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أ
بدأت مسرية رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، أقدم منظمة 

سالم نسائية يف العامل، يف عام 1915، عندما اجتمعت مجموعة 

من النساء لوقف الحرب العاملية األوىل. واليوم، يحمل أعضاؤها 

إرثاً حافالً عمره 103 سنوات ويواصلون نشاطها.

تنشد الرابطة سالًما عامليًا مرحليًا ودامئًا، تتحقق فيه العدالة 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية والعرقية والبيئية 

والجندرية للجميع.

ونحن، يف رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، متحدات يف 

التصميم عىل دراسة أسباب الحروب والتعريف بها، والعمل عىل 

إلغاء رشعنتها ومامرساتها.

واليوم، تعمل أنظمة االستبداد والالمساواة والعنرصية والعسكرة 

والنظام األبوي عىل تأجيج انعدام األمن. فالعنف يقتل البرش 

ويهجرهم ويؤثر سلبًا عىل البرشية جمعاء. وتشوه العسكرة 

مجتمعاتنا وتنتهك الحقوق وتلحق بالبيئة أرضاراً فادحة وتدمر 

الصحة العامة. كام أن اقتصاد الحرب والحروب االقتصادية تغلّب 

األرباح عىل البرش وعىل سالمة كوكب األرض. وللعنف أبعاد 

جندرية مختلفة ومعقدة، ال تزال دون معالجة. وكام ورد يف بيان 

الرابطة: »ترتبط هيمنة الذكور ارتباطاً وثيقاً بالتفاوت الطبقي 

الرأساميل والهيمنة العنرصية عىل بعض األمم واملجموعات 

العرقية من جانب آخرين. واجتامعهام يديم الحروب« )بيان 

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية 2015(.

ويف مواجهة هذه التهديدات والعقبات الجسيمة، املحلية منها 

والعاملية، تواصل النساء التنظيم والتحليل واملنارصة والحشد من 

أجل السالم والحرية. عملنا تقوده النساء ولكنه يشمل جميع 

األجناس والهويات.
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ويف مواجهة هذه التهديدات 

والعقبات الجسيمة، املحلية منها 

والعاملية، تواصل النساء التنظيم 

والتحليل واملنارصة والحشد من 

أجل السالم والحرية.
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ب الربنامج الدويل

الربنامج الدويل خطة طموحة مدتها ثالث سنوات )2021-2018( 

تجسد نشاطات الرابطة عىل الصعيدين املحيل والعاملي، وتوجه 

عمل أجهزتها: املؤمتر الدويل واملجلس الدويل واألقسام الوطنية 

واألمانة الدولية.

لضامن نجاحنا:

يوافق املؤمتر الدويل عىل الربنامج الدويل ويعتمده.

تنفذ األقسام الوطنية الربنامج الدويل محليًا ووطنيًا، ما 

يضمن قدرة األقسام عىل تخطيط نشاطها ومتويلها وتقديم 

تقارير بشأنها إىل املجلس الدويل واملؤمتر الدويل.

تنفذ األمانة الدولية الربنامج الدويل، مبا يف ذلك جميع 

الربامج واملبادرات، وتقدم التقارير إىل املجلس الدويل 

واملؤمتر الدويل.

يراجع املجلس الدويل التنفيذ سنويًا ويوثقه ويتعلم منه، 

ويعدل الربنامج الدويل عند الحاجة.

4

20182021



5

ونحن، يف رابطة النساء الدولية 

للسالم والحرية، متحدات يف 

التصميم عىل دراسة أسباب 

الحروب والتعريف بها، والعمل 

عىل إلغاء رشعنتها ومامرساتها.



٦

الدعوة إىل التغيري: ج

السالم ممكن

تحث رابطة النساء الدولية للسالم والحرية الناس جميًعا يف كل 

مكان عىل الفهم والعمل وبذل ما بوسعهم لبناء أسس السالم 

والحرية. إن تغيريات الرأي العام وقصص العنف واإلجراءات العامة 

أمور بالغة األهمية.

تدعو الرابطة الناس أيضاً لالنضامم إىل حركات ملتزمة بإنهاء العنف بجميع 

أشكاله. كام تدعو الناس، والسيام النساء امللتزمات بأهدافنا ومبادئنا، لالنضامم 

إلينا واكتساب عضوية الرابطة.

وتدعو الرابطة جميع الحكومات واألمم املتحدة والجهات الفاعلة غري الحكومية 

واملجتمع املدين إىل وقف العنف والعمل عىل إلغاء أسباب الحرب. وهذا يعني إجراء 

تغيريات أساسية يف هياكل السلطة، التي تجعل العنف وسيلة لحل النزاعات. ويعني 

التصدي لأليدلوجية النيوليربالية والنزعات العسكرية واألصولية وغريها. ويعني 

إحداث تغيريات ملموسة يف املامرسات والسياسات والقوانني واملعايري 

والربامج واألنظمة الحالية للنهوض بالسالم الدائم مع تحقيق العدالة 

واملساواة واألمن منزوع السالح للجميع.



تدعو الرابطة الناس والسيام 

النساء امللتزمات بأهدافنا 

ومبادئنا، لالنضامم إلينا 

واكتساب عضوية الرابطة.

٧



د نهج الرابطة 

2021-2018
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التغيري نظرية ومامرسة:

حشد النساء للقضاء عىل أسباب الحرب، ومواجهة النزعة العسكرية، والدعوة إىل العدالة الجندرية والحقوق والسالم، وتعزيز األنظمة 

االقتصادية واالجتامعية العادلة، هو طريقنا إىل تحقيق سالم دائم. السالم الدائم من منظور نسوي أو »السالم النسوي« هو سالم دائم 

يحقق العدالة واملساواة واألمن منزوع السالح للجميع. وهو يتطلب إلغاء األسباب األساسية للحروب.

إن بناء حركة من أجل السالم النسوي أمر بالغ األهمية الستعادة قدرة التأثري عىل اآلراء وصنع القرار. والطريقة التي تدعم بها الرابطة 

بناء هذه الحركة موضحة يف مجال العمل: »حشد النساء إللغاء أسباب الحرب«.

يتطلب النهوض بالسالم النسوي التوعية بأسباب العنف وأنظمة القمع والرتابط بينهام والعمل عىل إلغاء هذه األسباب، مبا يف ذلك 

العسكرة والنظام األبوي والنيوليربالية. والطريقة التي تعالج الرابطة بها أسباب العنف موضحة يف مجاالت العمل التالية: »مواجهة 

العسكرة«، و»الدعوة إىل العدالة الجندرية والحقوق والسالم«، و»تعزيز األنظمة االقتصادية واالجتامعية العادلة«.

مجاالت العمل 2018-2021 هي: 

Work Area 1:
Building the

Movement

Work Area 2:
Redefining

Security

Work Area 3: Leveraging 
Feminist Perspectives on 

Peace

Work Area 4:
Promoting Socio-Eco-

nomic Justice

مجال العمل األول: 

بناء الحركة

مجال العمل الثاين:

إعادة تعريف األمن 

مجال العمل الثالث:

االستفادة من املنظورات 

النسوية للسالم 

مجال العمل الرابع:

تعزيز العدالة االجتامعية 

واالقتصادية 



يتطلب النهوض بالسالم 

النسوي التوعية بأسباب 

العنف وأنظمة القمع والرتابط 

بينهام والعمل عىل إلغاء هذه 

األسباب
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1.  بناء الحركة

تجمع الرابطة أناساً من جميع األجناس والهويات إلنهاء الحرب ومنع النزاعات املسلحة 

والعنف والقضاء عىل أسباب الحرب. ويعد حشد القدرات الجامعية للحركات التي ميكنها 

العمل بتضامن عامالً جوهرياً يف إحداث التغيري يف العامل.

وتتضمن أنشطة هذا املجال:

1. 1 .  دعم السالم الذي تقوده نساء وأنشطة منع النزاعات وجهود التعاون بني املجتمعات 

         واألفراد من خالل أعامل تشمل حمالت سلمية ومظاهرات، والتوعية بأهمية السالم، 

         ومعالجة أسباب الحرب.

1. 2 .  مواجهة النزاعات املسلحة الجديدة أو األوضاع املثرية للقلق برسعة، مع اتخاذ تدابري 

         مناسبة كاللجوء إىل األمم املتحدة، وتنظيم حمالت تضامن مع النساء يف األوضاع املثرية 

         للقلق ودعم مشاركتهن يف املحافل الدولية.

1. 3 .  خلق فضاءات لجمع النساء بهدف حشد القدرات الجامعية وتعزيزها عىل الصعيدين 

         املحيل والعاملي.

1. 4 .  التضامن مع نشطاء النضال الالعنفي وإيصال األصوات النسوية لعضوات الرابطة 

         النشطة واملستنرية يف مجال السالم ونزع السالح إىل الحركات االجتامعية األخرى 

         والتحالفات واالئتالفات والرشاكات والحمالت والشبكات واملجتمعات العاملة ضد 

         االستبداد واالحتالل والعنف والظلم وانتهاكات حقوق اإلنسان.

1. 5 .  الحفاظ عىل الرابطة وتقويتها بوصفها منظمة آمنة ومتنوعة وتشاركية، لجمع النساء 

         عرب العضوية، من خالل:

«    تعزيز وتنويع فرص العضوية واملشاركة لجميع األعضاء.  

«    زيادة عدد األقسام الوطنية وتحسني التنسيق والتعاون بني األقسام.  

«    تعزيز األماكن اآلمنة للحوار واملناقشة بني األعضاء ومع األمانة الدولية   
                  للرابطة.

«    تعزيز الهوية الجامعية للرابطة.  

«    زيادة النشاط املحيل وضامن التواصل بني املستويني املحيل والعاملي.  

10



2.  إعادة تعريف األمن

تواجه رابطة النساء الدولية للسالم والحرية عسكرة املجتمع وإضفاء طابع أمني عليه وتشجب 

الحرب وتنظّم الحمالت لوقف العنف.

وتتضمن أنشطة هذا املجال:

2. 1 .  تنظيم الحمالت والدعوة إىل نزع شامل للسالح محليًا وعامليًا.

2. 2 .  فضح أنظمة الحرب والعسكرة والعنف وتعريتها، وتشجيع بدائل للعسكرة.

2. 3 .  الدعوة إىل التصديق عىل مواثيق نزع السالح وتنفيذها، كمعاهدة حظر األسلحة النووية 

         لضامن بدء نفاذها بحلول عام 2020.

2. 4 .  تنظيم حمالت إعالمية ودعاوية ضد القواعد العسكرية األجنبية والتحالفات العسكرية 

         مثل منظمة حلف شامل األطليس )الناتو(.

2. 5 .  الدعوة إىل إعادة تعريف األمن من منظور نسوي، ومعارضة استخدام العنف والعسكرة 

         واملظاهر الذكورية الضارة واملسلحة.

2. ٦ .  مطالبة الحكومات بتخفيض اإلنفاق العسكري وتخصيص املوازنات لضامن حقوق الناس 

         وتلبية احتياجاتهم.

2. ٧ .  دراسة وتوضيح أثر إنتاج األسلحة واختبارها وتجارتها عىل العالقات الجندرية، وعىل 

         املساواة والبيئة والنزاعات.

2. 8 .  مساءلة منتجي ومصدري ومستوردي ومستخدمي األسلحة، مثاًل عن طريق الدعوة إىل 

         ضامن احرتام الدول اللتزاماتها املتعلقة بحقوق اإلنسان خارج حدودها اإلقليمية.

2. 9 .  مواجهة آثار النزعة العسكرية والحرب وتغري املناخ والرتابط بينهام، وإبراز الرضورة 

         امللحة لحامية البيئة.
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3.  االستفادة من املنظورات النسوية للسالم

تتصدى رابطة النساء الدولية للسالم والحرية لعدم املساواة بني الجنسني وتعزز العدالة وحقوق 
اإلنسان للجميع بوصفها رشوطاً مسبقة للسالم ومنع نشوب النزاعات عىل الصعيدين املحيل 

والعاملي.

وتتضمن أنشطة هذا املجال:

3. 1 .  املشاركة بنشاط والدعوة إىل إحداث تغيريات ملموسة يف املامرسات والسياسات 
         والقوانني واملعايري والربامج والنظم وتنفيذها للنهوض بالعدالة الجندرية والحقوق 

         والسالم.

3. 2 .  الدعوة إىل التنفيذ الشامل ألجندة النساء والسالم واألمن ومراقبته عىل املستويات 
         املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، مع الرتكيز عىل منع نشوب النزاعات، وتشجيع  

         مشاركة النساء املحليات، والتصدي ملحاوالت احتواء األجندة أو عسكرتها أو تضييق 
         نطاقها.

3. 3 .  دعوة الدول إىل، ومساءلتها عن، تنفيذ املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، كاتفاقية 
         القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

         واالجتامعية والثقافية.

3. 4 .  ضامن لفت انتباه صناع القرار إىل واقع النزاعات وتجارة األسلحة من منظور جندري 
         عن طريق تسهيل وصول أصوات النساء وإعالئها يف املحافل الدولية، مثاًل عن طريق 

         الوصول إىل هيئات مراقبة معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واالستعراض 
         الدوري الشامل ومجلس حقوق اإلنسان.

3. 5 .  الدعوة إىل دراسات مبنظور جندري، ومنارصة حقوق اإلنسان واملشاركة الكاملة للنساء 
         يف جميع جوانب ومراحل عمليات السالم.

3. ٦ .  التوعية والتعاون مع الرشكاء لتغيري املظاهر الذكورية العنيفة وعالقات القوة غري 
         املتكافئة واألنظمة األبوية.

3. ٧ .  تثقيف الحلفاء والجمهور وأصحاب السلطة بشأن املقاربة النسوية للسالم ونزع السالح 
         واملساواة وحقوق اإلنسان واالستدامة وإعادة تعريف األمن.

3. 8 .  إجراء دراسات تتضمن تحليالت وتجارب عيانية وبيانات نسوية تعاونية ودقيقة، وخاصة 
         يف املناطق املترضرة من النزاعات.
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4. تعزيز العدالة االجتامعية واالقتصادية

تعمل رابطة النساء الدولية للسالم والحرية لبناء نظام اقتصادي واجتامعي عادل يقوم عىل 
مبادئ تلبية حقوق جميع الناس واحتياجاتهم وليس تحقيق األرباح واالمتيازات للقلة. ويتطلب 

السالم الدائم تحواًل هيكليًا، يتضمن األنظمة االقتصادية العادلة وحامية الناس والكوكب.

تتضمن أنشطة هذا املجال:

4. 1 .  التعرف، من منظور نسوي للسالم، عىل أسباب ونتائج السياسات واملامرسات االقتصادية 
         والبيئية الحالية املجحفة.

4. 2 .  التوعية وتثقيف الرشكاء والتعاون معهم لتبني تحليل نسوي للسالم يف ترويج وتنفيذ 
         أنشطة العدالة االقتصادية واالستدامة البيئية.

4. 3 .  إذكاء الوعي العام والسيايس بشأن الرتابط بني تغري املناخ والحرب، وإبراز الرضورة امللحة 
         لحامية البيئة.

4. 4 .  الدعوة إىل بدائل للمجمع العسكري-الصناعي وتشجيع أنظمة اقتصادية عادلة وشاملة.

4. 5 .  استخدام تحليل االقتصاد السيايس النسوي كأداة لتحسني فهم عدم املساواة يف السلطة 
         بوصفه سبباً أساسياً للحروب، وفهم الرتابط بني العمليات االقتصادية والسياسية.

4. ٦ .  رصد ومنارصة حقوق النساء ومشاركتهن، والتحليل الجندري يف العمليات االقتصادية 
         واالجتامعية والبيئية عىل املستويني الوطني والدويل، مثاًل عن طريق دعوة الدول إىل 
         الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان خارج حدودها فيام يتعلق بتنظيم الرشكات متعددة 

         الجنسيات وغريها من املؤسسات املالية.
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ه طرق العمل

تستخدم رابطة النساء الدولية للسالم والحرية طرق عمل عديدة محليًا وعامليًا، ومنها:

 

التحليل:
تستخدم الرابطة مقاربات تحليل مختلفة كأداة لتحسني فهم 

ودراسة أسباب الحرب وترابطها )كالتحليل النسوي متعدد 

األوجه والتحليل االقتصادي السيايس النسوي(. 

التوعية:
تتواصل الرابطة مع مجموعات أوسع من الناس بهدف تعميم 

دراساتنا ومعلوماتنا للمساعدة يف معرفة أسباب الحرب ومواجهة 

الوضع الراهن.

املنارصة:
تستخدم الرابطة املنارصة بوصفها أداة إلحداث تغيريات ملموسة 

يف املامرسات والسياسات والقوانني واملعايري والربامج والنظم 

من أجل سالم دائم. ويركز عمل املنارصة عىل الحكومات 

واألمم املتحدة لوقف العنف والعمل عىل إلغاء أسباب الحرب. 

ونستخدمها أيضاً مع جهات فاعلة أخرى كاملنظامت غري 

الحكومية واملجتمع املدين.

النشاط والتنظيم:
تتبنى رابطة النساء الدولية للسالم والحرية الحراك الالعنفي 

حول العامل من الحمالت إىل االحتجاجات، ومن فنون السالم إىل 

التجمعات السياسية. وهي تنظم أنشطتها محليًا وعامليًا.

بناء التحالفات:
تنشئ الرابطة جسوًرا وتشكل تحالفات مع الجامعات واملنظامت 

والحركات.

من املحلية إىل العاملية:
متّد الرابطة جسوراً لنقل تجارب النساء املحلية إىل املنتديات 

الدولية، مام يفسح املجال أمامهن للتحدث عن هذه التجارب 

والتأثري عىل صناع القرار.

حوارات التضامن:
تهيئ الرابطة لجمع النساء فضاءات لتعبئة قدراتهن الجامعية 

وتعزيزها.

توفري املوارد للسالم النسوي:
تدعم الرابطة النشاطات املحلية والوطنية من خالل تقديم منح 

إىل فروعها الوطنية وإىل املجموعات والرشكاء يف البلدان املعنية.



15



1٦

مالحظات





WILPF Geneva
Rue de Varembé 1
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
T: +41 (0)22 919 70 80
E: info@wilpf.org

WILPF New York
777 UN Plaza
New York
NY 10017
USA
T: +1 212 682 1265

www.wilpf.org

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية منظمة عاملية غري حكومية 

لديها فروع وطنية يف جميع القارات، وأمانة دولية مقرها جنيف، 

ومكتب يف نيويورك يركز عىل عمل األمم املتحدة.

ومنذ تأسيسها، دأبت الرابطة عىل جمع نساء من جميع أنحاء 

العامل وتوحيدهن يف العمل من أجل السالم. نهجنا دامئًا ال عنفي، 

ونستخدم األطر القانونية والسياسية الدولية املوجودة لتحقيق 

تغيري أسايس يف طريقة تصور الدول ومعالجتها لقضايا النوع 

االجتامعي والعسكرة والسالم واألمن.


