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شكر وتقدير
 مل يكن هذا التقرير لريى النور لوال العمل الدؤوب الذي تقوم به 

األقسام واملجموعات الوطنية لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية، 

والرشكاء من املجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل، والدعم املايل من 

هيئة األمم املتحدة للمرأة وحكومة سويرسا.

نود أن نعرب عن امتناننا للوقت الثمني واملساهامت العميقة التي 

قدمها التالية أسامؤهم ونشكرهم عىل املشاركة يف هذا املرشوع:

والرشكاء 	  والحرية  للسالم  الدولية  النساء  لرابطة  الوطنية  األقسام 

من املجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل، والدعم املايل من هيئة 

للمرأة وحكومة سويرسا. املتحدة  األمم 

نود أن نعرب عن امتناننا للوقت الثمني واملساهامت العميقة التي 	 

قدمها التالية أسامؤهم ونشكرهم عىل املشاركة يف هذا املرشوع:

والحرية، 	  للسالم  الدولية  النساء  رابطة  شابات  شبكة  عضوات  

واململكة  واليابان،  والسويد،  وإيطاليا،  وغانا،  أملانيا،  يف  وتحديداً 

الفردية. االفرتاضية  مقابالتنا  يف  املشاركة  عىل  املتحدة، 

عضوات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية اللوايت مألن استبيان 	 

الدراسة.

النساء 	  مجال  يف  والباحثات  السياسات  وواضعات  األخصائيات 

والسالم واألمن وبانيات السالم عىل املشاركة يف مشاوراتنا العاملية 

عدة. أياماً  استغرقت  التي  اإلنرتنت  عرب 



فهرس المحتويات

2  
1 –2 شكر وتقدير 

2 –4 ير   هدف ومنهجية التقر

3 –6 مقدمة 

4 –8 التحديات الرئيسية أمام تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن 

4–1 8 النزعة العسكرية والعسكرة 

44444 8 غياب نزع السالح واستمرار العسكرة 

44444 40 تفسير أجندة النساء والسالم واألمن على أنها تهم البلدان المتضررة من النزاعات فقط 

44444 44 غياب منع النزاعات وتحليل األسباب األساسية 

4–2 15 التقويض األبوي والسياسي ألجندة النساء والسالم واألمن 

44444 45 ية  عدم إعطاء األولوية للمساواة بين الجنسين والعالقات الجندر

44444 47 حقوق اإلنسان، والمدافعات عن حقوق اإلنسان، وتقلص الفضاء المدني 

44444 44 مشاركة النساء الفعالة والهادفة مع المجتمع المدني 

4–3 23 المساءلة عن تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن 

44444 44 اتساق السياسات والنهج المتكامل 

44444 47 توطين أجندة النساء والسالم واألمن 

44444 49 تمويل تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن 

5 –31 مطالب ناشطات التغيير وبانيات السالم 

6 –33 خاتمة 

قرارات مجلس األمن بشأن 
35 النساء والسالم واألمن 



هدف ومنهجية التقرير 

اليوم، بعد مرور عرشين عاماً عىل إقراره، ننىس كم كان مذهالً أن تنجح مفكرات وباحثات وناشطات يف جعل 

مندويب مجلس األمن يصوتون عىل هذا القرار غري املسبوق. والواقع أننا رمبا ننزلق إىل فخ عند اإلشارة إىل “النساء 

والسالم واألمن”. األمر محفوف باملخاطر. إنه يستخف باملقاومة املاضية والحارضة. ال تزال مقاومة التحليل والتنفيذ 

الفعال للقرار 1325 عميقة، وإن كان معظم املتحدثني الرسميني يعرفون كيف يقدمون دعمهم العلني. ميكن أن 

يؤدي االعتامد عىل هذا االختزال ]النساء والسالم واألمن[ ... عن غري قصد إىل اختزال ما هو يف الواقع ديناميكيات 

معقدة ودامئة الحركة بني نساء متنوعات، ومفاهيم السالم العديدة، ومفاهيم األمن املختلف عليها دامئاً. عندما 

نختزل أي يشء إىل اختصار مناسب، نجازف باالستخفاف بالحقائق الحية الكامنة يف هذا االختصار املوجز.

- سينثيا إنلو1

أصبحت أجندة النساء والسالم واألمن2 حجر أساس للسياسات ضمن أوساط الناشطات النسويات ودوائر السياسات 

الدولية عىل حٍد سواء. لكن الكلامت، كام أثبتت السنوات العرشين املاضية، ليست كافية إلثبات االلتزام بالسالم 

واملساواة بني الجنسني، كام ال تضمن عمالً رسيعاً نحو تحقيق عامل يسوده العدل بني الجنسني. وأيضاً، من األهمية 

مبكان، كام أكدت الباحثة النسوية املناهضة للعسكرة سينثيا إنلو، أال نعترب ما متثله األجندة أو مفرداتها األساسية 

من املسلامت، داخل مجلس األمن وخارجه.

إن لكلامت وأفعال واضعي السياسات الذين يشغلون مقاعد مجلس األمن آثار اجتامعية وسياسية واقتصادية 

مبارشة عىل حياة النساء قبل النزاعات املسلحة وأثناءها وبعدها. لذلك، من األهمية مبكان أال يصبح القرار 1325، 

وكذلك القرارات التسعة الالحقة بشأن النساء والسالم واألمن، مجرد مامرسة خطابية تظل يف األروقة رفيعة املستوى 

وقاعات األمم املتحدة من دون تأثري إيجايب عىل التجارب املعاشة لنساء وفتيات متنوعات وفئات مهمشة أخرى 

حول العامل.

الواقع ليس كذلك حتى اآلن. فعىل الرغم من األطر املعيارية العديدة للنهوض باملساواة بني الجنسني، وقرارات 

النساء والسالم واألمن العرشة، وااللتزامات التي ال حرص لها من الدول األعضاء، ما زلنا نعيش يف عامل يتفىش فيه 

النزاع املسلح وعدم االستقرار، وتترضر فيه النساء أكرث من غريهن، سواء قبل النزاعات املسلحة أو أثناءها أو بعدها.

أعد هذا التقرير عىل خلفية تزايد التناقض بني رؤية التغيري للناشطات النسويات اللوايت دافعن عن قرار مجلس 

األمن رقم 1325 والوضع الحايل لتنفيذه، فضالً عن املناسبات السنوية العديدة لعام 20203 والتي تحل يف ظل 

انتشار جائحة كوفيد-19، الذي يؤثر عىل النساء والفتيات أكرث من الفئات األخرى4. ولتقييم ما وصل إليه تنفيذ 

 Donnelly, Phoebe. 2020. ”Sustaining Feminist Curiosity for the Future of Women, Peace, and Security: Q&A with Cynthia Enloe.“ IPI Global Observatory.  1

https://theglobalobservatory.org/2020/10/sustaining-feminist-curiosity-for-future-of-wps-qa-with-cynthia-enloe/

2  يف هذا التقرير، تستخدم عبارات »أجندة النساء والسالم واألمن”؛ و”القرار 1325” و”قرار مجلس األمن 1325” باملعنى نفسه.

3  باإلضافة إىل الذكرى السنوية العرشين لقرار مجلس األمن رقم 1325، يصادف عام 2020 الذكرى السنوية الخامسة والعرشين إلعالن ومنهاج عمل بيجني، والذكرى الخامسة ألهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة، والذكرى الخامسة والسب>عني لتأسيس األمم املتحدة، والذكرى العارشة لهيئة األمم املتحدة للمرأة. وسبقت هذه اللحظات البارزة الذكرى األربعون التفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة - املعاهدة الدولية لحقوق اإلنسان، التي غالباً ما توصف بأنها قانون دويل لحقوق النساء، وتركز عىل املساواة بني الجنسني. عالوة عىل ذلك، 

مع أخذ هذه املناسبات السنوية املتزامنة كنقطة حشد لحصول النساء والفتيات عىل حقوق اإلنسان، ستعقد هيئة األمم املتحدة للمرأة، مع حكومتي املكسيك وفرنسا كمضيفني مشاركني، 

منتدى املساواة بني األجيال، وهو تجمع مدين عاملي متعدد األطراف يركز عىل املساواة بني الجنسني يف عام 2021 )مؤجل من عام 2020 بسبب الجائحة(. يتألف املنتدى من ستة تحالفات 

عمل متخصصة لوضع إجراءات ملموسة لتحقيق املساواة بني الجنسني، مع تقاطع النساء والسالم واألمن ومجاالت محددة أخرى مع هذه التحالفات. وعىل الرغم من أن النساء والسالم 

واألمن مل تكن تحالفاً قامئاً بذاته، فقد أطلق منتدى املساواة بني األجيال اتفاقية عمل النساء والسالم واألمن والعمل اإلنساين بهدف ترسيع العمل نحو االلتزامات بأجندة النساء والسالم 

واألمن.

CARE. 2020. She Told Us So: Filling the Data Gap to Build Back Equal. https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_RGA_  4

 SheToldUsSo_Sept-2020.pdf

https://theglobalobservatory.org/2020/10/sustaining-feminist-curiosity-for-future-of-wps-qa-with-cynthia-enloe/
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_RGA_SheToldUsSo_Sept-2020.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_RGA_SheToldUsSo_Sept-2020.pdf


القرار 1325 عىل أرض الواقع من منظور أصحابه ورشكائه األصليني - ناشطات وناشطي السالم النسوي وبناء السالم 

واملجتمع املدين5 - أجرت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية سلسلة مشاورات تضمنت مقابالت مع 12 قسامً 

وطنياً يف الرابطة ومع رشكاء من املجتمع املدين، ومكاملة جامعية مع عضوات يف شبكة شابات رابطة النساء الدولية 

للسالم والحرية، ميثلن ستة أقسام وطنية للرابطة، ومشاورات عاملية عرب اإلنرتنت أليام عدة مع أكرث من 180 من 

املختصات يف مجال النساء والسالم واألمن وبانيات السالم، فضالً عن استبيان لجمع املعلومات واملساهامت من 

جميع األقسام واملجموعات الوطنية6.

يصف واضعو السياسات واملختصون التنفيذ املتأخر أو اإلشكايل ألجندة النساء والسالم واألمن غالباً بأنه “غياب 

لإلرادة السياسية”، ويشددون عىل وجود “نهج منعزل”، ويعتربون غياب “املشاركة الفعالة للنساء” مصدر قلق 

رئييس7. وأصبحت هذه العبارات غالباً اختصاراً لوصف املشكالت املوجودة يف تنفيذ القرار 1325، بافرتاض وجود 

فهم مشرتك ملا تعنيه بني املعنيني بتنفيذه. بيد أن هذه املصطلحات الشائعة قد تخلق موجة قلق يف الدول بشأن 

ضعف التنفيذ، بدالً من التحرك ملناقشة سبب هذا الضعف أساساً. ويؤكد هذا التحليل أن هذه العبارات يجب أال 

تؤخذ يف ظاهرها، وال ينبغي االستسهال بتداولها إلظهار التزام الدول أو قلقها بشأنها أمام الناس. املطلوب بدالً من 

ذلك هو تقييم االلتزام والجهود عىل أساس التغيري الحقيقي الحاصل يف حياة النساء والفتيات.

لذا، يسأل هذا التقرير ويدرس ما ييل: كيف يتجىل غياب اإلرادة السياسية عىل أرض الواقع وما آثاره عىل حياة 

النساء اللوايت يواجهن عقبات واسعة النطاق نتيجة هذا اإلخفاق؟ ما الذي ينتج عن تنفيذ أجندة النساء والسالم 

واألمن بطريقة منعزلة وكيف وملاذا يحدث هذا عملياً عىل األرض؟ ما هي الظروف التي تعتقد النساء برضورة 

توفرها ليشاركن مشاركة فعالة يف العمليات االجتامعية والسياسية واالقتصادية املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسالم، 

وكيف تتعامل النساء مع هياكل السلطة عند تجاهل وجودهن أو إقصائه فعلياً من تلك املجاالت؟ يف الختام، يدرس 

التقرير هذه األسئلة عرب القضية الشاملة وهي ما يعنيه السالم واألمن لبانيات السالم والناشطات عند استبعادهن 

من سياق العسكرة يف مجلس األمن الدويل8. 

يقيم هذا التقرير الثغرات يف تنفيذ القرار 1325 من منظور الناشطات النسويات وبانيات السالم واملجتمع املدين. 

يوضح القسم األول بالتفصيل التحديات التي تواجه تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن، املحددة عرب املشاورات 

التي أجرتها أخصائيات النساء والسالم واألمن وبانيات السالم. ويقدم القسم التايل توصيات رئيسية لهذه التحديات 

ويسلط الضوء عىل املدخل إىل استعادة إمكانات أجندة النساء والسالم واألمن عىل التغيري نحو تحقيق سالم 

مستدام ونسوي. ويعرض القسم األخري ملخصاً إلطار العمل السيايس بعد اعتامد القرار 1325 ويؤكد مجدداً الحاجة 

إىل تغيريات هيكلية وأهميتها يف التنفيذ الفعال لألجندة.

 WILPF WPS Programme. 2015. Through the Lens of Civil Society: Summary Report of the Public Submissions to the Global Study on Women, Peace and  5

Security. https://wilpf.org/wp-content/uploads/2015/08/May-29-Copy-Through-the-Lens-of-Civil-Society-Executive-Summary-For-Summary-Report.pdf

6  أجريت مقابالت فردية مع األقسام الوطنية للرابطة ورشكائها من املجتمع املدين يف أسرتاليا والكامريون وكولومبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية والدمنارك وأملانيا وليبيا ونيجرييا ورسيالنكا 

والسويد وسوريا واليمن. وأجريت مكاملة شبكة شابات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية مع ممثالت من األقسام الوطنية يف أملانيا وغانا وإيطاليا والسويد واليابان واململكة املتحدة.

Taylor, Sarah and Gretchen Baldwin. 2019. ”Focus on 2020: Opportunities for the Twentieth Anniversary of Resolution 1325.“ IPI. https://www.ipinst.org/  7

wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf

WILPF WPS Programme. 2018. Towards a Feminist Security Council: A Guidance Note for Security Council Members. https://www.peacewomen.org/sites/  8

default/files/WILPF_Feminist%20Security%20Council%20Guide_Print.pdf

https://wilpf.org/wp-content/uploads/2015/08/May-29-Copy-Through-the-Lens-of-Civil-Society-Executive-Summary-For-Summary-Report.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WILPF_Feminist%20Security%20Council%20Guide_Print.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WILPF_Feminist%20Security%20Council%20Guide_Print.pdf


مقدمة
قبل عرشين عاماً، يف ترشين األول/أكتوبر 2000، مهدت ناشطات نسويات ومنظامت مدنية نسائية الطريق العتامد 

قرار مجلس األمن 13259 عرب جهود متضافرة ورؤية محددة. استناداً إىل الخطط التقدمية عن املساواة بني الجنسني 

يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني، مل تطالب هذه الرؤية باالعرتاف 

باألثر غري املتناسب للنزاعات والحروب عىل النساء فحسب، بل وبالدور املهم الذي يؤدينه يف عمليات السالم فضالً 

عن كونهن ضحايا يف النزاعات. وبذلك، طالبت الناشطات النسويات أيضاً الجهات الدولية الفاعلة، مبا فيها الدول 

الكربى، بتغيري طريقة تعاملها مع مسألة حفظ سالمة الناس، مطالبني بإعادة التقييم وإعادة ترتيب األولويات 

للتحول من عسكرة األمن إىل أنسنة األمن.

توسع نطاق القرار 1325 يف السنوات العرشين املنرصمة مع اعتامد القرارات التسعة الالحقة، والتي أصبحت تُعرف 

مجتمعة باسم أجندة النساء والسالم واألمن10. يعالج مجلس األمن الدويل حالياً، يف إطار مجموعة النساء والسالم 

واألمن، قضايا مثل املدافعات عن حقوق اإلنسان، والتعويضات املراعية للجنسني، والالمساواة الهيكلية بني الجنسني، 

والقيادة النسائية يف بناء السالم. وقد ترافقت القرارات مع وضع مؤرشات شاملة يف عام 2010 لرصد وتقييم التقدم 

املحرز يف تنفيذ القرار 132511. باإلضافة إىل ذلك، يف عام 2015، أوعزت األمم املتحدة بإجراء ثالث مراجعات رفيعة 

املستوى بشأن السالم واألمن لتقييم التقدم والثغرات يف تنفيذ األجندة12. ويف عام 2016، أنشئ فريق الخرباء غري 

الرسمي املعني بالنساء والسالم واألمن لضامن التنسيق واإلرشاف عىل األجندة ضمن عمل مجلس األمن13. أخرياً، 

تعهدت الدول األعضاء بالتزامات عديدة إزاء تنفيذ األجندة يف فعاليات التقييم رفيعة املستوى يف 2010 و2015 

و201914.

بعد عقدين من اعتامد القرار 1325، مل يشهد تنفيذ هذه االلتزامات وغريها مستوى التقدم املطرد الذي شهده 

انتشار خطاب النساء والسالم واألمن. كام أن العنارص األكرث أهمية لتحقيق إمكانات التغيري يف األجندة هي التي 

نالت أضعف الرتكيز يف التنفيذ: حقوق اإلنسان، ونزع السالح، ومنع النزاعات، وتحليل األسباب األساسية15. ومن 

املثري للقلق وجود معارضة متزايدة وواضحة من بعض أعضاء املجلس، وال سيام الصني وروسيا والواليات املتحدة، 

لوجود اللغة الحالية يف قرارات النساء والسالم واألمن بشأن املجتمع املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان والصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية16  - وهو تناقض رصيح مع إطار العمل املرتكز عىل املجتمع املدين والقائم عىل 

الحقوق الذي دافعت عنه يف األصل الناشطات النسويات واملنظامت النسائية الذين دعوا إىل القرار 1325. يف اآلونة 

األخرية، استجابًة لجائحة كوفيد-19، استغرق مجلس األمن أسابيع ملعالجة املوقف حيث اختلف أعضاؤه عىل اللغة 

.S/RES/1325 )2000( https://undocs.org/S/RES/1325)2000(  9

10  اعتمد مجلس األمن 10 قرارات بشأن النساء والسالم واألمن: القرارات 1325 )2000(، 1820 )2008(، 1888 )2008(، 1889 )2009(، 1960 )2010(، 2106 )2013(، 2122 )2013(، 2242 

.)2019( 2493 ،)2019( 2467 ،)2015(

11  املؤرشات العاملية هي قامئة من ستة وعرشين مؤرشاً نوعياً وكمياً، نظمت يف إطار الركائز األربع ألجندة النساء والسالم واألمن: املشاركة، والوقاية، والحامية، واإلغاثة والتعايف. لالطالع عىل 

https://undocs.org/S/2010/498. :قامئة املؤرشات كاملة، انظر التقرير السنوي لألمني العام لألمم املتحدة بشأن النساء والسالم واألمن

12   هذه التقارير هي منع النزاع، والعدالة االنتقالية، وتأمني السالم: دراسة عاملية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 1325 )»الدراسة العاملية«(،  ؛https://wps.unwomen.orgتقرير الفريق 

املستقل رفيع املستوى املعني بعمليات السالم )»تقريرhttps://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/446،)” HIPPO ؛ وتقرير فريق الخرباء االستشاري 

 https://undocs.org/A/69/968.،)”AGE بشأن مراجعة هيكلية بناء السالم )»تقرير

13  ُشّكل فريق الخرباء غري الرسمي مبوجب قرار مجلس األمن رقم 2242 )2015(. ووضعت املبادئ التوجيهية له مبوجب S/2016/1106. لالطالع عىل قامئة كاملة باجتامعات الفريق، 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3- .ًانظر تقرير مجلس األمن. 2020. النساء والسالم واألمن: األجندة يف 20 عاما

CF6E4FF96FF9%7D/research_report_women_peace_and_security_2020.pdf

http://peacewomen.org/ .”2019-2020 دعوة إىل العمل بشأن التزامات“ WILPF WPS Programme. 2020 14  لالطالع عىل القامئة الكاملة اللتزامات الدول األعضاء، انظر

node/103695.

 UN Women. 2015. Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council  15

Resolution 1325. https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf

Taylor, Sarah and Gretchen Baldwin. 2019. ”Focus on 2020: Opportunities for the Twentieth Anniversary of Resolution 1325.“ IPI. https://www.ipinst.org/  16

wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf

https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/S/2010/498
https://wps.unwomen.org
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/446
https://undocs.org/A/69/968
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/research_report_women_peace_and_security_2020.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/research_report_women_peace_and_security_2020.pdf
http://peacewomen.org/node/103695
http://peacewomen.org/node/103695
https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf


املستخدمة يف قرار وقف إطالق النار الخاص بكوفيد-1917، عىل حساب ماليني النساء والفتيات املترضرات أكرث من 

غريهن جراء الوباء، خاصة يف األوضاع اإلنسانية18.

باإلضافة إىل التحديات متعددة املستويات التي أعاقت التنفيذ الحقيقي ألجندة النساء والسالم واألمن، مثة حقيقة 

مزعجة يتعني تناولها يف الحوارات واملناقشات رفيعة املستوى داخل قاعة املجلس: األثر املدمر لزحف العسكرة 

واإلنفاق العسكري، مبا يف ذلك إجراءات وسياسات بعض أعضاء مجلس األمن، عىل التنفيذ الشامل لألجندة19. مثة 

نهج مزدوج داخل مجلس األمن، حيث تواصل الدول إعادة التأكيد عىل أهمية تنفيذ التزامات النساء والسالم واألمن 

ويف الوقت نفسه تنفق عرشات أو مئات املليارات سنوياً عىل جيوشها20، وتنتج األسلحة وتصدرها21، وتقاوم التصديق 

عىل معاهدات الحد من التسلح22، وتتخذ تدابري متناقضة بشأن نزع السالح النووي23. وقد أدى هذا النهج باطراد 

إىل تحويل القرار 1325 إىل إطار للعمل عىل جعل الحروب والنزاعات آمنة للنساء وليس ملنعها أو إنهائها24. تعترب 

النزعة العسكرية، يف جوانبها املختلفة، إحدى أكرب العقبات التي تقف يف طريق التنفيذ الشامل ألجندة النساء 

والسالم واألمن وتحقيق السالم النسوي25.

عىل الرغم مام سبق، ها هي الدول األعضاء، سنة تلو أخرى ونقاشاً تلو اآلخر، تطلق ترصيحات تدعم أجندة النساء 

والسالم واألمن وتلتزم بتنفيذها، ما يدفع املراقبني إىل االعتقاد هذه املرة بأنهم جادون يف اتخاذ خطوات ملموسة. 

وأثناء هذه املناسبات، تّدعي دول، تنتهك حقوق اإلنسان بشكل صارخ وتقوضها، أنها قلقة بشأن حياة النساء حول 

العامل، أو تعرب عن قلقها البالغ بشأن عواقب النزاعات عىل النساء، بينام هي يف الوقت نفسه تصّدر أسلحة تفاقم 

عدم االستقرار وتؤجج العنف. لقد باتت هذه الترصيحات مألوفة وتصدر حتى عن أولئك الذين ميثلون “أبطال 

النساء والسالم واألمن”. وهكذا، تُقدم املالحظات وتُعلن االلتزامات، ثم يستمر الجمود حتى نجد أنفسنا عشية 

ذكرى سنوية أخرى ألجندة النساء والسالم واألمن، ونسمع معها الدول تعرب مرة أخرى عن قلقها بشأن التأخر يف 

تنفيذ األجندة. من الواضح أن هناك خطأ ما.

إن الفجوة املستمرة بني الخطاب والواقع واملقاومة الفظيعة ضد حقوق النساء عىل مستوى العامل – بل األكرث 

خطورة يف عمل مجلس األمن نفسه – تُظهر بوضوح أن الذكرى السنوية للقرار 1325 يجب أال تكون مناسبة 

لالحتفال، بل دعوة إىل عمل جاد يعالج األسباب والعواقب الجندرية للنزاعات، ويعيد التأكيد عىل حقوق جميع 

النساء والفتيات ويدفع عاجالً إىل اتخاذ الخطوات الرضورية جداً ملنع النزاعات ونزع السالح ووقف العسكرة.
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CARE. 2020. Gender Implications of COVID-19 Outbreaks in Development and Humanitarian Settings. https://care.org/wp-content/uploads/2020/07/  18
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التحديات الرئيسية أمام تنفيذ أجندة النساء 
والسالم واألمن

تبني نتائج املشاورات ثالثة محاور رئيسية تشكل تحديات أساسية لتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن: 1( النزعة 

العسكرية والعسكرة، 2( تقويض األجندة بدوافع أبوية وسياسية، 3( املساءلة عن تنفيذ األجندة. ورغم أن لكل 

محور مظاهر وآثار متاميزة عىل التحديات التي تواجه التنفيذ الفعال للقرار 1325، إال أنها مرتابطة ومتداخلة.

النزعة العسكرية والعسكرة

كان املفرتض بالقرار 1325 أن يصبح إطار عمل ملنع النزاعات تستخدمه ناشطات السالم النسوي واملنظامت املدنية 

النسائية اللوايت دافعن عن اعتامده. بيد أن وجود هذا اإلطار ضمن الهياكل األمنية التقليدية املتمركزة حول الدولة 

يف مجلس األمن، جعل إمكانات التغيري لتحقيق السالم النسوي محدودة منذ بدايته26. ومع مرور السنني، أدت 

النزعة العسكرية السائدة واملؤكدة، حتى ضمن مجلس األمن، إىل تشابك األجندة مع آليات القوة العسكرية التي 

تعيق التقدم الحقيقي نحو السالم املستدام وحصول النساء عىل حقوق اإلنسان قبل النزاعات وأثناءها وبعدها.

غياب نزع السالح واستمرار العسكرة

أجندة النساء والسالم واألمن إطار عمل قوي. مع ذلك، ما زلنا نرى الدول األعضاء يف األمم املتحدة تنتقي وتختار 

الجوانب التي تناسب مصالحها الوطنية أكرث بدالً من اعتامد نهج شامل من شأنه أيضاً معالجة قضايا صعبة كوقف 

متويل صناعة األسلحة. 

باحثة يف مجال النساء والسالم واألمن، بلجيكا27.

سلط تقرير األمني العام لألمم املتحدة لعام 2019 بشأن النساء والسالم واألمن الضوء عىل اإلنفاق العسكري العاملي 

لعام 2018 البالغ 1.8 تريليون دوالر “كدعوة للعمل” عىل معالجة تأخر التقدم يف تنفيذ أجندة النساء والسالم 

واألمن28. ويف عام 2019 أيضاً، كان األعضاء الخمسة الدامئون يف مجلس األمن، وجميعهم ميلك حق النقض )الفيتو( 

ملنع القرارات، بني أكرب 10 منفقني عسكريني وأكرب 10 مصدرين لألسلحة يف العامل29. وكام أوضحت األمينة العامة 

لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية، مادلني ريس، أثناء إحاطتها اإلعالمية يف شباط/فرباير 2020 يف اجتامع صيغة 

آريا بشأن املدافعات عن حقوق اإلنسان: “مثة تضارب كبري يف املصالح يف هذه القاعة. من يبيعون األسلحة يحتاجون 

إىل الحروب لالستمرار يف بيعها. ال ميكن اعتبار ذلك توازن قوى حقيقي يف أي هيئة أخرى. من يبيعون األسلحة هم 

26  يف تقييمها النقدي ألجندة النساء والسالم واألمن، تؤكد زينب كايا أن األجندة »تجسد بعض التوترات الرئيسية التي تقوض إمكاناتها. إنها أجندة بقدم مغروسة يف املفاهيم والهياكل األمنية 

التقليدية واألخرى يف نشاط السالم الدويل والنسوي. وهي عالقة بني الرغبة يف تجسيد هياكل القوة الدولية القامئة واألطر املعيارية والرغبة يف القضاء أو عىل األقل الحد من الالمساواة بني 

الجنسني وإرشاك النساء يف بناء السالم. ومع أن األجندة تلقى ترحيباً واسعاً من الباحثات والناشطات النسويات، فإنها ال متثل السالم النسوي واألمن النسوي، والسبب أساساً هو موقعها 

املزدوج املتمثل يف كونها أجندة للنساء النسويات وملجلس األمن الدويل«. زينب كايا، 2020، »السالم واألمن النسوي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا«. تحويل السلطة من أجل جعل 

النساء يف قلب بناء السالم: مجموعة مقاالت تركز عىل املنطقة بشأن السالم واألمن النسوي، أوكسفام، ص 38.

27  تستند جميع االقتباسات املستخدمة يف هذا التقرير إىل مشاوراتنا، ما مل يُذكر خالف ذلك. واالقتباسات املنسوبة إىل قسم وطني للرابطة أو إىل رشيكة من املجتمع املدين أخذت من 

مقابالت فردية. وجميع االقتباسات األخرى مأخوذة من املشاورات العاملية عرب اإلنرتنت التي أجريت يف الفرتة 15-17 أيلول/سبتمرب 2020. وقد أبقينا هذه االقتباسات كلها مجهولة املصدر 

ألسباب تتعلق بالخصوصية. تستند العناوين والبلدان املصاحبة لالقتباسات إىل املعلومات التي جمعت عن طريق منوذج طلب االستشارة.

S/2019/800. para. 4, p. 3/38.  https://undocs.org/S/2019/800  28

SIPRI. 2020. Trends in International Arms Transfers, 2019. https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019.pdf  29

https://undocs.org/S/2019/800
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من سيحفظون السالم”30. عالوة عىل ذلك، وكام أشار العديد من ناشطات املجتمع املدين اللوايت قدمن إحاطات إىل 

مجلس األمن الدويل31، فإن وجود هذه األسلحة ال يؤدي إىل تفاقم النزاع فحسب، بل ويعرض حياة النساء للخطر32. 

لكن رغم أن االستثامر يف األسلحة والتسليح يتعارض مبارشة مع منع النزاعات )ركيزة أساسية إلطار النساء والسالم 

واألمن(، فإنه إغفال صارخ لحقيقة أن أيا من قرارات النساء والسالم واألمن ال يتناول مشكلة اإلنفاق العسكري.

النزعة العسكرية والعسكرة 

نزع السالح ووقف العسكرة غائبان بشكل صارخ عن املناقشات بشأن أجندة النساء والسالم واألمن 	 

وتنفيذها.

ال يزال القرار 1325 يعترب إطار عمل يتعلق بالبلدان املترضرة من النزاعات فقط.	 

التعاريف الضيقة واملركزة عىل الطابع العسكري للنزاعات والسالم واألمن تعيق بشكل مبارش تحليل 	 

األسباب األساسية.

منع النزاعات غائب إىل حد كبري عن املناقشات بشأن أجندة النساء والسالم واألمن وتنفيذها.	 

أصبحت إضافة النساء إىل الهياكل العسكرية للسلطة، وتحديداً يف العمليات العسكرية وعمليات حفظ 	 

السالم، محط اهتامم رئييس يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن. 

إضافة ملا سبق، فإن نزع السالح ووقف العسكرة غائبان بشكل صارخ عن املناقشات بشأن أجندة النساء والسالم 

واألمن وتنفيذها. وكام نوهت ممثلة عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من أملانيا، فإن “األشخاص الذين 

يتحدثون عن نزع السالح ليسوا عىل طاولة النساء والسالم واألمن”. وبالفعل، فإن القرارات العرشة التي اعتمدت 

حتى اآلن تتناول موضوع األسلحة والتسلح من خالل إطار ضيق يركز عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة 

وإساءة استخدامها وكذلك أثرها عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي، ويف أربعة فقط من القرارات العرشة33. 

بيد أن وجود األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة ليس سوى عنرص واحد محدد من املشكلة األعم، وهي نزع 

السالح. كام أن الرتكيز عىل إساءة االستخدام وحده )بدون مناقشة موضوعية لسبب وجود األسلحة الصغرية 

واألسلحة الخفيفة يف بلد معني( قد يفتح ثغرات أمام الدول املصدرة للتهرب من املسؤولية عن تداعيات عمليات 

نقل األسلحة34. وتعكس هذه املشاركة االنتقائية يف املوضوع أيضاً نهجاً ضيقاً يتجاهل التحدي العام الذي يضعه 

نزع السالح متاماً أمام التقدم الحقيقي يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن35.

https://www. ”.30  برنامج النساء والسالم واألمن 2020. “األعامل االنتقامية ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان وبانيات السالم اللوايت يتعاملن مع مجلس األمن وجميع هيئاته الفرعية

 peacewomen.org/node/103825

31  عىل سبيل املثال، ذكرت آالء صالح، يف إحاطة املجتمع املدين يف النقاش املفتوح لعام 2019 بشأن النساء والسالم واألمن، أن »حكومات عديدة تواصل بيع أسلحة تسهم بشكل مبارش يف 

النزاعات واالنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان والتهجري القرسي وتدميها ]يف السودان[. إن االنتشار الواسع لألسلحة يف بالدي هو أحد العوامل التي تؤجج العنف وانعدام األمن لجميع 

https://www.womenpeacesecurity.org/resource/statement-unsc-wps-open-debate-october-2019/ .»الناس، مبن فيهم النساء والفتيات

32  رابطة النساء الدولية للسالم والحرية تصل إىل اإلرادة الحاسمة، 2016. منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب الحد من األسلحة: أدوات ومبادئ توجيهية لتنفيذ معاهدة تجارة 

 https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv.pdf .األسلحة وبرنامج عمل األمم املتحدة

33  قرارات النساء والسالم واألمن األربعة التي تشري إىل األسلحة هي القرارات 2106 )2013( و2122 )2013( و2242 )2015( و2467 )2019(. تشري القرارات 2106 )2013( و2122 )2013( 

و2467 )2019( أيضاً إىل معاهدة تجارة األسلحة واملادة 4-7 املتعلقة بخطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتقييامت صادرات األسلحة.

 WILPF Reaching Critical Will. 2015. Trading Arms, Bombing Towns: The Lethal Connection between the International Arms Trade and the Use of Explosive   34

Weapons in Populated Areas. https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/trading-arms-bombing-towns.pdf

 Chinkin, Christine. 2020. ”Arms Control, Disarmament, and the Women, Peace, and Security Agenda.“ United Nations Institute for Disarmament Research  35

(UNIDIR). https://www.unidir.org/commentary/arms-control-disarmament-and-women-peace-and-security-agenda
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وبطريقة مامثلة، ال تتناول نقاشات مجلس األمن بشكل كاٍف الطابع الجندري للتداعيات االجتامعية والسياسية 

واالقتصادية املرتتبة عىل عدم نزع السالح ووقف العسكرة يف تنفيذ القضايا الرئيسية املحددة يف القرار 132536. 

يقول أحد رشكاء رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من املجتمع املدين الليبي، عىل سبيل املثال، معلقاً عىل 

ترجمة عمل إطار النساء والسالم واألمن عىل املستوى الدويل حسب أوضاع كل بلد، ال سيام يف حاالت النزاع: 

“املناقشة التي تحدث ]يف مجلس األمن[ ليست تقدمية مبا يكفي ملعالجة الواقع عىل األرض؛ ال يوجد حديث عن 

نزع السالح أو تدفق األسلحة أو األسباب األساسية”. ويوضح هذا الرأي أنه رغم اإلحاطات املقدمة من املجتمع 

املدين بشأن آثار تدفق األسلحة من منظور النوع االجتامعي37، مثة انفصال واضح بني تجارب النساء يف مناطق النزاع 

وبني مناقشات مجلس األمن، فضالً عن إحجام الدول عموماً عن التعامل مع نزع السالح ووقف العسكرة بطريقة 

شاملة وموضوعية.

تفسير أجندة النساء والسالم واألمن على أنها تهم البلدان المتضررة من النزاعات 
فقط

ما فتئت النساء يف اليابان وكوريا يطالنب حكومتيهام بأن ال تقترص خطط العمل الوطنية عىل النظر إىل النساء 

والسالم واألمن يف إطار املساعدة اإلمنائية الخارجية فقط، بل ويف القضايا املحلية وضمن منطقة شامل رشق آسيا. 

ومع أن وجهات نظر النساء والسالم واألمن يف الربامج الدولية مهمة بالطبع، إال أنها جوفاء ما مل يتم االعرتاف 

باألولويات نفسها وتنفيذها يف بلدانهم ويف املنطقة. وهذا مهم بشكل خاص ]يف املناطق[ التي يكون فيها إرث 

العنف الجنيس أثناء الحرب مشكلة هائلة. ال ميكن تعزيز أجندة النساء والسالم واألمن يف دول جنوب الكرة األرضية 

مبعزل عن غريها؛ كام يجب ضامن أمن النساء ومشاركتهن يف املنزل.

مختصة وناشطة يف مجال النساء والسالم واألمن، اليابان

يُظهر تضارب املصالح املتباينة وزحف النزعة العسكرية داخل مجلس األمن بوضوح أن التصنيف املبارش للبلدان 

والظروف السياسية بني وقت للحرب ووقت للسلم هو تقسيم خاطئ. فالدول التي ليست يف حالة نزاع أو حرب 

تستطيع املساهمة، وهي بالفعل تساهم، مساهمة كبرية يف نزاعات تدور يف مناطق أخرى من العامل عرب تصدير 

األسلحة ونرش القوات واالحتفاظ بقواعد عسكرية وكذلك عرب سياسات خارجية سياسية واقتصادية38. لكن يف 

املشاورات التي أجريناها، رصحت ناشطات السالم النسوي أن القرار 1325 ال يزال يعترب إطار عمل يتعلق بالبلدان 

املترضرة من النزاعات فقط، مع استخدام بعض الدول ألجندة النساء والسالم واألمن أداة للسياسة الخارجية.

يتضح هذا املفهوم الخاطئ السائد يف خطط العمل الوطنية املتوجهة إىل الخارج يف دول الشامل، التي، كام أشارت 

ممثالت األقسام الوطنية لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف شامل الكرة األرضية، غالباً ما تعترب نفسها دوالً 

مساملة. مع نهاية عام 2019، ركز 21% من خطط العمل الوطنية )18 من أصل 86(39 عىل تنفيذ أجندة النساء 

36  أثناء املناقشة املفتوحة لعام 2019 بشأن النساء والسالم واألمن، مثاًل، ذكرت 11 دولة وكتلة إقليمية فقط )12.1% من جميع املتحدثني( أهمية نزع السالح يف أجندة النساء والسالم 

واألمن. https://www.peacewomen.org/node/103697. كان هذا الرقم أقل يف املناقشة املفتوحة لعام 2018، حيث أشار 6 متحدثني فقط )7%( إىل الحاجة إىل بذل جهود نحو نزع 

 https://www.peacewomen.org/security-council/security-council-open-debate-women-peace-and-security-.السالح يف التنفيذ الفعال اللتزامات النساء والسالم واألمن

 october-2018

37  عىل سبيل املثال، أكدت خني أومار، وهي ناشطة مدنية شاركت يف النقاش املفتوح لعام 2020 بشأن العنف الجنيس يف النزاعات، عىل أن األسلحة وتدفق األسلحة يؤجج العنف القائم عىل 

 https://www.peacewomen.org/security-council/security-council-open-debate-sexual-violence-conflict-july-2020 .النوع االجتامعي

Acheson, Ray. 2020. ”Demobilising War.“ WILPF.  https://www.wilpf.org/thoughts-for-change/demobilising-war/  38

39  تستند جميع اإلحصائيات املتعلقة بخطط العمل الوطنية الواردة يف هذا التقرير إىل مرصد خطط العمل الوطنية لربنامج رابطة النساء الدولية للسالم والحرية بشأن النساء والسالم واألمن، 

لغاية سبتمرب 2020، والذي يتضمن خطة عمل وطنية واحدة مل يتم نرشها للعموم بشكل كامل. باإلضافة إىل ذلك، تجمع البيانات الخاصة باملرصد مع إدراج بيانات فلسطني، وهي دولة 

مراقبة غري عضو يف األمم املتحدة، ضمن إحصاءات »الدول األعضاء«. لذلك، تستند إحصاءات خطط العمل الوطنية إىل إجاميل 194 دولة )بدالً من 193 دولة عضو يف األمم املتحدة(، ما مل 

يحدد خالف ذلك.
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والسالم واألمن خارج حدود البلد الذي اعتمدت فيه الخطة. عىل سبيل املثال، أشارت ممثلة الرابطة يف أسرتاليا 

إىل تركيز خطة العمل الوطنية تركيزاً شديداً عىل الخارج، قائلة إن “أسرتاليا وضعت أجندة النساء والسالم واألمن 

لآلخرين”. بعبارة أخرى، ركزت الدولة عىل تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن دولياً، بدون االلتفات إىل ما ميكن 

القيام به محلياً أو التفكري يف الرتابط بني املجالني. وباملثل، أشارت ممثلة للرابطة يف الدمنارك إىل أن خطة العمل 

الوطنية هناك تركز عىل “مساعدة” النساء يف أفغانستان، وأضافت أنها ]الحكومة الدمناركية[ “مل تسأل النساء عن 

مطالبهن”، متجاهلة أن “هناك منظامت نسائية تعمل ]بالفعل[ مع نساء يف أفغانستان”. وهذا النهج الخارجي يف 

تنفيذ األجندة يعمل عىل إدامة إطار تدخل استعامري جديد، حيث تأيت دول الشامل إلنقاذ دول الجنوب وحل 

مشاكلها املفرتضة. كام يفشل هذا النهج يف تفسري دور بعض دول الشامل يف املساهمة يف هذه املشاكل املفرتضة عرب 

ماٍض وإرث استعامري طويل األمد، مبا يف ذلك الرأساملية العاملية40.

عند تنفيذ القرار 1325، يجب أن تتذكر الدول أن السياسات الداخلية والخارجية والدولية مرتابطة ترابطاً وثيقاً، ولها 

آثار سياسية عىل حياة النساء داخل تلك الدول وخارجها وكذلك عىل عضوات وأعضاء املجتمع املدين العاملني عىل 

تنفيذ القرار 41.1325 وينبغي أال يُنظر إىل أجندة النساء والسالم واألمن بوصفها سياسة خارجية وأداة للتنمية فقط. 

بل ينبغي أن تستخدم الدول أيضاً إطار النساء والسالم واألمن لتعزيز السالم واملساواة بني الجنسني والنهوض بهام 

محلياً.

ويؤثر نهج التعامل مع أجندة النساء والسالم واألمن بوصفها إطاراً للنزاعات فقط عىل عمل الناشطات ومنظامت 

املجتمع املدين النسائية. بينت املشاورات مع األقسام الوطنية لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف الشامل 

باستمرار كيف أن الجهات الحكومية، بل وبعض جهات املجتمع املدين، تشكك يف أهمية األجندة يف البلدان التي 

ليست يف حالة نزاع مسلح فعيل. فمثالً، قالت ممثلة من الرابطة يف السويد إن االفرتاض بأن القرار 1325 هو “قرار 

سلم/حرب”، يولد اعتقاداً عاماً سائداً بأن أجندة النساء والسالم واألمن، وأي جهود لتنفيذها، ال متت بصلة إىل 

السويد. وباملثل، أكدت ممثالت للرابطة يف أملانيا أن رد الفعل العام عىل الحديث عن مسائل السالم وأجندة النساء 

والسالم واألمن يف ظروف أملانيا يتجىل عادة بالتساؤل عن سبب الحاجة إىل “حركة سالم” ما داموا يعيشون يف “بلد 

مسامل”. وهذا املوقف يديم املعادلة التبسيطية للقرار 1325 بوصفه يهم البلدان املترضرة من النزاعات وحدها.

من ناحية أخرى، وكام أوضحت ممثالت األقسام الوطنية لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف البلدان التي 

شهدت نزاعاً مسلحاً، كانت مطالب املنظامت النسائية بتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن تقابل أحياناً برد من 

الجهات الحكومية فحواه أن األجندة إطار عمل إلنهاء النزاعات، لكنها ال تنطبق بالرضورة عىل األوضاع بعد انتهاء 

النزاع. نقلت ممثلة من الرابطة يف الكامريون، عىل سبيل املثال، أن “الحكومة تعتقد أننا لسنا بحاجة إىل خطة عمل 

وطنية يف بلد ينعم بالسالم؛ هي تعترب أنه ]إطار النساء والسالم واألمن[ وسيلة إلنهاء النزاعات”. وباملثل، شددت 

ممثلة عن الرابطة يف كولومبيا عىل أن “ذكر قضايا النساء يف اتفاقيات السالم يستخدم ]ذريعة[ باعتباره كافياً 

]لحقوق النساء[، وبالتايل ال حاجة لتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن ]يف بلد ما بعد النزاع[. يوضح هذا االقتباس 

وتجارب بانيات السالم األخريات أنه رغم إعادة التأكيد عىل أهمية األجندة يف الترصيحات العلنية، قد ترتدد الدول 

يف االعرتاف بقيمتها يف ظروفها الخاصة. كام يربز هذا النهج كيف أن املساواة بني الجنسني وحقوق النساء ال تزال 

تعترب منفصلة عن السالم واألمن.

 Magni, Michela. 2018. ”The Vicious Dichotomies of the Women, Peace and Security Framework: Bridging the Gap between Norms and Reality, Dignity and  40

Freedom.“ Disrupted. Issue 2. pp. 33-35.   https://static1.squarespace.com/static/57cd7cd9d482e9784e4ccc34/t/5ee78252915ac6464beff20b/1592230533668/
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غياب منع النزاعات وتحليل األسباب األساسية

من مساهامت أجندة النساء والسالم واألمن مساعدتنا يف االعرتاض عىل تعريف “األمن”، وتحويل النقاش إىل 

تعاريف تتمحور حول “أمن اإلنسان” أكرث من أمن الدولة. جرى التشديد عىل أهمية هذه املناقشة مع الجائحة: ما 

نوع االستثامرات التي تجعلنا آمنني؟ بالتأكيد ليست الدبابات والطائرات املقاتلة. 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، كندا

تعريف النزاع يف مناقشات مجلس األمن عادة هو الوضع الذي يخلقه طرفان متحاربان أو أكرث42. ويف هذه 

النظرة الضيقة للنزاع بوصفه عمالً يحدث يف مناطق الحرب فقط، مثة مدنيون وجامعات مسلحة، ناجون وضحايا، 

ومساعدات إنسانية لتقديم اإلغاثة والتعايف. ومن ناحية أخرى، يؤدي هذا إىل فهم السالم عىل أنه غياب للعنف، 

واألمن باعتباره القدرة عىل حامية املواطنني من العنف. يف املشاورات التي أجريناها، أشارت الناشطات النسويات 

وعضوات املجتمع املدين النسايئ مراراً وتكراراً إىل أن هذا التفسري الضيق ميثل تحدياً كبرياً لالعرتاف بأن العنف، مبا 

فيه العنف الجنيس والعنف الجندري، وانتهاكات حقوق اإلنسان، تعمل عىل سلسلة متصلة زمن السلم والحرب. 

إنها ليست حوادث منعزلة، بل لها جذور يف الالمساواة القامئة يف زمن السلم واألعراف الضارة عن العالقة بني الرجل 

واملرأة. إن التعاريف الضيقة واملعسكرة للنزاع والسالم واألمن تعيق مبارشة تحليل األسباب األساسية.

وكام أوضحت إحدى املختصات من أوغندا، “يوجد أشكال أخرى من النزاعات يتم تجاهلها دامئاً، لكنها تؤثر تأثرياً 

كبرياً عىل النساء ]مثل[ الفقر والحرمان االجتامعي واالقتصادي، وهياكل الدولة الضعيفة، والعوامل التاريخية، 

كالسياسات االستعامرية الخالفية، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وانتشار األسلحة الصغرية، والحكم اليسء”. ويف ترصيح 

مامثل، أكد أحد واضعي سياسة النساء والسالم واألمن من الواليات املتحدة أن “األمن )أو عدمه( يشمل ميادين 

مختلفة من الفضائني الخاص والعام - الحصول عىل الغذاء، وحقوق العمل، والضامنات االجتامعية، والرعاية 

الصحية، والحقوق اإلنجابية، والعنف األرسي والعنف الجنيس، والتدابري العقابية، والوصول إىل العدالة”.

لذلك، من األهمية مبكان التعامل مع تعاريف النزاع والسالم واألمن بوصفها ظروفاً تتعلق أيضاً بحاالت خارج 

مناطق النزاع وحدها، ألن مثل هذا التعميم يسمح بالرتكيز عىل منع النزاعات عرب إعطاء األولوية لألسباب األساسية 

وحقوق اإلنسان. تؤكد الدراسة العاملية لعام 2015 بشأن النساء والسالم واألمن عىل أن “منع النزاعات بفعالية 

يجب أن يبدأ من فهم حاالت انعدام األمن الواسعة والعميقة التي تتخلل حياة النساء قبل النزاع، وكيف أن 

الالمساواة الهيكلية قبل النزاع تسهل العنف وانعدام األمن”43. ويبقى ذلك تذكرياً بالحاجة إىل تحول هيكيل لألنظمة 

وليس إصالحات مؤقتة لها.

ومع ذلك، يف املشاورات التي أجريناها، تطرقت ناشطات السالم باستمرار إىل غياب منع النزاعات عن تنفيذ أجندة 

النساء والسالم واألمن يف الظروف الخاصة بكل بلد وعىل مستوى مجلس األمن. والواقع أن منع النزاعات غائب إىل 

حد كبري عن املناقشات بشأن أجندة النساء والسالم واألمن وتنفيذها44. طرحت هذه املالحظة أيضاً باحثة وناشطة 

يف مجال النساء والسالم واألمن يف السنغال، قائلة إن “ النساء يهمشن عندما يتعلق األمر مبنع أو تسوية النزاعات 

 Santos, Rita, Sílvia Roque and Tatiana Moura. 2013. ”Missed Connections: Representations of Gender, )Armed( Violence and Security in Resolution 1325.“  42

RCSS Annual Review. https://doi.org/10.4000/rccsar.462

 UN Women. 2015. Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council  43

resolution 1325. p. 207. https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf

44  أثناء املناقشة املفتوحة لعام 2019 بشأن النساء والسالم واألمن، عىل سبيل املثال، ذكر منع نشوب النزاعات 23.1% من املتحدثني، مقارنة بالركائز واملوضوعات األخرى، كاملشاركة، التي 

ذكرها 73.6%، أو حفظ السالم الذي ذكره https://www.peacewomen.org/e-news/19th-anniversary-unscr-1325-enough-words-time-action .%59.3. عالوة عىل ذلك، 

تتناول قرارات مجلس األمن الدويل املنع من خالل أهمية مشاركة النساء يف جهود منع نشوب النزاعات، ومنع العنف الجنيس يف النزاعات، ومنع التطرف العنيف )تحديداً يف قرار مجلس 
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والوساطة واملنارصة. نرسل عنارص اإلطفاء إلخامد الحريق )تسوية النزاع( عندما ميتنع الجميع عن االستثامر يف 

الوقاية”. وكام يوضح هذا التعليق، تستثمر الدول أكرث يف إنهاء النزاعات )أو التخفيف من آثار النزاعات( بدالً من 

إنفاق املوارد ملعالجة األسباب األساسية التي متهد الطريق للعنف وعدم االستقرار. وكام أوضحت ممثلة عن رابطة 

النساء الدولية للسالم والحرية من أملانيا، يتعني عىل الدول “تغيري النهج ]يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن[ من 

رد فعل عىل النزاع إىل منعه” ليك تحدث مبادرات تنفيذ األجندة تغيرياً حقيقياً باتجاه حلول دامئة، وليس إصالحات 

ترقيعية تخفف لحظياً املشاكل التي لها أسباب جذرية أعمق بكثري خارج نطاق النزاع.

وال ينتهي نهج رد الفعل هذا مبناطق النزاع وحدها، وقد تجىل مؤخراً عرب جائحة كوفيد-19. فقد سارع قادة 

العامل إىل إعالن الحرب عىل الفريوس واتبعوا أساليب عسكرية للتعامل مع حالة طوارئ صحية45. ساهم هذا النهج 

الرجعي وقصري النظر يف مواجهة األزمات يف إحداث تأثري غري متناسب عىل النساء والفتيات، كالزيادة املقلقة يف 

العنف ضد النساء46. ومن املرجح أن تتضخم آثار الوباء عىل النساء والفتيات يف األوضاع اإلنسانية47. فوفقاً لتقييم 

حديث لـكوفيد-19 أجرته هيئة األمم املتحدة للمرأة، فإن تداعيات الوباء تحمل خطر تراجع مكاسب املساواة بني 

الجنسني يف العقدين املاضيني ملاليني النساء حول العامل48.

إن تداعيات الجائحة نتيجة مبارشة لهشاشة األنظمة املبنية عىل استثامرات الرشكات واالستثامرات النيوليربالية 

والعسكرية49. وكام أظهرت الناشطات النسويات واملنظامت النسوية عرب دعوتهم للعمل من أجل عامل أكرث عدالة 

منزوع السالح، يجب أن تعطي الوقاية األولوية لالستثامر يف أنظمة واقتصاديات الرعاية، وليس األسلحة واألنظمة 

العسكرية التي ال تؤدي إال إىل تفاقم انعدام األمن العاملي50. ولن يكون هذا التحول ممكناً إال بتوسيع تعاريف 

السالم واألمن والنزاع بوصفها مفاهيم لها أثر عىل معيشة الناس خارج مناطق الحرب.

إن زيادة متثيل النساء يف الجيش غالباً ما ترصف االنتباه عن تحقيق تغيري حقيقي وموضوعي وبنيوي. وهي ببساطة 

ال تكفي وال تقدم طريقة ملعالجة األسباب األساسية، كالنزعة العسكرية والنيوليربالية والنظام األبوي. 

أحد واضعي سياسة النساء والسالم واألمن، الواليات املتحدة

إن املالحظة التي تحدث عنها يف األصل القائد السابق لعملية حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية: “أن تكون امرأة اآلن أكرث خطورة من أن تكون جندياً يف الحروب الحديثة”، كررها كثري غريه 

من العاملني يف مجال السالم واألمن للفت االنتباه إىل األثر غري املتناسب للنزاعات والحروب عىل النساء51. ويبدو 

أن الدول أخذت هذه املالحظة عىل محمل الجد - لكن ليس بالطريقة األكرث دقة. يف معظم البلدان، وجزئياً بفضل 

االهتامم املمنوح ملعالجة اآلثار الضارة للنزاع عىل النساء، أصبحت إضافة نساء إىل الهياكل املسلحة للسلطة، 

وتحديداً العمليات العسكرية وعمليات حفظ السالم، محور تركيز رئييس يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن. 

Enloe, Cynthia. 2020. ”‘Waging War’ against a Virus Is NOT What We Need to Be Doing.“ WILPF. https://www.wilpf.org/covid-19-waging-war-against-a-   45
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وبالفعل، يركز 64% من خطط العمل الوطنية )55 من 86( عىل النساء يف عمليات حفظ السالم يف إطار أو أهداف 

تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن. عالوة عىل ذلك، يف آب/أغسطس 2020، اعتمد مجلس األمن القرار 52،2538 

وهو أول قرار بشأن النساء وحفظ السالم قائم بذاته ومستقل عن أجندة النساء والسالم واألمن53. كام اعتمدت 

األجندة من قبل وزارات الدفاع وكذلك تحالفات عسكرية متعددة الجنسيات، كالناتو. ويف الواقع، اعتمد الناتو 

بطاقة أداء خاصه به تقيّم تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن ضمن القوات املسلحة للدول األعضاء يف الناتو 

والدول الرشيكة54.

وهذا النهج، الذي وصفه كثري من الباحثات واملختصات يف مجال النساء والسالم واألمن، وبينهن عضوات من أقسام 

 add( وطنية عدة يف رابطة النساء الدولية للسالم والحرية أجريت معهن املشاورات، بأنه منوذج “أضف نساء وحرك

women and stir(”55، رمبا يكون الطريقة األسهل واألكرث مالءمة إلعالن الدول بواسطتها عن تحقيق نجاح ملموس 

يف تحويل التزاماتها حيال النساء والسالم واألمن إىل عمل، ألنه مؤرش كمي يحدد مستوى التنفيذ. بيد أن اختصار 

اإلطار الشامل للقرار 1325 إىل مجرد زيادة عدد النساء يف الهياكل األمنية واعتباره مبادرة أساسية ألجندة النساء 

والسالم واألمن يعترب مشكلة، ألنه يفرتض أن املشاكل التي تتضخم نتيجة الالمساواة الهيكلية، مبا يف ذلك الالمساواة 

بني الجنسني وتراجع حقوق اإلنسان، أو انتهاكات الحقوق التي تتصاعد أثناء النزاع، ميكن إصالحها بسهولة عرب 

تدابري قابلة للقياس الكمي.

إن االكتفاء بالرتكيز عىل زيادة عدد النساء يف الجيوش فقط يتجنب القضية األكرث تعقيداً املتعلقة باملعايري الجندرية 

الضارة التي تنتجها النزعة العسكرية والعسكرة والثقافة األبوية، والتي متجد الذكورية العنيفة باإلضافة إىل إدامة 

الصور النمطية عن الرجال بوصفهم حامة والنساء بوصفهن محتاجات إىل الحامية56. كام أن زيادة نسبة النساء يف 

الجيوش كعالج لجميع األمراض تغفل السؤال املهم بشأن ما سيحدث للنساء يف بيئة معادية لوجودهن من نواح 

كثرية – حيث العنف الجنيس والعنف الجندري، مبا يف ذلك االغتصاب، مشكلة متفشية يف الجيوش، حتى بوجود 

عدد محدود من النساء يف صفوفها57. وإضافة نساء إىل هيكلية تعمل ثقافتها عىل تقويض قدراتهن تنطوي عىل 

خطر إيذاء النساء بدالً من متكينهن. كام أن االعتقاد بأن الزيادات الكمية وحدها ستحدث تغيرياً إيجابياً يعني 

املساواة الزائفة بني تكافؤ الجنسني وبني وجود منظور جندري حاسم.

عالوة عىل ذلك، فإن االفرتاض الضمني بأن زيادة النساء يف قوات حفظ السالم سيحافظ عىل سالمة النساء يف مناطق 

النزاع ليس صحيحاً دامئاً، ألن النساء العامالت يف حفظ السالم قد يتواطأن يف االستغالل58 ويصبحن هن أيضاً عرضة 

لإلساءة59. وهذا االفرتاض ينطوي عىل خطر إعفاء الدول أو البلدان املساهمة بهذه القوات من مسؤولية مواجهة 

العنف الجنيس. أخرياً، فإن معايري النوع االجتامعي الضارة، والهياكل االجتامعية والثقافية والسياسية التي تسهل 

انتشارها، هي التي تؤدي إىل العنف ضد النساء - وليس بالرضورة وجود أو غياب النساء عن مكان معني أو عن 

هيكلية معينة.
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من الصعب تغيري الهياكل األبوية األساسية، وزيادة متثيل ]النساء[ ليس كافياً. أعتقد أن تسليط الضوء عىل ذلك 

ميكن أن يؤدي إىل سالم وأمن أكرث دميومة وأيضاً ميهد الطريق ملزيد من األسس املتوازنة بني الجنسني يف مختلف 

قطاعات املجتمع العام. 

باحثة وأحد واضعي سياسات النساء والسالم واألمن، كندا

التقويض األبوي والسياسي ألجندة النساء والسالم واألمن

لن يكون التنفيذ الفعال ألجندة النساء والسالم واألمن ممكناً إال عندما تعترب حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني 

جزءاً ال يتجزأ من إطار عمل النساء والسالم واألمن وليست هامشية. فعدم االعرتاف بأهمية هاتني املسألتني، وكذلك 

بأهمية عمل املدافعات عن حقوق اإلنسان واملجتمع املدين، يؤدي إىل تقويض القرار 1325، ما يديم هياكل السلطة 

األبوية ويعززها. وهذا بدوره يعيق التقدم الحقيقي يف تنفيذ التزامات النساء والسالم واألمن، ما يؤدي إىل استعراض 

عام لجهود روتينية أو ارتجالية.

عدم إعطاء األولوية للمساواة بين الجنسين والعالقات الجندرية

يتم التقليل من أهمية املساواة بني الجنسني يف ميدان النساء والسالم واألمن. ال يزال للنظام األبوي نصيبه العادل يف 

هذا امليدان، حيث يؤدي الرجال وظائف صنع القرار وتهمش النساء إىل وظائف تقديم الرعاية. 

ناشطة يف مجال النساء والسالم واألمن، زمبابوي

تشدد الدراسة العاملية لعام 2015 بشأن النساء والسالم واألمن عىل أن املساواة بني الجنسني من بني العوامل 

الرئيسية التي تنبئ بالسالم وأن مشاركة النساء يف اتفاقيات السالم تزيد احتامل استمرار هذه االتفاقيات ملدة 15 

عاماً بنسبة 35%60 عىل األقل. ويتطلب بناء مجتمعات عادلة ومنصفة ومستدامة إعطاء األولوية ألطر وسياسات 

حقوقية عامدها حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني. ومع ذلك، ال تزال املساواة بني الجنسني تُعامل منفصلة 

عن السالم واألمن61. وبحسب التقرير السنوي لعام 2019 لألمني العام لألمم املتحدة بشأن النساء والسالم واألمن، 

فإن أقل من 20% من اتفاقيات السالم بني 1990 ونهاية 2018 تضمنت أحكاماً تتناول النساء أو الفتيات أو النوع 

االجتامعي. ويف عام 2018، تضمن أقل من 8% من اتفاقيات السالم أحكاماً متعلقة بالنوع االجتامعي، ما أظهر 

انخفاضاً حاداً من 39% يف عام 201562. ومن بني 30 توصية خاصة بالنوع االجتامعي قدمتها مراجعات السالم 

واألمن الثالث لعام 2015 )بشأن بناء السالم وعمليات السالم والنساء والسالم واألمن(، هناك فقط 50% نفذت أو 

تتقدم باضطراد، و10% إما تراجع أو مل يتقدم عىل اإلطالق63.
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التقويض األبوي والسياسي ألجندة النساء والسالم واألمن 

يتم التقليل من أهمية أجندة النساء والسالم واألمن باعتبارها “قضية نسائية” وتُعامل منفصلة عن 	 
قضايا السالم واألمن املوصوفة برفيعة املستوى.

يواجه تنفيذ قضايا النساء والسالم واألمن معارضة شديدة وتغيب عنه حقوق اإلنسان للنساء، حتى يف 	 

مجلس األمن.

املنظامت املدنية النسائية واملدافعات عن حقوق اإلنسان هي التي تتحمل أعباء تنفيذ أجندة النساء 	 

والسالم واألمن، وتضطلع يف سبيل ذلك مبهام ال تعد وال تحىص لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء.

تقوم املنظامت املدنية النسائية واملدافعات عن حقوق اإلنسان بعمل هائل للتأثري عىل التغيري يف 	 

مجتمعاتهم، وكذلك عىل املستويني الوطني والدويل، ويفعلون ذلك يف ظل ظروف غري مستقرة ومتقلبة 

باطراد. 

ال تزال مشاركة النساء يف عمليات صنع القرار شكلية، دون إرشاك حقيقي أو تنوع كايف. 	 

وظهر هذا االتجاه املقلق الستبعاد إطار املساواة بني الجنسني من مسائل السالم واألمن جلياً أيضاً يف املشاورات التي 

أجريناها، حيث أشارت ناشطات السالم النسوي إىل التقليل من شأن أجندة النساء والسالم واألمن باعتبارها “قضية 

نسائية” ومنفصلة عن قضايا السالم واألمن املوصوفة برفيعة املستوى. وهذا النهج يقوض أهمية القرار 1325 لبناء 

سالم مستدام ويعيق تنفيذه بفعالية.

أظهرت املشاورات مع الناشطات يف دول الشامل أن املجتمع املدين النسايئ يف هذه البلدان يواجه أحياناً مقولة أن 

تطبيق قضايا النساء والسالم واألمن ليس رضورياً يف ظروف تلك الدول ألنها حققت املساواة بني الجنسني من قبل 

)رغم الثغرات الواضحة يف مكاسبها(. من ناحية أخرى، قد تشهد البلدان املترضرة من النزاعات إلغاء أولوية أجندة 

النساء والسالم واألمن عىل شكل تأخري وتأجيل تنفيذها ألن ما يسمى قضايا النساء ال تعترب رضورية للسالم واألمن. 

ذكر إحدى رشيكات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من املجتمع املدين اليمني، عىل سبيل املثال، أن الجالسني 

عىل طاولة املفاوضات “يعتقدون أن “قضايا النساء” ال متت بصلة ملا يجري عىل األرض ]أثناء تسوية النزاع[.” هذا 

املوقف غري دقيق ألن وجود النساء يف عمليات السالم، وكذلك موضوعات حقوق النساء تحديداً واملساواة بني 

الجنسني عموماً يف اتفاقيات السالم، يسهم يف تحقيق السالم الدائم64.

إن حضور النساء ومشاركتهن يف جميع عمليات السالم واتخاذ القرار السيايس ليس معروفاً أو ِمّنة، بل حق أسايس 

من حقوق اإلنسان. وكام أكدت آالء صالح، وهي ناشطة حقوقية سودانية، يف إحاطتها املقدمة إىل مجلس األمن 

أثناء النقاش املفتوح لعام 2019 بشأن النساء والسالم واألمن، فإن “دور النساء املحوري يف العمل من أجل السالم 

والتنمية ويف تعزيز حقوق اإلنسان ويف تقديم املساعدة اإلنسانية للمجتمعات املحتاجة، ال يرتك أي عذر لعدم 

حصولهن عىل مقعد متساٍو عىل كل طاولة”65. إن اعتبار حضور النساء رضورياً وقياًم فقط عند مناقشة ما يسمى 

قضايا النساء يقوض مبارشة حقهن يف املشاركة يف جميع عمليات صنع القرار االجتامعية والسياسية واالقتصادية - 

وكلها يؤثر حتامً عىل حياة النساء. ويتعارض هذا النهج أيضاً تعارضاً مبارشاً مع قرارات النساء والسالم واألمن، التي 

تؤكد جميعها باستمرار عىل أهمية املشاركة الفعالة للنساء يف جهود بناء السالم. 
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مل يتم إطالقاً تبني مكون “النوع االجتامعي” يف األجندة. انظروا فقط إىل الصمت والتغييب الذي يلف الحقوق 

الجنسية واإلنجابية، وأثر النزاعات عىل األقليات الجنسية والجندرية66، ورفض معالجة مسألة الذكورية بالعمق. 

لسوء الحظ، من الصعب التفاؤل بشأن احتامالت أن يتوىل مجلس األمن زمام القيادة يف هذه القضايا. األمر يعتمد 

علينا يف أن منارس يف أنشطتنا، ما أمكن، التعريف األكرث تنوعاً وشموالً للنوع االجتامعي.

باحثة يف مجال النساء والسالم واألمن، أيرلندا الشاملية

باإلضافة إىل العوائق املبارشة لتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن، ميكن أن يؤدي التعامل معها عىل أنها “قضية 

نسائية” إىل تنفيذ انتقايئ عرب الرتكيز فقط أو بشكل أسايس عىل املشاكل التي تعترب أنها تؤثر عىل النساء فقط 

)العنف القائم عىل النوع االجتامعي مثالً(، دون النظر يف األسباب العميقة للمشاكل )معايري النوع االجتامعي 

الضارة( أو دون التعامل مع األجندة بشكل شامل كإطار قائم عىل الحقوق. يصنف هذا النهج أيضاً النساء والفتيات 

يف فئة متجانسة، دون مراعاة تجاربهن املتنوعة يف ظروف مختلفة وعىل أساس عوامل تشمل العمر والعرق واألصل 

والتوجه الجنيس والهوية الجندرية والدين والفرص االقتصادية واإلعاقة والبلد ووضعية الجنسية. متّكن املقاربات 

الشاملة أيضاً بشكل أفضل من إجراء مناقشات أوسع بشأن معايري النوع االجتامعي )أي الذكورية واألنثوية(، 

وتعزيز حقوق املثليني وثنائيي امليل الجنيس واملتحولني جنسياً وغريهم من الفئات املهمشة.

حقوق اإلنسان، والمدافعات عن حقوق اإلنسان، وتقلص الفضاء المدني

وضعت أجندة النساء والسالم واألمن حجر األساس لدراسة العنف املنهجي ضد النساء يف حاالت النزاع، لكن ال ميكن 

رؤيتها مبعزل عام ينتظرنا يف املستقبل. إن عدم أخذ القضايا االقتصادية والصحية والبيئية والسياسية بعني االعتبار 

عند التعامل مع النساء أثناء النزاع ال يقدم الكثري للنهوض بدورهن يف السالم. إنه يضع عقبات هائلة أمامهن عند 

معالجة الالمساواة الهيكلية. 

باحثة يف مجال النساء والسالم واألمن، بلجيكا

لطاملا أكدت الناشطات النسويات واملجتمع املدين النسايئ، مراراً وتكراراً، أن أجندة النساء والسالم واألمن هي، 

يف جوهرها، أجندة حقوق إنسان67، تتصدرها أطر املساواة بني الجنسني مثل سيداو وإعالن ومنهاج عمل بيجني. 

وبالتحديد، تشدد اتفاقية سيداو عىل أهمية دور النساء يف عمليات السالم، حيث تقدم توصيتها العامة رقم 30 

)املعتمدة يف 2013( توجيهاً شامالً بشأن تطبيقها يف قضايا دور النساء يف منع نشوب النزاعات، وأثناءها، وبعد 

انتهائها68. كام تطالب التوصية رقم 30 بالتحديد بأن “تضمن الدول األطراف أن يكون تنفيذ التزامات مجلس األمن 

منوذجاً للمساواة الحقيقية”69. وبناء عىل الربنامج الشامل التفاقية سيداو، يحدد إعالن ومنهاج عمل بيجني 12 مجااًل 

مهامً بشأن املساواة بني الجنسني ويؤكد عىل الطبيعة املرتابطة للمساواة بني الجنسني والسالم واألمن )مبا يف ذلك 

66  ميثل اختيار الكلمة يف هذا االقتباس رأي الشخص الذي جرت استشارته. تفضل الرابطة مصطلح »املثليني وثنايئ امليل الجنيس واملتحولني جنسياً« بداًل من »األقليات الجندرية«.
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مشاركة النساء وقيادتهن يف تسوية النزاعات وبناء السالم( 70. وباألخص، يركز برنامج إعالن ومنهاج عمل بيجني 

عىل نزع السالح الكامل وتقليص اإلنفاق العسكري العاملي من أجل التنمية االجتامعية71، وكالهام ال يزاالن ثغرتني 

أساسيتني يف أجندة النساء والسالم واألمن72.

تتضمن الدراسة العاملية لعام 2015 بشأن النساء والسالم واألمن أيضاً تذكرياً حاسامً بأن “القرار 1325 قد وضع 

باألساس ومتت املطالبة به بوصفه قراراً من أجل حقوق اإلنسان من شأنه تعزيز حقوق النساء يف حاالت النزاع. 

ويجب تنفيذ أي سياسة أو برنامج بشأن النساء والسالم واألمن وفق هذا املنظور”73. وعىل الرغم من هذه الدعوة، 

يواجه تطبيق أجندة النساء والسالم واألمن معارضة شديدة وغياباً لحقوق اإلنسان للنساء، حتى يف مجلس األمن 

الدويل، يف حني يتواصل استخدام أجساد النساء ميادين قتال يتم فيها فرض أجندات سياسية74.

وفقاً للتقرير السنوي لعام 2019 لألمني العام لألمم املتحدة بشأن النساء والسالم واألمن75، تُظهر النتائج التي توصل 

إليها املقرر الخاص أن زيادة لغة معاداة النساء والتحيز ضدهن وكراهية املثليني يف خطابات القادة السياسيني 

ساهمت يف تصاعد العنف ضد النساء، واملثليني وثنائيي امليل الجنيس واملتحولني جنسياً، واملدافعات عن حقوق 

اإلنسان. ووفقاً لنتائج التحليل العاملي ملنظمة فرونت الين ديفندرز، قُتل 304 مدافعاً عن حقوق اإلنسان، %13 

منهم نساء، يف عام 76.2019 واملثري للقلق أن التدابري الوقائية والقيود التي تفرض نتيجة كوفيد-19 استخدمت 

ذريعة لتقييد حقوق اإلنسان77 وكذلك لتحويل األموال من برامج املساواة بني الجنسني، وإعالن أنها غري رضورية 

بحجة حدوث حالة طوارئ78. وقد أدى ذلك إىل تعريض املنظامت املدنية النسائية واملدافعات عن حقوق اإلنسان 

للخطر، وهن اللوايت يعملن باألساس يف ظروف شديدة التقلب، يف حاالت النزاع وغري النزاع عىل حد سواء79.

عىل مستوى مجلس األمن، استمر التقدم يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء يف تجسيد االتجاه العاملي املثري 

للقلق املتمثل يف تراجع الحقوق. يف عام 2019، وألول مرة منذ اعتامد القرار 1325، كرس اإلجامع والتوافق أثناء 

اعتامد قرار النساء والسالم واألمن80. فأثناء املناقشة املفتوحة لعام 2019 بشأن العنف الجنيس يف حاالت النزاع، 

امتنعت الصني وروسيا عن التصويت عىل قرار مجلس األمن رقم 2467 )2019(81 بسبب الصياغة الحالية للمجتمع 

املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان، يف حني هددت الواليات املتحدة باستخدام حق النقض )الفيتو( بسبب 

اإلشارات إىل الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية82. ويف املناقشة املفتوحة لعام 2019 بشأن النساء والسالم واألمن، 

Beijing Declaration and Platform for Action, Critical Area E1. 1995. https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_  70

Action.pdf

Beijing Declaration and Platform for Action, Critical Area E2. 1995. https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_  71

Action.pdf

Myrttinen, Henri. 2020. Connecting the Dots: Arms Control, Disarmament and the Women Peace and Security Agenda. https://unidir.org/sites/default/  72

files/2020-10/UNIDIR_Connecting%20the%20Dots_2.pdf

 UN Women. 2015. Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council   73

resolution 1325. p.15. https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf

WILPF WPS Programme. 2020. ”25 Years, Limited Progress on Women’s Rights.“ http://peacewomen.org/e-news/25-years-limited-progress-womens-rights  74

S/2019/800. para. 4, p. 2/38. https://undocs.org/S/2019/800  75

Front Line Defenders. 2019. Global Analysis 2019. https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf  76

Human Rights Watch. 2020. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response. https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-   77

response

 European Women’s Lobby. 2020. Women Must Not Pay the Price for COVID-19! Putting Equality between Women and Men at the Heart of the Response to  78

COVID-19 across Europe. https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_policy_brief_on_covid-19_impact_on_women_and_girls-2.pdf

Amnesty International. 2020. Daring to Stand Up for Human Rights in a Pandemic. https://www.amnesty.org/download/Documents/  79

ACT3027652020ENGLISH.PDF

Taylor, Sarah and Gretchen Baldwin. 2019. ”Focus on 2020: Opportunities for the Twentieth Anniversary of Resolution 1325.“ IPI. https://www.ipinst.org/  80

wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf

S/RES/2467 )2019( https://undocs.org/S/RES/2467)2019(  81

 Hamid, Zarin and Sarah Werner. 2019. ”Sexual Violence in Conflict: Rooted in Gender Inequality and Structural Violence.“ WILPF WPS Programme.  82

https://www.peacewomen.org/security-council/security-council-open-debate-sexual-violence-conflict-april-2019

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://unidir.org/sites/default/files/2020-10/UNIDIR_Connecting%20the%20Dots_2.pdf
https://unidir.org/sites/default/files/2020-10/UNIDIR_Connecting%20the%20Dots_2.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
http://peacewomen.org/e-news/25-years-limited-progress-womens-rights
https://undocs.org/S/2019/800
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_policy_brief_on_covid-19_impact_on_women_and_girls-2.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3027652020ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3027652020ENGLISH.PDF
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/10/1910_Focus-on-2020.pdf
https://undocs.org/S/RES/2467(2019)
https://www.peacewomen.org/security-council/security-council-open-debate-sexual-violence-conflict-april-2019


اعتمدت الدول باإلجامع قرار مجلس األمن رقم 2493 )2019(،83 مع تعليق الواليات املتحدة بأن اإلشارات إىل 

الصحة الجنسية واإلنجابية، أو أي إشارة من شأنها تعزيز الحق يف اإلجهاض، غري مقبولة84. وباإلضافة إىل الرتاجع عن 

اللغة املتفق عليها مسبقاً، مثة تراجع متزايد وأحياناً رصيح من بعض أعضاء املجلس، وال سيام روسيا والصني، بشأن 

أهمية حقوق اإلنسان واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف عمل املجلس85.

ال ميكن تحقيق إمكانات التغيري ألجندة النساء والسالم واألمن إال برتكيز حقوق اإلنسان عىل كيفية التحدث عن 

إطار العمل وتفعيله. كان هذا واضحاً أيضاً يف املشاورات التي أجريناها، حيث أكدت أخصائيات النساء والسالم 

واألمن باستمرار عىل أهمية إزالة الحواجز الهيكلية أمام حقوق اإلنسان للنساء. وشددوا عىل أن املساءلة عن 

األجندة تصبح صعبة بشكل مضاعف يف حاالت النزاع، حيث يوجد تراجع لحقوق اإلنسان وتجاهل صارخ للقانون 

اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان. فمثالً، رصحت باحثة يف مجال النساء والسالم واألمن من جنوب أفريقيا أن 

أجندة النساء والسالم واألمن قد تبدو “بعيدة جداً” عن تجسيد الواقع اليومي الذي تعيشه املجتمعات املهمشة، 

وشددت عىل الحاجة إىل أدوات عملية للتأثري عىل التغيري من أجل تحقيق حقوق اإلنسان للنساء.

وبالتحديد، أكد العديد من أخصائيات النساء والسالم واألمن عىل أهمية تعزيز فرص النساء اقتصادياً بالوصول 

إىل سبل عيش مستدامة وآمنة، ال سيام يف أعقاب النزاعات واألوضاع االنتقالية، حيث شددت إحدى الباحثات من 

بلجيكا عىل أن افتقار النساء إىل الحقوق االقتصادية “قد يخلف عواقب وخيمة عىل املشاركة املتنوعة والحقيقية 

للنساء يف املجتمع”. وتُظهر هذه اآلراء واملالحظات أن حقوق اإلنسان يجب أن تكون عنرصاً أساسياً يف تنفيذ قرار 

النساء والسالم واألمن من أجل تلبية االحتياجات املتنوعة للنساء واملثليني وثنائيي امليل الجنيس واملتحولني جنسياً 

وغريهم من السكان املهمشني بشكل فعال وضامن القضاء عىل أوجه الالمساواة الهيكلية.

نعلّم النساء أن أنظمة الرعاية يجب أن متّكنهن، لكن هذه الرعاية ليست مسؤوليتهن فقط. نحن نطالب الحكومة 

بأن تؤدي واجبها ]يف ضامن السالم واألمن[ إىل جانب عملها ]من أجل النساء يف غيابهن كعضوات يف املجتمع املدين 

النسايئ[.

ممثلة من رابطة النساء الدولية للسالم والحرية. كولومبيا

تستخدم النساء عىل املستوى الشعبي أجندة النساء والسالم واألمن وسيلة لتحقيق غاية )إقامة مجتمعات مستدامة 

ومساملة ترتكز عىل املساواة بني الجنسني( وليس غاية بحد ذاتها. أثناء املشاورات، كان األثر املبارش للقرار 1325 

أكرث وضوحاً يف عمل بعض الناشطات وبانيات السالم. فعىل سبيل املثال، رصحت ممثلة عن رابطة النساء الدولية 

للسالم والحرية من جمهورية الكونغو الدميقراطية بأن “القرار 1325 أعطانا إطاراً للحديث عن النساء يف النزاع”. 

أما بالنسبة للناشطات يف ظروف أخرى، فلم يغري القرار 1325 العمل الذي يقمن به جذرياً، حيث ذكرن أن عملهن 

باألصل يتضمن املبادئ األساسية إلطار عمل النساء والسالم واألمن: حقوق اإلنسان، واملساواة بني الجنسني، ومنع 

النزاعات.

الالفت يف هذه الصورة هو أنه عىل الرغم من وجود إطار معياري، مصحوباً بالتزامات عديدة من الحكومات 

بتنفيذه، فإن منظامت املجتمع املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان والتنمية يتحملون مسؤولية تنفيذ أجندة 

النساء والسالم واألمن، عرب تأدية مهام عديدة لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء. قد يعني هذا يف بعض األحيان، 

عىل سبيل املثال، أن تتدخل منظامت املجتمع املدين النسائية لتقديم خدمات إىل النساء املحتاجات )كالدعم 
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النفيس واالجتامعي، والوصول إىل املالجئ( يف غياب الدعم الحكومي. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الكلامت 

املوجودة عىل الورق وحدها ال تعفي الحكومات من املساءلة عن التزاماتها - فتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن 

ليست مسؤولية املجتمع املدين. وكام أكدت ممثلة عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من نيجرييا، “ال ميكن 

للمجتمع املدين أن يترصف كدولة ]للتدخل عند الحاجة[”. لطاملا ظل تنفيذ القرار 1325، وقرارات النساء والسالم 

واألمن الالحقة، مقترصاً عىل مناسبات معينة، وسيظل كذلك دون بذل جهود حقيقية من جانب الحكومات.

مع تزايد تأثري الفضاءات االلكرتونية باطراد يف تشكيل املواقف وتعزيز اإلجراءات الجامعية، ميثل العنف عرب 

اإلنرتنت ضد النساء والفتيات تحدياً أساسياً تواجهه املدافعات عن حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين النسائية 

والنساء الاليئ يحاولن املشاركة يف املهام العامة والقيادية، من حيث تشويه أصواتهن يف هذا الفضاء وكذلك تثبيط 

عزميتهن عىل التقدم. 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، اململكة املتحدة

تنفذ منظامت املجتمع املدين النسائية واملدافعات عن حقوق اإلنسان عمالً هائالً إلحداث تغيري يف مجتمعاتهم، 

وكذلك عىل املستويني الوطني والدويل، ويقومون بذلك يف ظل ظروف غري مستقرة ومتقلبة باطراد. وهذا يعني يف 

بعض الظروف، احتامل استهداف املدافعات عن حقوق اإلنسان أو تهديدهن أو االعتداء عليهن أو قتلهن86. وقد 

أكدت ممثلتا رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من الكامريون وسرييالنكا أن مثل هذه األفعال، مثل اعتقال 

املدافعات عن حقوق اإلنسان، تثبط عزمية النساء األخريات الراغبات يف االنضامم إىل الحركة النسائية ويرسل رسالة 

مبارشة إليهن بعدم العمل يف مجال حقوق اإلنسان. ويف بعض الحاالت، كام ذكرت ممثلة الرابطة من الكامريون، يتم 

أيضاً نبذ املدافعات عن حقوق اإلنسان واستهدافهن من جانب الجهات الحكومية بوصفهن مناهضات للحكومة، 

أو بتهمة التشهري باسم ومكانة الدولة التي يقمن فيها. وهذا يفرض عليهن قيوداً جسيمة، مثالً لدى التحدث يف 

املحافل الدولية )مثل تقديم إحاطات أمام مجلس األمن( خشية االنتقام. كام تؤثر قوانني مكافحة اإلرهاب عليهن 

بطريقة مامثلة، حيث تقيد حريتهن يف الكالم والحركة87.

عالوة عىل ذلك، ويف املجتمعات التي تؤكد معايريها إىل حد كبري أن املكان الطبيعي للنساء هو املنزل واألرسة، 

تتعرض املدافعات عن حقوق اإلنسان لالنتقاد بسبب اختيار مسار “غري تقليدي” خارج األرسة. ونتيجة لذلك، يؤدين 

عملهن تحت ضغط هائل، ويواجهن التمييز والعزلة االجتامعية والضغط املجتمعي بسبب الدفاع عن حقوق 

النساء88. ذكرت ممثلة عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من سرييالنكا، عىل سبيل املثال، أن املدافعات عن 

حقوق اإلنسان يتعرضن إىل “اغتيال الشخصية” والوصم بسبب عملهن. ومتتد املضايقة والعنف ضدهن إىل العامل 

االفرتايض وكذلك العنف الجندري عرب اإلنرتنت، ما يرغمهن عىل مامرسة رقابة ذاتية، وأحياناً االنسحاب من النشاط 

كلياً. عالوة عىل ذلك، وكام أكدت ممثلة الرابطة من كولومبيا، تعيش املدافعات عن حقوق اإلنسان أنفسهن أحياناً 

يف ظروف محفوفة باملخاطر، ال سيام يف مواجهة الفقر والضعف االقتصادي، ما يؤدي إىل تفاقم ظروف نشاطهن. 

وهذه الصورة العامة املتشابهة باستمرار للتحديات يف جميع البلدان عىل اختالفها تظهر بوضوح أن التدابري املراعية 

للنوع االجتامعي تفتقر بشدة إىل حامية ودعم املدافعات عن حقوق اإلنسان والعمل الذي يقمن به.
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مشاركة النساء الفعالة والهادفة مع المجتمع المدني

يتطلب تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن تدابري اجتامعية وسياسية ملموسة تواجه الصور النمطية للجنسني ومتهد 

الطريق لزيادة مشاركة النساء يف عمليات السالم وبناء السالم. فالتحديات عميقة الجذور يف مجتمع تقيد فيه 

األعراف األبوية والالمساواة النساء والفتيات ضمن قيود املجتمع، تعيق مشاركة النساء الفعالة يف املجاالت العامة 

والسياسية. وتؤدي أوجه الالمساواة الحالية إىل تفاقم االختالفات االجتامعية والثقافية والتفاوتات يف الحصول عىل 

الحقوق والخدمات، ما يضخم الفجوة بني الجنسني يف ظروف النزاع واألزمات. إن ضامن مشاركة النساء عىل جميع 

املستويات يف القرارات املتعلقة بالسالم واألمن أمر رضوري. 

ناشطة يف مجال النساء والسالم واألمن، باكستان

يف املشاورات التي أجريناها، ذكرت ناشطات السالم وبانيات السالم أن املشاركة هي الركيزة التي تعتمدها الدول 

غالباً يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن. ولكنهن باملقابل أكدن أيضاً أن مشاركة النساء89 يف عمليات صنع القرار 

ال تزال شكلية، يف غياب إرشاك حقيقي وتنوع كاف.

ال يزال العمل الحيوي ملنظامت املجتمع املدين النسائية واملدافعات عن حقوق اإلنسان عموماً غري معرتف به وال 

يحظى بالتقدير الكايف، حتى داخل مجلس األمن90. فالتقرير السنوي لعام 2019 لألمني العام لألمم املتحدة بشأن 

النساء والسالم واألمن يذكر أن أقل من 20% من جميع قرارات مجلس األمن يف عام 2018 )انخفاض عام عن 

السنوات السابقة( ذكرت أهمية حامية وتعزيز الحقوق والحريات األساسية للمجتمع املدين والجامعات النسائية 

واملدافعات عن حقوق اإلنسان91. ويتجاهل هذا النقص املخاطر الكبرية التي يتحملها هؤالء إلحاطة املجلس، 

ويتعامل بتجاهل تام مع حقيقة أن اإلجراءات السياسية ضمن املجلس لها تداعيات خطرية عىل عملهم وعىل 

حياتهم. ويف الواقع، ال تزال ممثالت املجتمع املدين اللوايت يبذلن قصارى جهدهن إلحاطة مجلس األمن وتقديم 

معلومات مهمة بشأن التنفيذ املحيل اللتزامات النساء والسالم واألمن يواجهن التهديد والرتهيب92. كام أن عدم 

الرتكيز عىل املجتمع املدين النسايئ داخل املجلس يقوض مبارشة قراراته بشأن النساء والسالم واألمن، فضالً عن إدامة 

آليات السلطة األبوية التي تشوه باستمرار مساهامت النساء يف السالم واألمن93.

ال تزال النساء يقصني بقوة عن عمليات السالم. وكدليل صارخ عىل هذا الواقع، مل تشكل النساء يف جميع عمليات 

السالم الرئيسية التي جرت بني عامي 1990 و2017 سوى 2% فقط من الوسطاء، و8% من املفاوضني، و5% من 

الشهود واملوقعني94. ويف إشارة إىل غياب عمليات تسوية نزاعات تراعي النوع االجتامعي، رصح أحد رشكاء رابطة 

النساء الدولية للسالم والحرية من املجتمع املدين الليبي أن “النساء غائبات يف املجلس، ومنظور النوع االجتامعي 

89  يُعرِّف هذا التقرير املشاركة عىل أنها »إرشاك مبارش وحقيقي ورسمي لنساء متنوعات يف مواقع السلطة بحيث ميكنهن التأثري عىل نتائج املفاوضات والعمليات األخرى باإلضافة إىل 

تنفيذها«. )انظر خريطة طريق املجتمع املدين لعام 2020 بشأن النساء والسالم واألمن، الصفحة 12( عالوة عىل ذلك، فإننا نؤكد أن »ضامن املشاركة الفعالة يتطلب أيضاً تفكيك العقبات 

التي تحول دون مشاركة غالبية النساء، وليس مجرد دعم عدد صغري من النساء للوصول إىل الوظائف القيادية«. )ص 5(. مجموعة عمل املنظامت غري الحكومية املعنية بالنساء والسالم 

https://www.womenpeacesecurity.org/wp-content/uploads/2020-Civil-Society-Roadmap. .واألمن. 2020. خريطة طريق املجتمع املدين 2020 بشأن النساء والسالم واألمن
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Asoka, Kaavya. 2020. ”Support Civil Society at the UN Security Council.“ NGO Working Group on Women, Peace, and Security. https://www.  92
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93  ملزيد من املعلومات عن ظهور التزامات النساء والسالم واألمن يف قرارات مجلس األمن الدويل، مع اهتامم خاص بالقرارات الخاصة بالكونغو وليبيا وسوريا واليمن، انظر ورنر وسارة وإلينا 

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/05/ .ستافريفسكا 2020. أين الكلامت؟ اختفاء أجندة النساء والسالم واألمن يف لغة قرارات مجلس األمن الخاصة بدول محددة
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غائب أيضاً”. يوضح هذا التعليق أن زيادة عدد النساء يف عملية معينة ليست سوى عنرص واحد من عنارص 

املشاركة، حيث ال ميكن أن تكون الحصص وحدها بديالً عن نهج يراعي النوع االجتامعي يف عمليات صنع القرار 

االجتامعي والسيايس واالقتصادي.

من ناحية أخرى، عندما ترُشك النساء يف مفاوضات السالم، فإن مشاركتهن تكون غالباً رمزية فحسب، وال تتم 

االستفادة من مهاراتهن وخرباتهن وقدراتهن كاملة. وبالنسبة للرجال يف املناصب القيادية، غالباً ما يعترب مجرد دعوة 

النساء للجلوس عىل الطاولة إنجازاً ملهمة إرشاك النساء أو املجتمع املدين دون طلب مساهامت حقيقية من النساء. 

وقد أكد أحد رشكاء الرابطة من املجتمع املدين السوري أن “النساء يشاركن ]يف محادثات السالم[ بوصفهن ضحايا. 

وجودهن هو للتأثري العاطفي وليس لتقديم الخربات”. تتجسد هذه املالحظة أيضاً يف عمل مجلس األمن، حيث 

يستغل انتهاك حقوق النساء كدليل عىل خطورة نزاع معني، ويُستخدم لتربير التدابري املحددة التي يتخذها مجلس 

األمن أو أعضاؤه، وليس لتعزيز حامية تلك الحقوق95. وهذا النهج يحط من شأن النساء ويحولهن إىل ضحايا سلبية 

بحاجة إىل اإلنقاذ، مام يتعارض رصاحة مع اعرتاف القرار 1325 مبساهامتهن يف بناء السالم.

نقلت بانيات السالم يف املشاورات أن النساء، يف طريق الوصول إىل طاولة املفاوضات، يواجهن أيضاً تسلسالً هرمياً 

جندرياً للمهارات والخربات. فمشاركتهن يف عمليات السالم تُعرقل عرب طلب “مؤهالت” )تربر استحقاقهن للمشاركة 

يف عملية معينة( بينام ال يخضع الرجال للمعايري نفسها – بل يعترب حملهم للسالح مع أحد األطراف املتحاربة مربراً 

كافياً لجلوسهم إىل الطاولة. عىل سبيل املثال، ذكر أحد رشكاء الرابطة من املجتمع املدين اليمني أن النساء يُستبعدن 

من محادثات السالم تحت حجة أنهن يقمن بعمل مجتمعي فقط ويفتقرن إىل الخربة يف نزع السالح. ويف مالحظة 

مامثلة، رصحت إحدى املختصات من لبنان أن “آراء النساء ال تلقى اهتامماً كافياً، ألنهن يعتربن “صانعات سالم”. 

وبالتايل عندما يرغنب يف التأثري يف الحرب أو النزاع، يجري تهميشهن عادة”. وهذه العرقلة النشطة ملشاركة النساء 

يف عمليات السالم تقوض دورهن الحيوي يف بناء مجتمعات عادلة ومنصفة، وتتجاهل أهمية جهود بناء السالم 

الشعبية. كام أنها تظهر النفاق األبوي السائد عندما يتعلق األمر بإرشاك النساء يف مواقع صنع القرار. ومهام بلغت 

إنجازاتهن، لن يستطعن أبداً عىل ما يبدو تحقيق “املؤهالت” املطلوبة، ألن تجاربهن ستواجه التهميش بغض النظر 

عن غناها.

يجب السامح للمجتمع املدين بأداء دور مهم كوسيط محفز للتفاعل بني الجامعات الشعبية والحكومة. فهي قادرة 

عىل معرفة احتياجات النساء عىل املستوى الشعبي )العملية واالسرتاتيجية عىل حد سواء( وضامن تقيّد الحكومة 

بالتزاماتها الخاصة بالنوع االجتامعي. 

باحثة يف مجال النساء والسالم واألمن، األردن وتونس

يتجىل تقويض املشاركة الفعالة للنساء أيضاً يف اإلجراءات السياسية عىل املستوى املحيل. ومثال ذلك عمليات وضع 

خطط العمل الوطنية للدول. فبينام يخصص جزء كبري منها )66 من 86 خطة أو 77%(96 دوراً محدداً للمجتمع 

املدين يف مختلف مراحل تنفيذ خطة العمل الوطنية، ميكن أن تبقى مشاركة املجتمع املدين رمزية، حيث يجري 

استشارة منظامته وإعطائها مركزاً استشارياً، لكن بدون رشاكة حقيقية يف عمليات صنع القرار. وقد سلطت ممثلة 

عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من الكامريون الضوء عىل هذا التحدي بقولها: “يف األمم املتحدة، يظهر أن 

الكامريون لديها خطة عمل وطنية وأن املجتمع املدين مشارك، لكن الحال ليس كذلك عىل أرض الواقع”. وهذا القول 

يوضح كيف ميكن أن يتحول إرشاك املجتمع املدين إىل مامرسة “صورية” إلظهار نية التنفيذ أمام الرأي العام من 

دون مضمون فعيل عىل األرض.
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إضافة لذلك، يُطلب من منظامت املجتمع املدين النسائية التي شاركت يف اعتامد خطة العمل الوطنية يف بالدها 

تقديم آرائها لكن دون أي متابعة بشأن النتائج أو دون إدراج األفكار املقدمة يف الخطة النهائية. وقد رصحت ممثلة 

عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من السويد، عىل سبيل املثال، أن “مثة نقص يف الرشاكة بني منظامت 

املجتمع املدين والحكومة. فهي ]الحكومة[ تجيد عقد االجتامعات، لكن ال ]يوجد[ حوار”. وباملثل، رصحت ممثلة 

عن الرابطة من أملانيا أنهن رغم دعوتهن للمشاركة يف وضع خطة العمل الوطنية، “ال يعرفن إىل أي مدى تؤخذ 

]مساهامتهن[ بعني االعتبار”. يف هذه الحالة، ورغم وجود النساء “عىل الطاولة”، يبقى هذا الوجود روتينياً يف 

الغالب. يف الواقع، يفرس بعض أقسام الرابطة املشاركة يف االستشارات دعوة املجتمع املدين وحضوره بأنه محاولة 

من الحكومات إلضفاء املصداقية عىل العملية برمتها. مرة أخرى، يبدو أن إرشاك املجتمع املدين يتم فقط لتحقيق 

رشط معني وإظهار جهود الحكومات أمام الرأي العام.

ليك تصبح خطط العمل الوطنية أدوات فعالة يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن، يجب أن يكون املجتمع املدين 

رشيكاً فاعالً وصانع قرار يف تصميمها وإعدادها وتنفيذها، مبا يف ذلك رصدها وتقييمها. وهذا يتطلب تحوالً يف 

مشاركة املجتمع املدين من االكتفاء بالدعوة لتقديم استشارات دون متابعة الحقة إىل مناقشة متواصلة وحلقة دامئة 

من تبادل اآلراء واملالحظات. وعىل الدول األعضاء أيضاً، من خالل خطط العمل الوطنية، إعطاء األولوية للتوعية 

بشأن أجندة النساء والسالم واألمن عىل املستويات املحلية والوطنية، والرتكيز عىل تنفيذ هذه األجندة بطريقة 

شاملة.

المساءلة عن تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن

عىل الرغم من أن التزامات الدول األعضاء بتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن ليست نادرة، فإن مساءلة الدول 

عن التنفيذ الفعيل لتلك االلتزامات وضامن تحقيقها أثراً ملموساً ال يزال ميثل تحدياً. ترتبط املساءلة مبارشة بالرصد 

والتقييم والتمويل، بيد أنها ليست مجرد قضية هيكلية. وغيابها يرتك تداعيات مبارشة عىل ما يجب تنفيذه ضمن 

أجندة النساء والسالم واألمن وعىل كيفية التنفيذ.

اتساق السياسات والنهج المتكامل

يعد النهج املتكامل عنرصاً حيوياً لتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن بشكل فعال. ومن الرضوري جداً أن يكون هذا 

النهج أكرث شمولية عرب إجراء تحليالت للعالقات بني الجنسني، وهو ما يجري إغفاله غالباً يف أجندة النساء والسالم 

واألمن. وتسمح املقاربات الجندرية ببناء نظرة أكرث شموالً آلليات النزاع وأسبابه العميقة بتحليل تجارب النساء 

والفتيات والرجال والفتيان وعالقاتهم مع تحديد العوامل املجتمعية كالثقافة والدين والعرق والهوية الجنسية، 

وكيف تتفاعل هذه العوامل وتؤثر يف مناطق النزاع.

أحد واضعي سياسة النساء والسالم واألمن، اململكة املتحدة

الركائز األربع األساسية التي شكلت أجندة النساء والسالم واألمن )املشاركة، واملنع، والحامية، واإلغاثة والتعايف( 

شاملة ومتكاملة. بعبارة أخرى، صممت كجزء من إطار عمل ال يسمح بتنفيذ أي ركيزة مبعزل عن الركائز األخرى، 

لدرجة أن الرتكيز عىل إحداها أكرث من البقية يرض حتامً بالتنفيذ الشامل لألجندة، وأيضاً بإمكاناتها إلحداث التغيري. 

فمثالً، ال تستطيع النساء املشاركة يف عمليات السالم والعمليات السياسية إذا مل تحمي الدول حقهن يف األمان 

والتعبري والحركة. كام أن الدول، حتى لو التزمت بتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن، إذا كانت تصنع وتصدر 

أسلحة تؤجج النزاعات أو تفاقمها، وبالتايل تعرض حياة النساء للخطر وتنتهك حقوقهن، ال ميكن أن نتوقع منها 

جعل منع النزاعات أولوية من أولوياتها. من املهم جداً فهم الركائز األربع املذكورة والتعامل معها ككل ال يتجزأ.



غياب المساءلة 

يعاين تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن من نقص يف التنفيذ الشامل، حيث تقوم الحكومات واملنظامت 	 

الدولية بانتقاء واختيار القضايا التي تراها مناسبة للرتكيز عليها ضمن األجندة.

يتسم تنفيذ األجندة عموماً بعدم وجود متاسك يف السياسات، من حيث مشاركة الدولة مع األطر املحلية 	 

والدولية عىل السواء.

يفتقر تنفيذ األجندة إىل املساءلة ويعاين من غيابها ليس فقط عىل مستوى الدولة، بل أيضاً من جانب 	 

الجهات الدولية، مبا فيها األمم املتحدة.

ال يزال توطني أجندة النساء والسالم واألمن ميثل تحدياً رئيسياً، بسبب محدودية الوعي مبضمونها عىل 	 

مستوى الحكومة واملجتمع املدين، وضعف الدعم املقدم لتنفيذها. 

أصبحت خطط العمل الوطنية وسيلة إلبراز جهود تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن التي تكون غالباً 	 

إعالمية فقط، مام يديم الخطاب النظري حول النساء والسالم واألمن، دون تنفيذ حقيقي وفعال دامئاً. 

وبدالً من ذلك، تواصل الدول ومجلس األمن يف معظم الحاالت تفسري الركائز األساسية ألجندة النساء والسالم واألمن 

بطريقة منعزلة – أي بوصفها متباينة ومنفصلة وليست متكاملة. وباملثل، يعاين تطبيق األجندة من ضعف التنفيذ 

الشامل، حيث تقوم الحكومات واملنظامت الدولية بانتقاء واختيار القضايا التي تراها مناسبة للرتكيز عليها ضمن 

األجندة97.

يتضح هذا بجالء يف توسيع األجندة إىل إطار يشمل القرارات التسعة التي اعتمدت بعد القرار 1325 مع الرتكيز عىل 

ركيزة الحامية، ومع إيالء اهتامم خاص للعنف الجنيس يف النزاعات. ولهذا الرتكيز زاوية إيجابية، ألنه يعرتف باألثر 

غري املتناسب للحرب عىل النساء والفتيات، وتحديداً عرب االستخدام املتكرر للعنف الجنيس والعنف الجندري كسالح 

حرب. كام يربز هذا االعرتاف رضورة محاسبة الجناة ووضع حد لإلفالت من العقاب. بيد أن هذا النهج املنعزل 

يقوض حتامً جهود منع النزاعات. واالكتفاء بالرتكيز عىل حامية النساء والفتيات ومواجهة انتهاكات الحقوق أثناء 

النزاعات واألوضاع اإلنسانية غري كاف. فجذور إيذاء النساء أثناء النزاعات املسلحة تكمن يف الالمساواة الهيكلية 

والجندرية السائدة قبل النزاع98. لذلك، يعد تنفيذ جميع ركائز األجندة بشكل شامل أمراً حيوياً لترسيع العمل نحو 

منع النزاعات بدالً من االكتفاء مبحاولة جعلها أكرث أماناً للنساء.

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 مزيداً من أوجه الالمساواة بني الجنسني والتناقضات االجتامعية. وتحديداً، فإن قرار 

الحكومة األسرتالية األخري بزيادة التمويل العسكري زيادة كبرية، أثناء انتشار الوباء مع تزايد البطالة، وبينام ال تزال 

مجتمعات عديدة تكافح للتعايف من الحرائق الهائلة يف الصيف املايض، يرسل رسالة قوية بشأن األولويات. ويثري 

أمامنا العديد من األسئلة بشأن ماذا يعني األمن حقاً يف زمن كوفيد وتغري املناخ؟ 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، أسرتاليا

ميتد التنفيذ االنتقايئ لبنود أجندة النساء والسالم واألمن إىل مجال صنع السياسات وتطبيقها أيضاً. فتنفيذ األجندة 

يتميز عموماً بعدم انسجام السياسات، من حيث مشاركة الدولة مع األطر املحلية والدولية. وعىل سبيل املثال، 

ال تزال قضايا البيئة أو تأثري الجيوش عىل البيئة أو تغري املناخ أو العدالة املناخية كلها غائبة بشكل صارخ عن 

NGO Working Group on Women, Peace, and Security. 2020. 2020 Civil Society Roadmap on Women, Peace, and Security. https://www.womenpeacesecurity.  97
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مناقشات النساء والسالم واألمن وتنفيذها99. وعىل حد تعبري ممثلة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من 

أسرتاليا، “يوجد تناقضات هيكلية” يف تنفيذ األجندة. ويرجع ذلك جزئياً إىل أن عدم املساءلة يسمح للدول مبتابعة 

تنفيذها بطريقة منعزلة، دون االضطرار إىل معالجة عدم االتساق والتباين يف سياسات التنفيذ. وكام أوضحت إحدى 

املختصات من بلجيكا، فإن اتباع نهج التنفيذ االنتقايئ يسمح للدول بتجنب طرح أسئلة صعبة واتخاذ قرارات صعبة 

لتغيري سياساتها.

املساءلة عن عدم تنفيذ معايري النساء والسالم واألمن ضعيفة جداً؛ وهذا هو أحد األسباب وراء “كسل القرارات”؛ 

من السهل جداً تسجيل الحضور والظهور بشكل جيد عندما ال تكون هناك عقوبة عىل عدم اإلنجاز. السؤال الذي 

أود طرحه هو “ما هو القرار الصعب الذي ستتخذه إلظهار دعمك لهذه األجندة؟ ما الذي تريد تغيريه أو التخيل 

عنه من سياساتك إلظهار الدعم لهذه األجندة؟” أخىش أننا سّوقنا األجندة عىل أنها “مكسب واضح للجميع” دون 

أن نوضح أن هناك قرارات صعبة يتعني اتخاذها وأنه يف بعض الحاالت، يجب أن ترتاجع بعض الفئات، وال سيام 

الرجال، بالفعل عن التمسك الحرصي بالسلطة لجعل التحول ممكناً وحقيقياً. 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، بلجيكا

وباملثل، فإن عدم املساءلة هذا يسمح أيضاً للدول بالتغايض عن الهياكل العسكرية التي تواصل االستثامر فيها، 

والتهرب من تحميل نفسها املسؤولية عن التزاماتها. رصحت ممثلة عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من 

السويد بوضوح أنه “من األسهل ]عىل الدول[ أن تلقي خطابات جذرية يف األمم املتحدة وال تنفذها ]عملياً[.” عىل 

سبيل املثال، تبيع السويد، وهي أول دولة أعلنت سياسة خارجية نسوية، أسلحة للسعودية100 رغم دور األخرية يف 

النزاع اليمني101. وكذلك، كانت أملانيا بني أكرب خمس دول مصدرة لألسلحة يف العامل يف عام 2019، مع زيادة بنسبة 

17% يف الصادرات من الفرتة 2010-2014 إىل الفرتة 2015-2019، رغم ريادتها يف قضايا تنفيذ أجندة النساء والسالم 

واألمن يف مجلس األمن102. وسلطت ممثلة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من أملانيا الضوء عىل موقف الدولة 

املتناقض بني اإلعالن عن التزامات النساء والسالم واألمن واالستفادة أيضاً من تجارة األسلحة، وعلقت قائلة: “تريد 

أملانيا موقع القوة ]الذي يأيت عرب التسلح[ يف املجتمع الدويل، ولكن ال ميكنك تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن 

واالستمرار بلعبة القوة تلك يف الوقت نفسه«. وباملثل، أشارت ممثلة الرابطة من أسرتاليا إىل “اسرتاتيجية الصادرات 

الدفاعية« التي اعتمدتها الدولة بهدف جعل أسرتاليا واحدة من أكرب مصدري األسلحة يف العامل103، وذكرت أنه “ال 

يوجد اعرتاف بأن هذا يتعارض متاماً مع أجندة النساء والسالم واألمن ومع منع النزاعات”. وكام ورد يف املشاورات، 

فإن مثل هذه السياسات املتناقضة ال تتوافق مع األجندة وتقوض مبارشة الركائز األساسية وإطار العمل الذي يستند 

إليه القرار 1325.

وعىل غرار الطبيعة الشاملة واملتكاملة لركائز النساء والسالم واألمن، يجب تنفيذ االلتزامات أيضاً من منظور التكامل 

يف رؤية الطبيعة الشاملة ألطر العمل الدولية األخرى والعمل مبوجبها. وبالتحديد، يف أهداف التنمية املستدامة 

Smith, Elizabeth S. 2020. ”Scope for Improvement: Linking the Women, Peace and Security Agenda to Climate Change.“ LSE Blogs. https://blogs.lse.ac.uk/  99
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هدفان )5 و16( مرتبطان بشكل خاص بأجندة النساء والسالم واألمن104. وهام يركزان عىل تحقيق املساواة بني 

الجنسني والسالم والعدالة واملؤسسات القوية، عىل التوايل، والغاية العامة هي متكني النساء والفتيات وكذلك تشجيع 

مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد. والهدفان املذكوران مرتابطان ترابطاً وثيقاً ولهام أهمية خاصة، إىل جانب 

املبادئ األساسية التي ترتكز عليها أجندة 2030، التباع نهج متكامل يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن105. يجب 

دمج األطر الدولية األخرى، كمعاهدة تجارة األسلحة106 ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية107، يف تنفيذ التزامات 

النساء والسالم واألمن وكذلك من أجل أن تؤدي االلتزامات التي وقعت عليها الدول إىل تغيري حقيقي. وهذه أيضاً 

الطريقة األساسية التي ستحقق بها الدول اتساق السياسات عىل املستوى املحيل والوطني والدويل.

ال ميكن أن تؤخذ األمم املتحدة عىل محمل الجد أو الثقة يف إعطاء األولوية لتنفيذ مجال األولوية املعلن ]بشأن 

تعزيز املشاركة الفعالة والحامية ملنظامت املجتمع املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان، املذكورة يف تقريري األمني 

العام لعامي 2018 و2019 عن النساء والسالم واألمن[ 108، إذا مل تتمكن من رؤية رضورة بدء تنفيذ إصالح جذري 

من الداخل. ما هو حقاً عذر عدم زيادة عدد النساء يف عمليات األمم املتحدة ويف أعىل مناصب وعمليات صنع 

القرار فيها ما دام لديهم قرار محدد ومدروس هو القرار 1325؟ 

مختصة وناشطة وباحثة يف مجال النساء والسالم واألمن، أوغندا

يف املشاورات التي أجريناها، أشارت الناشطات النسويات وعضوات املجتمع املدين إىل أن غياب املساءلة عن 

التزامات النساء والسالم واألمن يتجاوز الدول األعضاء. يفتقر تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن ويعاين من ضعف 

املساءلة ليس فقط عىل مستوى الدول، بل أيضاً من جانب الجهات الفاعلة الدولية، مبا فيها األمم املتحدة. وقد 

أشارت عضوات املجتمع املدين إىل عدم التكافؤ بني الجنسني يف بعثات األمم املتحدة وإىل اتخاذ بعض البعثات 

موقفاً عدائياً أحياناً تجاه ممثالت وممثيل املجتمع املدين واعتربوا كال األمرين فشالً لألمم املتحدة يف تحميل نفسها 

مسؤولية أجندة النساء والسالم واألمن، يضاف إىل فشلها العام يف اتباع نهج يراعي النوع االجتامعي يف عملياتها.

وبصفتها املثال األكرث وضوحاً عىل افتقار املجتمع الدويل للمساءلة إزاء أجندة النساء والسالم واألمن، ذكرت 

الناشطات النسويات يف البلدان املترضرة من النزاع التنفيذ اإلشكايل ملحادثات السالم، حيث فشلت الجهات الدولية 

عموماً يف الدفاع عن مشاركة النساء وكذلك إدراج حقوق اإلنسان للنساء109. وعرب أحد رشكاء رابطة النساء الدولية 

للسالم والحرية من املجتمع املدين الليبي عن مشاركة املجتمع الدويل يف محادثات السالم يف البالد بالكلامت التالية: 

“عىل الرغم من أن العملية نفسها كانت دولية إىل حد كبري، فإن موقف األطراف الدولية من إرشاك النساء هو 

أن هذا األمر ليس مهمة املجتمع الدويل. “لقد تحولت القضية ]مشاركة النساء[ لتصبح قضية وطنية”، مع تنصل 

املجتمع الدويل من أي مسؤولية. وهذا نقص واضح يف املساءلة ويقوض مبارشة االعرتاف بالقرار 1325 بشأن دور 

النساء يف عمليات السالم.

أبرزت الناشطات أثناء املشاورات أن تصميم محادثات السالم إشكايل منذ البداية، وال يراعي اختالف الظروف التي 

تجري فيها املحادثات. وحثت إحدى الرشيكات من املجتمع املدين السوري عىل إعادة تصميم أكرث دقة لعمليات 

104  هناك 17 هدفاً للتنمية املستدامة. يتناول الهدف 5 املساواة بني الجنسني، وتحديداً »تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات«. ويشري الهدف 16 إىل السالم والعدالة 

واملؤسسات القوية، وتحديداً، »إقامة مجتمعات مساملة اليهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 

 .https://sdgs.un.org/goals :للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات«. ملزيد من املعلومات، راجع
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WPS-SDGs-Guide_Web.pdf
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تسوية النزاعات، قائلة: مل نقم بإعادة تعريف عمليات السالم. وال تزال أجندة النساء والسالم واألمن تعامل كإضافة 

]إىل هذه العمليات[”. وتوضح هذه املالحظات أن املساءلة عن تنفيذ األجندة عىل املستوى الدويل ال تزال متثل 

مشكلة. ومع أن قرارات مجلس األمن والدول األعضاء تؤكد باستمرار عىل أهمية مشاركة النساء يف عمليات السالم 

واملساهمة يف بناء السالم، فإن الواقع عىل األرض يثبت أن الخطب داخل مجلس األمن ال ترُتجم إىل وقائع تناسب 

الظروف املحلية لكل دولة. ويف الحقيقة، قد يجري تقويضها بفعالية.

توطين أجندة النساء والسالم واألمن

صحيح أنني رأيت بعض املبادرات الرائعة عىل املستوى املحيل متاماً، عىل يد منظامت وشبكات جامهريية نسائية، 

لكن هناك نقص يف الرواد/األبطال )ذكوراً وإناثاً( الذين يدفعون األجندة إىل األمام عىل مستوى السياسات/الحكومة، 

وهو ما يؤدي إىل عجز الجهود املحلية عن تحقيق تغيري منهجي أوسع. 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، اململكة املتحدة

إن ترجمة أجندة النساء والسالم واألمن بطريقة تناسب ظروف املجتمعات والبلدان واملناطق املعنية أمر حيوي 

لتنفيذها بفعالية. مع ذلك، ال يزال توطني األجندة ميثل تحدياً رئيسياً، محدودية الوعي مبضمونها عىل مستوى 

الحكومة واملجتمع املدين، وضعف الدعم املقدم لتنفيذها، حتى يف البلدان التي تظهر عىل أنها أبطال النساء والسالم 

واألمن عىل الساحة الدولية. كام يعترب التوطني أمراً بالغ األهمية إلجراء مناقشات رفيعة املستوى ومفيدة وقابلة 

للتطبيق عىل الواقع الشعبي. بيد أن الناشطات ذكرن أن منظامت املجتمع املدين الجامهريية والجهات الحكومية 

املحلية قد ال تعرف أن أجندة النساء والسالم واألمن موجودة أو ال تدرك متطلباتها، حتى عند تكليفها بتنفيذها.

مثة حاجة إىل اإلبداع من جانب املكلفني مبسؤوليات قيادة أجندة النساء والسالم واألمن الوطنية. تؤدي متالزمة 

العمل وفق املعتاد إىل تضاؤل   منو األجندة عىل املستوى الوطني. ويف هذا السياق، مثة فجوة كبرية يف الربط بني 

أجندة النساء والسالم واألمن الوطنية وبني الشبكات النسائية املعنية ببناء السالم والوساطة، وهو أمر حاسم يف 

متكني الوسيطات وبانيات السالم النساء ليس فقط عىل طاولة السالم بل وعىل املستويات الشعبية. إذا أردنا أن 

تكون األجندة قابلة للحياة، فينبغي الرتكيز أكرث عىل التوعية مبضمونها يك يتسنى ألصحاب املهارات تويل مسؤولية 

دفعها إىل مستويات أعىل. 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، مالوي

عىل الرغم من أن التوطني عنرص مهم يف تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن، فإن أثر أي جهد لرتجمة القرار 1325 

وفق ظروف الدول املعنية سيبقى محدوداً إذا مل يتضمن هذا الجهد تحليالً لحقوق اإلنسان ولألسباب األساسية. 

لذلك، وليك تتمكن أجندة النساء والسالم واألمن من إحداث تغيري وأثر دائم عىل أرض الواقع، يجب أن تتكامل 

عملية توطينها مع سياسات وأطر حقوق اإلنسان عىل مستوى الدولة110، مع مساهامت من املجتمع املدين النسايئ. 

وكام ذكرت إحدى املختصات من لبنان، فإن أجندة النساء والسالم واألمن “يجب أن تتكيف لتالئم الفهم واملفاهيم 

املحلية لضامن تنفيذها بالكامل. وهذا يتطلب تعريف النساء املحليات عىل األجندة وإتاحة الفرصة أمامهن 

للمساهمة فيها. وبدون وضعها يف السياق املحيل، ستخفق األجندة”. وبطريقة مامثلة، كام أوضحت باحثة ومختصة 

110  يجب أن يتجاوز هذا مجرد ذكر أو تقديم ملحة عن هذه السياسات يف خطة العمل الوطنية، بل يوضح كيف سيتم تنفيذ اإلجراءات املحددة يف خطة العمل الوطنية إىل جانب مع األطر 

الحالية لحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني.



من الواليات املتحدة، يجب أن تكون النساء املهمشات جزءا من املناقشة لضامن التنفيذ الهادف لألجندة عىل 

مختلف املستويات ويف مختلف الظروف التي تتم ترجمة األجندة إليها.

لضامن التنفيذ الشامل لخطط العمل الوطنية، أعتقد برضورة وجود تحول يف األيديولوجيا. يجب أن تؤمن األمم 

املتحدة والدول بشكل خاص أن أجندة النساء والسالم واألمن رضورية ومهمة كأي وثيقة أخرى لألمم املتحدة. 

باحثة وناشطة يف مجال النساء والسالم واألمن، اململكة املتحدة

خطط العمل الوطنية هي الوسيلة األساسية التي ترجمت الدول بواسطتها أجندة النساء والسالم واألمن كل بحسب 

ظروفه111. ولغاية ترشين األول/أكتوبر 2020، اعتمدت 86 دولة عضو من أصل 194 )44%(، بينها دولة فلسطني 

املراقبة، خطة عمل وطنية112. وعىل الرغم من اعتامدها عموماً أداة لتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن، أصبحت 

خطط العمل الوطنية يف كثري من األحيان وسيلة إلظهار جهود تنفيذ األجندة التي تكون دعائية غالباً، وهذا يديم 

خطاب النساء والسالم واألمن ولكنه ال يحقق تنفيذاً موضوعياً وهادفاً عىل الدوام. وألن اإلطار املعياري يفتقر إىل 

آلية مساءلة عىل مستوى النظام تضمن الوفاء بااللتزامات، فإن الدول تستطيع وضع خطة قد تبدو مدروسة عىل 

الورق، لكنها تبقى كلامت وليست أفعاالً )خاصة إذا كانت الخطة تفتقر إىل التمويل وكذلك املراقبة وأطر املساءلة(. 

وحتى يف الظروف القطرية التي توجد فيها أطر قانونية وسياسية تكميلية تعزز املساواة بني الجنسني ظاهرياً، قد 

توجد تباينات صارخة بني السياسة واملامرسة. 

أود أن أقول إن جودة خطة العمل الوطنية وفعاليتها تتوقفان عىل ما تسمح به عملية إنتاجها؛ إذا كانت العملية 

شاملة وبناءة ومستنرية، وإذا كانت الخطة مقرتنة بإرادة سياسية شاملة ومدعومة بتمويل، فهذا رائع. أما إذا 

استخدمت كورقة توت، أو إلسكات منتقدي الالمساواة عرب تجنيد مزيد من النساء يف الجيوش، أو إذا أعدت بشكل 

جميل ثم وضعت عىل الرف بدون موارد مالية يف وزارة شؤون املرأة/النوع االجتامعي التي تعاين من نقص التمويل، 

ويديرها وزير بدون موازنة وبدون منصب وزاري .... فال يشء سيحدث. علينا التفكري يف القرارات، وخطط العمل 

الوطنية، وغريها، ليس كمعايري ثابتة بل كأدوات ديناميكية تحتاج إىل اهتامم مستمر لالستمرار عىل قيد الحياة 

والبقاء عىل صلة باالحتياجات املعيشية الفعلية للنساء. 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، بلجيكا

يجب أوالً اعتبار خطط العمل الوطنية أداة للنهوض مبقاربة متعددة الجوانب للسالم واملساواة بني الجنسني 

ومصممة مع إطار قائم عىل الحقوق لتلبية االحتياجات املحلية، ومالمئة للواقع املحيل. وكام شددت املشاورات 

التي أجريناها، ينبغي اعتبار خطط العمل الوطنية وثائق متغرية وليست ثابتة. وهذا يعني أنها يجب أن تتطور 

وفق الظروف االجتامعية والسياسية واالقتصادية للبلد املعني باإلضافة إىل احتياجات النساء يف تلك الظروف. لكن 

األمر، حتى اآلن، ليس كذلك. فمن بني الدول األعضاء التي اعتمدت خطة عمل وطنية، هناك 38% فقط )33 من 

86( وضعت أيضاً نسخاً متعددة ومحّدثة من خططها113. عالوة عىل ذلك، فإن 41% )35 من 86( من خطط العمل 

الوطنية املعتمدة عفا عليها الزمن، حيث انتهت فرتات التنفيذ يف 2019 أو قبله114. أكدت ذلك أيضاً باحثة يف مجال 

111  هناك أيضاً 11 خطة عمل إقليمية اعتمدت لتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن. https://www.peacewomen.org/member-states.  باإلضافة إىل ذلك، وضعت بعض الدول خطط 

https://www.inclusivesecurity.org/2019/03/25/what- .عمل محلية. جاكيفيتش، مييك. 2019. “ما الذي يشكل خطة عمل وطنية فعالة للنساء والسالم واألمن؟« األمن الشامل
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النساء والسالم واألمن من اململكة املتحدة، حيث علقت بأن “اعتامد خطة عمل وطنية منقحة وسيلة رضورية 

إلعادة النظر يف الجهود وتعديلها لتعزيز وتحقيق السالم النسوي، لكن من الصعب أن ترى الدول تفعل ذلك”. 

وتوضح هذه الصورة أن خطط العمل الوطنية ميكن اعتبارها وثائق ملرة واحدة فقط، فهي تفي بالتزامات الدول 

أمام األطر الدولية عىل الورق بدالً من االلتزام امللموس بالتنفيذ الفعال ألجندة النساء والسالم واألمن.

تمويل تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن

كانت هدف القرار 1325 إحداث تغيري، وكانت طريقة إعداده )بدفع من املجتمع املدين( مختلفة كثرياً عن قرارات 

مجلس األمن األخرى؛ لكن رغم أنه صار جزءاً من الخطاب اليومي - وهو أمر جيد - أشعر بالتأكيد أنه اُستغل 

]كذا[. الحقيقة أن جهود صنع السالم وبناء السالم عىل مستوى القاعدة النسائية ال تزال تعاين من نقص كبري يف 

التمويل وال تحظى بالدعم الكايف، كام أن بريوقراطية النساء والسالم واألمن الدولية، مع أن لها جوانب إيجابية 

)جمع األدلة، الرسائل املعيارية، تقديم املشورة - عىل الرغم من أنني أرى تحديات هنا أيضاً(، مل تنجح يف اخرتاق 

آلية صنع القرار القوي ومل تخلق مزيداً من القنوات املبارشة للتمويل والدعم السيايس للنساء عىل األرض. 

مختصة يف مجال النساء والسالم واألمن، بلجيكا

يف املشاورات التي أجريناها، أكدت ناشطات املجتمع املدين أن التمويل من العقبات األساسية أمام عملهن، بغض 

النظر عن مكان هذا العمل. وباملثل، تذكر الدراسة العاملية لعام 2015 بشأن النساء والسالم واألمن أنه “رغم كرثة 

الرباهني عىل فوائد االستثامر يف مشاركة النساء يف منع النزاعات ومواجهة األزمات والسالم، فإن عدم تخصيص موارد 

وأموال كافية رمبا كان العقبة األكرب واألكرث دميومة أمام تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن طوال الخمسة عرش 

عاماً املاضية”115. وهذه العقبة مقلقة جداً للمنظامت النسائية التي تقوم بعمل حيوي ملجتمعاتها. يف الواقع، تلقت 

املنظامت النسائية 0.2% فقط من إجاميل املساعدات الثنائية للدول الهشة واملترضرة من النزاعات يف الفرتة 2016-

2017116. وأكدت املشاورات التي أجريناها مع ناشطات املجتمع املدين وبانيات السالم استمرار فجوات التمويل، 

سواء عىل مستوى تلقي دعم حكومي أو متويل من املانحني الدوليني.

وكمثال عىل ذلك، ورغم أن خطط العمل الوطنية أدوات أساسية يف توطني أجندة النساء والسالم واألمن، فإن نقص 

التمويل يضع عقبات كربى أمام تنفيذها. وبعبارة أخرى، ال تزال املوازنات مكوناً مفقوداً يف تصميم خطة العمل 

الوطنية، حيث يتضمن 33% فقط )28 من أصل 86 خطة( موازنة مخصصة117. ويعيق نقص التمويل بشدة تنفيذ 

أجندة النساء والسالم واألمن قبل أن يبدأ لعدم وجود موارد لتنفيذ اإلجراءات املقررة. عالوة عىل ذلك، وكام ذكر 

كثري من أخصائيات النساء والسالم واألمن وبانيات السالم يف املشاورات، فإن خطة العمل الوطنية التي ال تحتوي 

عىل موازنة توحي لعضوات وأعضاء املجتمع املدين بأن الحكومة ال تأخذ تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن عىل 

محمل الجد. وكذلك، يرى املشاركون أن نقص املوارد املخصصة يدل عىل عدم إعطاء أولوية حقيقية ليس فقط 

لألجندة، بل أيضاً اللتزام الحكومة بالسالم واملساواة بني الجنسني.
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مبقدور املانحني الدوليني ضامن تخصيص موارد مالية وبرشية كافية لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق النساء. 

ويعد ضامن املوارد البرشية واملتابعة عرب توفري الدعم الفني وبناء القدرات أمراً مهامً ألنه يساعد يف ضامن امللكية 

الوطنية واستدامة التنفيذ. ومن املهم أيضاً املساعدة يف التواصل بني جميع الجامعات واملنظامت املختلفة العاملة 

يف مجال النساء والسالم واألمن عىل املستوى الوطني واإلقليمي. فهذا يسهل تنسيق الجهود وبالتايل مينع االزدواجية 

واالرتباك.

باحثة في مجال النساء والسالم واألمن، األردن وتونس

أثناء املشاورات التي أجريناها، سلطت الناشطات وبانيات السالم الضوء أيضاً عىل إشكالية الحصول عىل التمويل 

لنشاطهن من املنظامت والجهات املانحة الدولية. وبالتحديد، تضمنت املشاكل الرئيسية املذكورة االعتامد عىل 

متويل املانحني، وطبيعة الدعم القائم عىل املرشوع واملؤقت واملخصص لحاالت محددة، وتعقيد إجراءات التطبيق 

وإعداد التقارير. فقد رصحت إحدى الرشيكات من املجتمع املدين الليبي، عىل سبيل املثال، أن “هناك كالم كثري 

عن التمويل املرن، لكن ال يوجد تطبيق؛ ]كل يشء[ معقد جداً”. ومحاولة معالجة هذا املستوى من التعقيد وتلبية 

رشوط املانحني تتطلب من منظامت املجتمع املدين النسائية وقتاً وعمالً كبريين، من دون تحقيق نتائج ملموسة 

دامئاً تدعم أهدافها بسبب الطابع قصري األجل للتمويل املستلم. ويوضح هذا املوقف وجوب إعادة تصميم عمليات 

التمويل بطريقة مستدامة لتلبية احتياجات املنظامت املحلية، بحيث تحدد الناشطات واملنظامت النسائية صيغة 

مفاهيم سهولة الوصول واملرونة املناسبة لعملهن وعملياتهن.

كام أشارت الناشطات وبانيات السالم أثناء املشاورات إىل التقييدات التي تفرضها أولويات املانحني عىل تقديم 

التمويل الالزم لعملهن. وذكرن أن هذه األولويات قد تتخذ شكل تفضيل متويل مجاالت معينة )كتفضيل العمل 

اإلنساين عىل بناء السالم( أو تفضيل متويل موضوعات معينة )كالعنف القائم عىل النوع االجتامعي(118. وتجرب 

هذه القيود املنظامت والناشطات املحليات عىل مالءمة عملهم وفق أولويات يحددها املانحون مسبقاً، والتي قد 

تبدو منفصلة بعض اليشء عن االحتياجات والواقع املحيل. وقد تؤدي هذه األولويات أيضاً إىل زيادة املعارضة بني 

املنظامت املحلية، التي تتنافس فيام بينها عىل موارد محدودة119. وتأكيداً عىل رضورة تنفيذ سياسات التمويل بشكل 

مختلف، أبرزت ممثلة عن رابطة النساء الدولية للسالم والحرية من سرييالنكا، أن “األشخاص عىل املستوى الدويل ال 

يعرفون الظروف املحلية” ودعت إىل مبادرات متويل تعطي األولوية لالحتياجات الخاصة بالبلد باإلضافة إىل تقديم 

دعم مستمر ملنظامت املجتمع املدين النسائية لتنفيذ املشاريع املمولة.

وأشار بعض الناشطات إىل أن كوفيد-19، بوصفه تحدياً آخر للتمويل، أرض بتدفق التمويل املتقلب أصالً للخدمات 

املراعية للنوع االجتامعي نتيجة تحويل األموال إىل ما يعترب خدمات أساسية. فقد أعربت إحدى املختصات من 

بلجيكا عن قلقها بشأن األثر السلبي للوباء عىل الناشطات واملدافعات عن حقوق اإلنسان، حيث شددت عىل أهمية 

التمويل سهل املنال، وذكرت أن “املنظامت ذات املوارد األفضل ستكون منظمة تنظيامً أفضل، وقادرة عىل املشاركة 

يف تخطيط اسرتاتيجي هادف طويل األجل، ويصعب تجاهلها”. ودعت الناشطات إىل مزيد من املساءلة من جانب 

املنظامت الدولية، متسائالت، “كيف ميكن للمنظامت الواقعة يف الشامل/الغرب تطوير أدائها عىل صعيد توفري 

قنوات للموارد والتعبري بدالً من إعاقة العمل؟” يبني هذا السؤال، باإلضافة إىل التجارب امليدانية للناشطات، بوضوح 

أن املساءلة عن أجندة النساء والسالم واألمن ال تشمل فقط توفري التمويل الالزم لتنفيذها، بل أيضاً إدراك أثر هذا 

التمويل عىل عمل منظامت املجتمع املدين النسائية واملنظامت املحلية. مثة حاجة واضحة إلصالح برامج التمويل 

عرب جعل املنظامت النسائية رشكاء متساوين وصناع قرار يف جميع جوانب عملية تصميم الربنامج وتنفيذه.

لتحليل أولويات 14 جهة مانحة رئيسية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، انظر الدليل “سبل التمكني؟ سياسة التنمية والتمويل من أجل املساواة بني الجنسني ومتكني النساء لدى 14   118

.https://donortracker.org/sites/default/files/insight_pdfs/DT_Highlight%20Story_%20July_2018_Empowerment%20How.pdf.pdf :جهة مانحة

OECD. 2016. Donor Support to Southern Women’s Rights Organisations. https://www.oecd.org/dac/gender-development/OECD-report-on-womens-rights-  119
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مطالب ناشطات التغيير وبانيات السالم
يجب أن تؤخذ مطالب بانيات السالم والناشطات عىل محمل الجد من جانب الحكومات واألمم املتحدة وأعضاء 

مجلس األمن لتنفيذ القرار 1325. ويجب أن تكون املساءلة عن أجندة النساء والسالم واألمن جهداً دامئاً ومستمراً 

ضمن مناقشات السالم واألمن، وجزء ال يتجزأ منها، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة وكبار املسؤولني املكلفني 

باإلرشاف املؤسيس عىل اإلطار املعياري. وهذا يتطلب تحوالً من الحلول العسكرية لألزمة إىل منع النزاعات، مع 

الرتكيز عىل نزع السالح ووقف العسكرة. وعىل الدول أن تخفض اإلنفاق العسكري وتعيد توجيهه إىل األنظمة 

والبنية التحتية التي تعزز الرفاه االجتامعي والبيئي. وهذا يشمل، دون شك، وضع وتعزيز برامج ملعالجة األسباب 

األساسية للنزاعات، وحقوق اإلنسان، ومنع النزاعات.

ملعالجة جوهر أجندة النساء والسالم واألمن، من املهم جداً أن تصبح حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من جميع 

مناقشات وسياسات السالم واألمن، مبا يف ذلك اإلنفاق العسكري العاملي ونقل األسلحة. وهذا يتطلب من الحكومات 

وقف تجارة األسلحة والذخرية والتنفيذ الكامل للبند امللزم قانوناً بشأن النوع االجتامعي يف املادة 7)4( من معاهدة 

تجارة األسلحة وكذلك دعم األطر التكميلية األخرى، كربنامج العمل بشأن األسلحة الصغرية والخفيفة ومعاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية. وتتطلب األجندة، املرتبطة بنهج التنفيذ املرتكز عىل حقوق اإلنسان، نهجاً شامالً ومتكامالً 

ملواجهة التحديات املعارصة. ويجب أن تسرتشد دراسة جميع األمور املتعلقة بالنساء والسالم واألمن بتحليل جندري 

وشامل، مع االستفادة من تجارب مجموعات متنوعة من النساء واملثليني وثنائيي امليل الجنيس واملتحولني جنسياً 

وغريهم من الفئات املهمشة.

عالوة عىل ذلك، فإن السياسات واملامرسات املستخدمة ذريعة الستهداف أو إسكات املدافعات عن حقوق اإلنسان، 

كتدابري مواجهة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 أو قوانني مكافحة اإلرهاب، تقوض األجندة يف الوقت الحايل. يتعني 

عىل الدول واألمم املتحدة وأعضاء مجلس األمن ال أن يدينوا هذه األمور بشدة فحسب، بل والتحرك برسعة 

للتحقيق يف أي جرائم قتل أو اعتداءات أو تهديدات ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان وامليض قدماً بوضع 

اسرتاتيجيات شاملة لدعم وحامية بانيات السالم وناشطات السالم، مع تدابري محددة للمدافعات عن حقوق 

اإلنسان. وهذا يعني أيضاً تبني أجندة النساء والسالم واألمن يف جميع أطر السياسات والترشيعات الوطنية واملحلية، 

مع نهج يحمي ويعزز حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني، ويعالج األسباب األساسية للنزاع، وحقوق اإلنسان، 

ومنع النزاعات.

ويجب أن يرتكز تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن عىل أطر العمل الدولية التكميلية الحالية كإعالن ومنهاج 

عمل بيجني، واتفاقية سيداو، وأجندة 2030 للتنمية املستدامة. وهذا يعني أن تشجع الدول واألمم املتحدة وأعضاء 

مجلس األمن بشكل حقيقي املشاركة الكاملة واملتساوية والفعالة للنساء يف جميع املجاالت االجتامعية والسياسية 

وعمليات السالم، مبا يف ذلك إزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق سبل عيش النساء وضامن وصولهن إىل الخدمات 

األساسية.

النساء رشيكات عىل قدم املساواة يف جميع األمور االقتصادية واالجتامعية والسياسية، ويجب معاملتهن عىل هذا 

األساس. وهذا يتطلب تجاوز اإلجراءات السطحية كاالكتفاء بنظام الحصص وحده أو بتعيني النساء يف مناصب 

استشارية بدالً من مناصب صنع القرار. ويف البلدان املترضرة من النزاعات، عىل الجهات الدولية، وال سيام األمم 

املتحدة، أال تدعم عمليات سالم ال ترشك النساء بطريقة فعالة تضمن مشاركة حقيقية لنساء متنوعات. ويف الواقع، 

يجب أن يستمر تبني تنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن يف جميع عمليات األمم املتحدة، عرب تطبيق التحليل 

الجندري وتناول التزامات النساء والسالم واألمن يف املناقشات الخاصة بكل بلد عىل أجندة مجلس األمن وليس فقط 

يف املناقشات املتخصصة بشأن النساء والسالم واألمن، وكذلك عرب ضامن متثيل مختلف النساء يف قيادات هياكل 

األمم املتحدة.

عىل الدول، وال سيام تلك التي تتحدث كأبطال لألجندة، أن تصبح قدوة يف هذا املجال وأن تعتمد منظور اقتصاد 

سيايس نسوي بوصفه آلية رئيسية إلرشاد جميع األطر القانونية وأطر السياسات، مبا يف ذلك عمليات السالم وإعادة 



اإلعامر بعد النزاعات والتخطيط للتعايف وآليات مواجهة األزمات. ويجب أن يعطي التخطيط االقتصادي بعد 

النزاعات األولوية الستثامرات منصفة للجنسني يف أنظمة الحامية االجتامعية الشاملة والخدمات العامة.

أخرياً، يجب وضع خطط عمل وطنية تتعامل مع أجندة النساء والسالم واألمن بشكل شامل، ومقرتنة بآليات مراقبة 

وتقييم شاملة وهياكل متويل لضامن االبتعاد عن مامرسات رفع العتب. تعمل خطط العمل الوطنية ذات اإلطار 

القائم عىل الحقوق عىل تعزيز املساواة بني الجنسني فضالً عن كونها مصممة وفق ظروف البلد املعني واحتياجاته، 

ويتطلب نجاحها أن يكون املجتمع املدين رشيكاً فاعالً وصانع قرار يف جميع مراحل الخطة من تصميم وإعداد 

وتنفيذ ورصد. ومن أجل استدامة وقوة املنظامت املدنية النسائية التي تتحمل أعباء ثقيلة يف أعامل السالم ضمن 

املجتمعات املحلية، من الرضوري أن تواصل الحكومات واملنظامت الدولية توفري متويل مبارش ومستدام وسهل 

املنال ومرن. ويشمل ذلك عمليات التصميم والتطبيق وإعداد التقارير املبسطة، والتي تسرتشد مبارشة باحتياجات 

املجتمع املدين. ويجب اعتبار املنظامت النسائية رشيكة وصاحبة قرار عىل قدم املساواة أثناء تصميم الربامج 

ومتابعتها، مع استمرار الدعم لتعزيز عملها بدالً من اتخاذ تدابري متفرقة.



خاتمة
أشارت واضعات السياسات واملختصات يف أجندة النساء والسالم واألمن باستمرار إىل اتساع الهوة بني الخطاب 

النظري عن األجندة وبني تنفيذها الفعيل عىل األرض إلحداث التغيري. وتتزايد حرارة هذه الدعوات امللحة أثناء 

الذكرى السنوية للقرار 1325، لكن ال يبدو أن االعرتاف بالهوة يرسع العمل عىل ردمها.

كام يوضح هذا التقرير، ليست األطر املعيارية أو جهود املجتمع املدين أو عدم فهم الثغرات وتحديات التنفيذ هي 

التي تعيق تقدم أجندة النساء والسالم واألمن. عىل العكس من ذلك، توجد برامج واسعة النطاق، وتعمل الجهات 

الفاعلة يف املجتمع املدين بال كلل من أجل إقامة مجتمعات عادلة ومنصفة ومستدامة، وقد أظهرت التقارير، واحداً 

تلو اآلخر، أين تكمن املشكلة120. ال يوجد نقص يف االقرتاحات والتوصيات بشأن التنفيذ الشامل ألجندة النساء 

والسالم واألمن. ما ينقص هذه اللوحة هو التزام قابل للتنفيذ عرب تحوالت هيكلية من الجهات الفاعلة القوية، مبا 

فيها مجلس األمن واألمم املتحدة والدول األعضاء يف جميع أنحاء العامل لبناء أنظمة تلبي احتياجات ومصالح جميع 

الناس وليس مصالح قلة مختارة.

ال تزال مقاومة االعرتاف بأجندة النساء والسالم واألمن، بوصفها إطاراً يجب أن يركز عىل حقوق اإلنسان وعىل 

معالجة األسباب األساسية ونزع السالح، متثل تحدياً مستمراً لرتجمة الخطب إىل أفعال. رمبا جرى منذ اعتامد القرار 

1325 تحول يف إطار العمل حيث مل تعد النساء يعتربن مجرد ضحايا سلبيات للحروب والنزاعات. ومع ذلك، ما زلن 

ال يعتربن رشكاء متساوين يف عمليات صنع القرار، مع استمرار هيمنة هياكل السلطة األبوية عىل عامل السياسة وعىل 

مجلس األمن عىل حٍد سواء. واليوم، بعد عرشين عاماً، تريد النساء أكرث من مجرد اعرتاف بأدوارهن ومساهامتهن 

يف بناء السالم. نحن نطالب بتفكيك األنظمة التي “تعترب فيها حقوق النساء والسالم دامئاً ثانوية بالنسبة ألولويات 

الرجال واألمن العسكري”121.

تؤكد ناشطات السالم النسوي واملجتمع املدين أنه ال يكفي أن تعيد الحكومات تأكيد االلتزامات السابقة فحسب. 

يجب أن يرتكز نهج العقد املقبل عىل العمل من أجل إحداث تغيريات هيكلية لتعزيز األنظمة واالقتصادات التي 

تعطي األولوية للمساواة بني الجنسني ورفاه اإلنسان والكرامة وسبل العيش. ولتحقيق سالم مستدام ونسوي، يتعني 

عىل األمم املتحدة ومجلس األمن وجميع الدول معالجة األسباب األساسية للنزاعات وعواقبها، وحامية وتعزيز 

حقوق جميع النساء والفتيات، واتخاذ التدابري املطلوبة بشدة ملنع النزاعات ونزع السالح ووقف العسكرة. يبدأ 

ذلك بضامن أن تكون النساء مالكات ورشيكات يف األجندات التي تؤثر حتامً عليهن وعىل مجتمعاتهن، وباإلصغاء 

إىل آرائهن وأخذها بعني االعتبار يف جميع القضايا واملناقشات العامة. حقوق النساء واملساواة بني الجنسني ليست 

مجرد جزء من السالم واألمن، بل مرتبطة بهام ارتباطاً جوهرياً.

120  لالطالع عىل بعض تقارير املجتمع املدين األخرية التي تحدد الثغرات والتحديات يف تطبيق أجندة النساء والسالم واألمن، انظر كورديد، 2015. أصوات رصيحة من امليدان: العوائق 

https://www.cordaid.org/media/medialibrary/2015/10/Candid_Voices_from_ .أمام أجندة النساء والسالم واألمن التحولية واملشاركة الفعالة للنساء يف بناء السالم واألمن

https://gaps-uk.org/wp-content/ .2019. الخطوات العرش: تحويل التزامات النساء والسالم واألمن إىل التنفيذ ،)GAPS( ؛ العمل الجندري من أجل السالم واألمنthe_Field.pdf

uploads/2019/10/The-10-Steps-Turning-Women-Peace-and-Security-Commitments-to-Implementation-GAPS.pdf؛ كفينا تل كفينا، 2020. حق وليس هدية: النساء 

https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2020/05/A-Right-Not-A-Gift.pdf. ،يصنعن السالم النسوي
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122  أثناء مكاملة شبكة شابات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، طُلب من املشاركات يف املكاملة الرد، بكلمة واحدة، عىل ما يعنيه السالم واألمن لهن.



الملحق األول:
قرارات مجلس األمن بشأن النساء والسالم واألمن

1325 (2000)

1888 (2009)

1820 (2008)

1889 (2009)

اعتمد يف 31 ترشين األول/أكتوبر 2000

أول مرة يتناول فيها مجلس األمن األثر غري 

املتناسب للنزاع املسلح عىل النساء تحديداً.

يعرتف مبساهامت النساء التي ال تحظى بالتقدير 

وال يستفاد منها كفاية، والتي يقدمنها ملنع النزاعات 

وحفظ السالم وتسوية النزاعات وبناء السالم.

يشدد عىل أهمية املشاركة املتساوية والكاملة 

للنساء كأطراف فاعلة يف السالم واألمن.

اعتمد يف 30 أيلول/سبتمرب 2009

يكرر التأكيد عىل أن العنف الجنيس يؤدي إىل 

تفاقم النزاعات املسلحة ويعيق السلم واألمن 

الدوليني.

يدعو القيادات إىل مواجهة العنف الجنيس املرتبط 

بالنزاعات.

يدعو إىل نرش فريق من الخرباء عند وقوع حاالت 

عنف جنيس.

اعتمد يف 19 حزيران/يونيو 2008

يقر أن العنف الجنيس يستخدم كسالح وتكتيك 

حرب.

ينوه أن االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس 

ميكن أن تشكل جرائم حرب أو جرمية ضد اإلنسانية 

أو فعالً تأسيسياً لإلبادة الجامعية.

يدعو إىل تدريب القوات عىل الوقاية من العنف 

الجنيس ومواجهته.

يدعو إىل تعيني مزيد من النساء يف عمليات السالم.

اعتمد 5 ترشين األول/أكتوبر 2009

يركز عىل بناء السالم بعد النزاع وعىل مشاركة 

النساء يف جميع مراحل عمليات السالم.

يدعو إىل وضع مؤرشات لقياس تنفيذ القرار 1325.

1960 (2010) اعتمد يف 16 كانون األول/ديسمرب 2010

يكرر الدعوة إىل إنهاء العنف الجنيس يف النزاعات 

املسلحة.

يضع آلية “تسمية املرتكبني والتشهري بهم”، وهي 

رسالة سياسية مبارشة مفادها أن للعنف الجنيس 

عواقب بينها: اإلدراج يف التقارير السنوية لألمني 

العام، واإلحاالت إىل لجان عقوبات األمم املتحدة 

واملحكمة الجنائية الدولية، واإلدانة الدولية، 

واملطالبة بالتعويض.



2122 (2013)

2467 (2019)

2242 (2015)

اعتمد يف 18 ترشين األول/أكتوبر 2013

يؤكد رصاحة عىل “نهج متكامل” للسالم املستدام.

يضع طرقاً ملموسة ملعالجة نقص مشاركة النساء.

يدرك رضورة معالجة األسباب األساسية للنزاعات 

املسلحة واملخاطر األمنية التي تواجهها النساء.

يدعو إىل توفري خدمات متعددة القطاعات للنساء 

املترضرات من النزاعات.

يربط بني نزع السالح والعنف الجندري عرب ذكره 

معاهدة تجارة األسلحة مرتني.

اعتمد يف 23 نيسان/أبريل 2019 

يقر بأن العنف الجنيس يف النزاعات يحدث ضمن 

سلسلة متصلة من العنف ضد النساء والفتيات.

يقر بامللكية واملسؤولية الوطنية يف معالجة األسباب 

األساسية للعنف الجنيس، كالالمساواة الهيكلية 

والتمييز بني الجنسني.

يقر بالحاجة إىل نهج يركز عىل الناجني؛ كام 

يشجع الدول األعضاء عىل ضامن أن تكون الوقاية 

واملعالجة غري متييزية ومحددة.

يؤكد أن الخدمات يجب أن تقدم للنساء اللوايت 

ينجنب أطفاالً نتيجة العنف الجنيس يف النزاعات 

وكذلك للرجال والفتيان.

يحث الدول األعضاء عىل تعزيز وصول الضحايا إىل 

العدالة، مبا فيها التعويضات.

اعتمد يف 24 حزيران/يونيو 2013

يركز عىل تفعيل االلتزامات الحالية بدالً من إنشاء 

هياكل/مبادرات جديدة.

يتضمن لغة بشأن مشاركة النساء يف مكافحة 

العنف الجنيس.

يدعم اللجوء إىل سبل العدالة.

اعتمد يف 13 ترشين األول/أكتوبر 2015

يشجع عىل تقييم االسرتاتيجيات واملوارد الخاصة 

بتنفيذ أجندة النساء والسالم واألمن.

يربز أهمية التعاون مع املجتمع املدين.

يدعو إىل زيادة متويل التدريب والتحليل والربامج 

املراعية ملنظور النوع االجتامعي.

يطرح النوع االجتامعي باعتباره قضية شاملة ضمن 

برامج مكافحة التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب. 

يدرك أهمية تبني أجندة النساء والسالم واألمن يف 

جميع أوضاع البلد املعني.

اعتمد يف 29 ترشين األول/أكتوبر 2019(2019) 2493

يدعو إىل التعزيز الشامل لحقوق اإلنسان للنساء، 

كالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية.

يحث الدول األعضاء عىل زيادة متويل مسائل 

النساء والسالم واألمن، ويدعو املانحني الدوليني 

إىل رصد وتقييم الرتكيز عىل النوع االجتامعي يف 

املساعدات التي يقدمونها.

يشجع بقوة عىل توفري بيئات آمنة ومواتية 

للمجتمع املدين، مبن يف ذلك بانيات السالم 

والناشطات السياسيات واملدافعات عن حقوق 

اإلنسان.
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1211 Geneva 20
Switzerland
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يقيم هذا التقرير الثغرات والتحديات يف تنفيذ قرار مجلس 

األمن رقم 1325 )القرار التاريخي ألجندة النساء والسالم واألمن( 

من منظور الناشطات النسويات وبانيات السالم واملجتمع املدين.

ويحدد التقرير ثالثة تحديات شاملة أمام التنفيذ الفعال ألجندة 

النساء والسالم واألمن: النزعة العسكرية والعسكرة، والتقويض 

األبوي والسيايس لألجندة، واملساءلة عن تنفيذها.

ويقدم التقرير توصيات أساسية ملواجهة هذه التحديات ويسلط 

الضوء عىل طرق استعادة إمكانات التغيري الكامنة يف أجندة 

النساء والسالم واألمن من أجل تحقيق سالم مستدام ونسوي.
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