمناقشة
والموافقة على مشروع خطة العمل
الوطنية  2102 -2102النهائي في
تشرين الثاني  ،2102وستقوم خطة العمل
الوطنية بتنفيذ آلية للرصد والمتابعة عند
اعتمادها .يلعب المجتمع الدولي دورا هاما
في دعم الدولة العراقية ماليا وسياسيا من
أجل اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.
تعتبر مبادرة خطة العمل الوطنية العراقية
للقرار  0221مثاال رائداً للمنطقة بأكملها
وكذلك على الصعيد العالمي ،وقد تلهم
التجربة العراقية السياقات األخر في
عملهم من أجل تنفيذ احد أهم قرارات األمم
المتحدة لحقوق المرأة.

