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1325: ال أعتقد أن أي أربعة أرقام أخرى حظيت بتقدير أكرب أو ولدت نشاطاً أو إبداعاً أو تدقيقاً أو قلقاً أكرب بني النساء.

إنه القرار األول بني عرشة قرارات صدرت عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن، وتهدف إىل 

االعرتاف بالحاجة املطلقة إىل إنهاء إقصاء النساء عن قضايا الحرب والسالم وضامن مشاركتهن يف الوقاية والحامية وإعادة 

اإلعامر بعد انتهاء النزاعات. لقد سعى كل قرار من القرارات العرشة إىل وضع أطر عمل ملجاالت اهتامم معينة، وحظي العنف 

الجنيس يف النزاعات املسلحة بأكرب قدر من االهتامم. وعىل الرغم من النقص املثبت للقرار يف التحديد والوضوح القانوين وعدم 

االعرتاف بالعنف البنيوي للنزعة العسكرية وتجارة األسلحة، إال أننا كنا نأمل أنه سيفتح باباً ميكننا من احتالل مكاننا الصحيح 

يف اتخاذ القرارات بشأن األمن وضامن تلبيتها ملطالب السالم.

لكن كام يوضح هذا التقرير، ال يزال الواقع مختلفاً بعض اليشء،. فلطاملا كانت النساء ناشطات يف جميع النزاعات؛ كل ما 

يف األمر أنهن، باستخدام القرار 1325، سلطن الضوء عىل مقدار ما أُنَجز، ومدى أهمية هذه األنشطة يف متكني إعادة اإلنتاج 

االجتامعي، ويف إرساء أسس السالم. يُظهر عمل النساء أيضاً أنهن، مع ذلك، ما زلن يتعرضن للتجاهل واإلقصاء. فاالقتصاد 

السيايس الذي ميّكن الحرب مستمر، والقوانني التمييزية تأسس ما يسمى بالفروق الثقافية وتربرها، والتمثيل السيايس يعكس 

الهياكل التي يتعني تغيريها ليكون هناك سالم.

 إن نساء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يعرفن ما ينبغي فعله ويقلن ذلك علناً. لقد قلن مراراً كيف يتم إحداث هذا 

التغيري الهيكيل، ومواجهة النزعة العسكرية، وبناء سالم مستدام. كام يعرفن ما ينبغي لألمم املتحدة واملنظومة الدولية فعله 

لتمكينهن من تحقيق ذلك: ليس أقل من إعادة تفكري جذرية يف طريقة عمل أجندة املرأة والسالم واألمن من أجل النساء، 

وليس مجرد تعيني نساء يف عمليات قامئة عىل عادات وافرتاضات أبوية قدمية.

حان وقت العمل!

مادلني ريس

األمينة العامة لرابطة النساء

الدولية للسالم والحرية

املقدمة



 4   |   الرصاص أرخص من السكر

فهرس املحتويات

السياق. 	

كيف تتعامل الناشطات النسويات واملنظامت النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا مع أجندة املرأة والسالم واألمن؟

مالحظة عىل املنهجية

املشاركة والتمثيل. 	

ماذا يقول مجلس األمن عن مشاركة النساء؟

قضايا إشكالية يف مقاربات مجلس األمن

العسكرة وأثرها. 	

ماذا يقول مجلس األمن عن العسكرة والتسليح؟

قضايا إشكالية يف مقاربات مجلس األمن

الحاجة إىل مقاربات جديدة أو إضافية ألجندة املرأة والسالم واألمن. 	

االحتالل األجنبي تهديد للمرأة والسالم واألمن

رضورة التأكيد عىل دور منظامت املجتمع املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان وتخفيف 

املخاطر التي يواجهونها

أجندة املرأة والسالم واألمن تنطبق عىل جميع البلدان ويف جميع األوقات

البعد الطبقي ألجندة املرأة والسالم واألمن

االتساق بني أجندة املرأة والسالم واألمن ومداوالت مجلس األمن بشأن أوضاع الدول

نهج جديد للمساعدات والرشاكات الدولية

االستنتاجات والتوصيات. 	

دعم منظامت املجتمع املدين 

العسكرة والتسليح 

االحتالل األجنبي 

املساءلة

5

5

9

10
10

12

21
21

21

30
30

31

33

35

36

38

39
41

42

42

42



الحاجة إىل مقاربات جديدة ألجندة املرأة والسالم واألمن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا   |  5

	. السياق
مبناسبة الذكرى العرشين العتامد قرار مجلس األمن رقم 1325 لعام 2000 والقرارات التسعة الالحقة املعتمدة يف إطار أجندة 

املرأة والسالم واألمن، تُصدر رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هذا التقرير ليعكس مناقشات وآراء ناشطات نسويات يف 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا بشأن رؤيتهن لهذه األجندة وتفاعلهن معها يف عملهن. وتعتقد الرابطة أن دراسة ما تحقق، 

وتحديد الثغرات والعوائق، وتبني نهج يسرتشد بالقاعدة الشعبية هي جميعا خطوات مهمة ورضورية للميض قدماً.

يعزز هذا التقرير الرتكيز والنتائج الرئيسية لتقرير رابطة النساء الدولية للسالم والحرية العاملي مبناسبة الذكرى العرشين للقرار 

1325، والتي تبني وجود ثالثة تحديات رئيسية للتقدم يف مجال املرأة والسالم واألمن:

1.    النزعة العسكرية والعسكرة.

2.    األسس األبوية والسياسية التي ترتكز عليها األجندة.

3.    غياب املساءلة عند التنفيذ1.

إن االحتفال بأجندة املرأة والسالم واألمن مهم، لكن املراجعة النقدية رضورية أيضاً لوضع اسرتاتيجية للميض قدماً.

الوضع يف املنطقة

تركز هذه الوثيقة عىل وضع النساء والفتيات الاليت يواجهن تحديات عىل مستويات متعددة تنبع من ظروف مختلفة يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

ال يزال بعض دول املنطقة يعاين من نزاعات طويلة األمد، وتحديداً سوريا وليبيا واليمن، وبعضها اآلخر من اآلثار طويلة األجل 

لنزاعات سابقة، كالعراق والسودان. كام سببت االضطرابات السياسية والقواعد العسكرية والحكومات االستبدادية وعدم ضامن 

سيادة القانون غياباً لالستقرار الداخيل وتفاقم ألزمة احرتام حقوق اإلنسان وحاميتها والوفاء بها، كام يف مرص ولبنان وغريهام. 

وترضرت أيضاً الدول املتاخمة للدول التي متر يف حالة نزاع واضطراب، كاألردن ولبنان وتونس. ويتفاقم كل ذلك بسبب عدم 

االستقرار االقتصادي واتساع فجوة الرثوة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مع زيادة تأنيث الفقر. أخرياً، ال ينبغي ألحد 

أن ينىس االحتالل اإلرسائييل الطويل واملستمر لفلسطني منذ عام 1967.

وفقاً للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يوجد قرابة 7.3 مليون الجئ وشخص يف وضعية شبيهة باللجوء بحاجة 

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، قرار مجلس األمن رقم 1325 يف عرشين عاماً: وجهات نظر ناشطات السالم النسوي واملجتمع املدين )جنيف، رابطة النساء الدولية . 1

/https://www.wilpf.org/unscr-1325-at-20-years-perspectives-from-feminist-peace-activists-and-civil-societyللسالم والحرية، 2020( ، 

https://www.wilpf.org/unscr-1325-at-20-years-perspectives-from-feminist-peace-activists-and-civil-society/
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إىل الحامية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وبني هؤالء، هناك 6.6 مليون الجئ سوري، هذا باإلضافة إىل 5.6 مليون فلسطيني 

مسجلني لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( )مع وجود عدد كبري غري معروف من الالجئني 

الفلسطينيني غري املسجلني لدى األونروا(. يوجد أيضاً 11.5 مليون نازح يف املنطقة، بينهم قرابة 6.1 مليون يف سوريا، ونحو 3.6 

مليون يف اليمن 2. ومن املتوقع أن يظل الالجئون والنازحون عرضة للخطر مبرور الوقت، مع احتامل انتقال فقرهم من جيل إىل 

آخر.

تؤكد املفوضية السامية لشؤون الالجئني ما ييل:

أدى اندالع الحرب يف سوريا عام 2011 إىل واحدة من أكرب أزمات النزوح يف التاريخ الحديث. وخلقت 

النزاعات التي حدثت بعد »الربيع العريب« يف ليبيا واليمن وأماكن أخرى احتياجات حامية هائلة 

ونزوحاً استمر طوال العقد. وتؤكد ديناميكيات النزاع واستمرار األعامل القتالية ومخاطر الحامية، مع 

وجود رشائح كبرية من السكان النازحني واملترضرين من النزاع يف مناطق يصعب الوصول إليها، عىل 
رضورة ضامن وضع الحامية يف صميم عمل الجهات اإلنسانية... 3

وأدت النزاعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أيضاً إىل تدهور صحة السكان وأنظمة الرعاية الصحية، مع انخفاض 

متوسط العمر املتوقع، وكذلك زيادة معدل وفيات األمهات 4. وأدت النزاعات وعمليات النزوح إىل إضعاف جودة وتوفر الرعاية 

الصحية األولية يف البلدان املترضرة، كالصحة اإلنجابية والتطعيم، وإىل تفاقم انتشار األمراض املعدية.

ويف الوقت نفسه، أدت صعوبات الوصول إىل التعليم يف البلدان التي تشهد نزاعات، فضالً عن انخفاض جودة التعليم وازدياد 

الترسب املبكر وبيئات التعليم غري اآلمنة إىل انخفاض معدالت االلتحاق واإلنجازات التعليمية يف هذه البلدان. وبشكل عام، فإن 

احتامل خروج الفتيات من املدرسة أكرث من الفتيان، ومثة جيل كامل من األطفال الالجئني والنازحني ال يستطيع الحصول عىل 

التعليم ألسباب ترتاوح بني التمييز وعدم إثبات الوضع االجتامعي ونقص الوثائق الرسمية وصعوبة التكيف مع مناهج ولغات 

غري مألوفة. وتضاف هذه الظروف إىل تدمري البنية التحتية القيمة والرضورية للتنمية والحياة الكرمية كالطرق واملستشفيات 

والعيادات واملدارس. وبسبب النزاعات، سجلت هذه املنطقة الزيادة الوحيدة يف العامل يف معدالت الفقر املدقع 5.

ر الذكورة العنيفة.  وتتفاقم هذه التحديات بسبب املعايري الثقافية واالجتامعية السائدة املتحيزة ضد النساء والفتيات والتي تَُقدِّ

وغالباً ما تحظى هذه املعايري بحامية قوانني ولوائح وسياسات ومامرسات متييزية رسمية تؤدي إىل تفاقمها .

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، تقرير االتجاهات العاملية: النزوح القرسي يف عام 2019 )كوبنهاغن: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، . 2

2020(،                   ص 39 و44.

املرجع السابق، ص 30. . 3

لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، تقرير التنمية املستدامة العربية 2020 )بريوت: األمم املتحدة، 2020(،. 4

املرجع السابق. . 5

https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf

https://asdr.unescwa.org

https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
https://asdr.unescwa.org
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يحدث هذا الواقع يف ظل انخفاض االستثامر االجتامعي واالقتصادي يف الخدمات واملؤسسات والبنية التحتية القامئة. كام 

يتعرض أمن املدنيني باستمرار للتهديد وللتطرف العنيف الذي ترتكبه ميليشيات وجامعات مسيسة، يتبع كثري منها إىل الدول 

التي تنشط فيها أو إىل دول أخرى لها مصالح سياسية. وال تزال هذه الجامعات وامليليشيات غالبا ما تفلت من العقاب. وقد 

أدى ذلك إىل مجموعة من االنتهاكات واالستغالل االقتصادي واتساع فجوة الرثوة، و ما يتبعه من آثار جندرية، إىل جانب 

انتهاكات واسعة النطاق للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، وكذلك جرائم مبوجب القانون الدويل، 

يرقى كثري منها إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

ويف هذه الظروف، تتفاقم الالمساواة بني الجنسني، ال سيام بسبب القوانني واملامرسات الثقافية وتلك املوجودة يف النظام 

القضايئ وتطبيق القانون الذي مييز منهجياً ضد النساء حتى يف أوقات االستقرار والسلم. تعد األزمات األمنية واإلنسانية، وعدم 

االستقرار، والنزوح، وعدم الوصول إىل مأوى ووسائل نقل موثوقة وآمنة من بني مجموعة ظروف تسبب زيادة استضعاف 

النساء والفتيات وتؤدي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان كاالغتصاب والعنف الجنيس، وزواج األطفال، وقيود التنقل والحصول عىل 

الخدمات التعليمية والصحية، فضالً عن القيود املفروضة عىل املشاركة االقتصادية واألمن، وتوسيع فجوة األجور، وانخفاض 

املشاركة يف الحياة العامة. وللنزاعات آثار ضارة أخرى ال مفر منها، كالزيادة ىف االتجار بالبرش والتدفق املايل غري املرشوع 

وانتشار األسلحة، ال سيام األسلحة الصغرية التي لها آثار جسيمة وغري متناسبة عىل النساء والفتيات.

وكام ذكرت لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(:

»يظهر التمييز بطرق مبارشة وغري مبارشة. يسهل التعرف عىل بعض أشكاله، كالقوانني، 

وبعضها اآلخر غري ملموس، كالصور النمطية واألعراف االجتامعية املتحيزة. ويصعب قياس 

التباينات املنهجية يف النتائج، التي تنتج غالباً عن تقاطع أشكال ومستويات مختلفة من 
التمييز«. 6

يؤدي ذلك إىل تعميق اإلقصاء والتهميش، مام يسبب تراجع مكاسب التنمية. وتوسع التكاليف املادية والبرشية للنزاع، باإلضافة 

إىل األرضار التي تلحق باملؤسسات والبنية التحتية، وزيادة الفجوات داخل وبني بلدان النزاع وغريها.

ويف مواجهة هذه التحديات كلها، ال تزال منظامت املجتمع املدين املصدر الرئييس لتقديم الخدمات والدعم للنساء والفتيات. 

لكن ذلك تعوقه إجراءات حكومية تهدف إىل تقليص مساحات املجتمع املدين، وتتجىل يف القيود املفروضة عىل حرية تكوين 

الجمعيات وحرية التعبري والتجمع، واالعتداء عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطات النسويات واملنظامت النسوية. كام 

تساهم الجامعات املسلحة والزعامء التقليديون والنظام العشائري يف فرض قيود عىل فضاءات النسويات والجامعات النسوية 

وتعمل عىل إسكات أصواتهن املنتقدة.

لذلك فإن سالم وأمن النساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ليسا ترفاً. إنها أجندة تتعلق بواقعهن اليومي وتؤثر عليه 

يف أوقات النزاع، وأوقات السلم، وأوقات الهشاشة، وبعد انتهاء النزاعات. يجب فهم أن أجندة املرأة والسالم واألمن مهمة لكل 

املرجع السابق. . 6
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كيف تتعامل الناشطات النسويات واملنظامت النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مع أجندة املرأة 

والسالم واألمن؟

أوقات النزاع، وأوقات السلم، وأوقات الهشاشة، وبعد انتهاء النزاعات. يجب فهم أن أجندة املرأة والسالم واألمن مهمة لكل امرأة وفتاة يف 

املنطقة، ألنها تتصدى الستمرار غياب السالم املستدام وانعدام األمن للجميع، بغض النظر عن البلد. ويجب أيضاً اعتبارها وإقرارها كأجندة 

لوضع قوانني وتدابري ومؤسسات وسياسات وخطط تحمي من آثار النزاعات ومتنع العنف واإلقصاء قبل حدوثهام.

يف مواجهة هذا الواقع، تزدهر يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مجموعة متنوعة من الحركات النسوية املحلية وتحقق إنجازات 

عظيمة رغم التحديات الهائلة التي تواجهها. لقد قطعت نساء املنطقة وفتياتها خطوات كبرية يف السعي لتحقيق التقدم ويتقدمن نحو 

املزيد، مع وجود اختالفات وتنوع بني بلد وآخر وداخل كل بلد.

»نحن نطبق مفاهيم حقوق اإلنسان عىل عملية الوساطة السلمية ونحاسب الناس. عندما 

يرون أننا نحّمل الجميع املسؤولية، ونرفض تسييس عملنا، فإننا نكتسب الثقة«.

 – ناشطة نسوية / اليمن 

امرأة وفتاة يف املنطقة، ألنها تتصدى الستمرار غياب السالم املستدام وانعدام األمن للجميع، بغض النظر عن البلد. ويجب أيضاً 

اعتبارها وإقرارها كأجندة لوضع قوانني وتدابري ومؤسسات وسياسات وخطط تحمي من آثار النزاعات ومتنع العنف واإلقصاء 

قبل حدوثهام.

يف مواجهة هذا الواقع، تزدهر يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مجموعة متنوعة من الحركات النسوية املحلية وتحقق 

إنجازات عظيمة رغم التحديات الهائلة التي تواجهها. لقد قطعت نساء املنطقة وفتياتها خطوات كبرية يف السعي لتحقيق التقدم 
ويتقدمن نحو املزيد، مع وجود اختالفات وتنوع بني بلد وآخر وداخل كل بلد.
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مالحظة عىل املنهجية

تستند هذه الوثيقة إىل آراء قدمتها ست ناشطات نسويات من مختلف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا عرب مقابالت شبه 

منظمة صممت خصيصاً واستغرق كل منها ساعة واحدة تقريباً. قسمت أسئلة املقابلة إىل مجالني رئيسيني يغطيان املوضوعني 

األساسيني اللذين جرى تناولهام يف هذه الدراسة: املشاركة والعسكرة.

هدفت بعض األسئلة إىل استقراء تقييم الناشطات لنهج مجلس األمن والدول األعضاء سواًء يف بلدانهن أو عىل املستوى 

اإلقليمي، وتحديد التوصيات. كام طرحت أسئلة أخرى عن املهام والتحديات التي تواجههن وغريهن من املدافعات عن حقوق 

اإلنسان.

تم إختيار املشاركات بناء عىل معرفتهن العميقة وخربتهن فيام يخص أجندة املرأة والسالم واألمن يف بلدانهن، وعملهن الطويل 

عىل مواضيعها، مبا يف ذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من املنظامت األخرى عىل املستويني الوطني واإلقليمي، وكذلك معرفتهن 

بأجندة املرأة والسالم واألمن عىل املستوى الدويل. وبسبب حساسية املوضوعات التي تناولتها املقابالت، تم حجب بعض 

األسامء.

تُستكمل نتائج هذه املقابالت مبراجعة األدبيات ذات الصلة وتحليل جميع قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن. 

كام تضمنت هذه الوثيقة املعلومات املستمدة من املشاورات التي عقدتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية لتقييم آثار 
كوفيد-19 يف املنطقة، والتي عرضت الحقاً يف تقرير مستقل. 7

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، جائحة كورونا والعدالة الجندرية: النسويات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مواجهة الفشل الهيكيل العاملي )جنيف: . 7

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/10/WILPF_COVID-19-MENA-Consultation_Web.pdfرابطة النساء الدولية للسالم والحرية، 2020(،  

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/10/WILPF_COVID-19-MENA-Consultation_Web.pdf
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	. املشاركة والتمثيل
تعد مشاركة النساء ومتثيلهن أمراً رضورياً لضامن معالجة املشاكل املتعلقة بسالم النساء وأمنهن، كام تشكل وجهات النظر 

والتحليالت الجندرية األساسية املقدمة من النساء عىل جميع املستويات جزءاً ال يتجزأ من العمل السيايس وعمليات الحكم 

والسالم.

لذلك، فإن إقصاء النساء عن تخطيط العمليات السياسية وعمليات السالم أو تصميمها أو تنفيذها أو مراقبتها، عمداً أو بحكم 

األمر الواقع، يؤدي إىل قصور ىف تقييم األسباب األساسية للنزاعات ومواجهتها، فضالً عن اآلثار والقضايا الجندرية املرتبطة 

بالسالم واألمن واملشاكل الناشئة عنها والحلول الالزمة لها.

ماذا يقول مجلس األمن عن مشاركة النساء؟

يؤسس القرار 				 ويضع إطار عمل أجندة املرأة والسالم واألمن يف ركائزها املختلفة. ويركز عىل زيادة متثيل النساء عىل 

جميع مستويات صنع القرار يف عمليات تسوية النزاعات والسالم.

يشجع القرار 0	8	 زيادة نسبة النساء يف قوات حفظ السالم أو الرشطة. ويحث القرار األمني العام لألمم املتحدة ومبعوثيه 

الخاصني عىل دعوة النساء للمشاركة يف املناقشات بشأن منع النزاعات وتسويتها، والحفاظ عىل السالم واألمن، وبناء السالم بعد 

انتهاء النزاعات. ويشجع جميع األطراف يف هذه املحادثات عىل تسهيل املشاركة املتساوية والكاملة للنساء يف مستويات صنع 

القرار.

يعرب القرار 888	 عن قلق حيال نقص متثيل النساء يف عمليات السالم الرسمية، ويركز عىل متثيلهن يف عمليات الوساطة وصنع 

القرار يف تسوية النزاعات وبناء السالم. كام يعرب عن عزمه عقد اجتامعات تفاعلية مع املنظامت النسائية املحلية واملنظامت 

النسائية العاملة عىل املستوى املحيل.

يركز القرار 889	 عىل تعزيز مشاركة النساء يف جميع مراحل عمليات السالم، وال سيام يف تسوية النزاعات، والتخطيط بعد 

انتهائها، ويف بناء السالم، عرب تعزيز مشاركتهن يف صنع القرار السيايس واالقتصادي يف املراحل األوىل من عمليات التعايف وعرب 

القيادة النسائية يف إدارة املساعدات والتخطيط مثالً. وهو يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل تقديم تقرير عن مشاركة النساء 

وإرشاكهن يف بناء السالم.

يطلب القرار 06		 من األمني العام لألمم املتحدة وهيئات األمم املتحدة املعنية مساعدة السلطات الوطنية، مبشاركة فعالة من 

النساء، يف مواجهة مخاوف العنف الجنيس بشكل رصيح يف: )أ( عمليات نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج، )ب( عمليات 

وترتيبات إصالح قطاع األمن، )ج( مبادرات إصالح قطاع القضاء. وهو يشدد عىل أن مشاركة النساء رضورية ألي خطة وقاية 

وحامية من العنف الجنيس. ويقر بالحاجة إىل مزيد من الرصد املنهجي للعنف الجنيس يف النزاعات املسلحة وبعد انتهائها 

واالهتامم به، ويعرب عن نية استخدام جميع الوسائل املتاحة، حسب مقتىض الحاجة، لضامن مشاركة النساء يف جميع جوانب 

الوساطة والتعايف بعد انتهاء النزاعات ويف عملية بناء السالم.
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يعرتف القرار 				 بأن التمكني االقتصادي للنساء يسهم مساهمة كبرية يف استقرار املجتمعات الخارجة من نزاع مسلح. ويقر 

برضورة الرتكيز أكرث عىل قيادة النساء ومشاركتهن يف مجموعة واسعة من األنشطة، مثل: برامج نزع السالح والترسيح وإعادة 

الدمج، واالنتخابات، وإصالح قطاعي األمن والقضاء، وإعادة اإلعامر بعد النزاع. وهو يطالب املبعوثني الخاصني واملمثلني 

الخاصني لألمني العام بالتشاور الدوري مع املنظامت النسائية والقيادات النسائية، مبن يف ذلك الفئات النسائية املهمشة 

اجتامعياً و/أو اقتصادياً.

يؤكد القرار 67		 أهمية اإلرشاك املستمر واملشاركة الفعالة للمجتمع املدين، مبا يف ذلك القيادات النسائية واملنظامت النسائية، 

يف جميع عمليات السالم. كام يشجع الدول عىل ضامن فرص املشاركة الكاملة والفعالة للناجيات من العنف الجنيس والجندري 

يف جميع مراحل عمليات العدالة االنتقالية، مبا يف ذلك مهام صنع القرار، مع االعرتاف بأن قيادة النساء ومشاركتهن ستزيد 

احتامالت أن تشكل نتائج العدالة االنتقالية تعويضاً فعاالً من وجهة نظر الضحايا. ويدعو أطراف النزاع إىل ضامن حضور النساء 

ومشاركتهن بفعالية يف العمليات السياسية التفاوضية وقبل التفاوضية.

أخرياً، يحث القرار 	9		 الدول عىل االلتزام بتنفيذ أجندة املرأة والسالم واألمن وأولوياتها عرب ضامن وتعزيز املشاركة الكاملة 

واملتساوية والفعالة للنساء يف جميع مراحل عمليات السالم، مبا يف ذلك تعميم منظور النوع االجتامعي. كام يحث عىل دعم 

مشاركة منظامت بناء السالم التي تقودها نساء يف جهود التخطيط واالستقرار يف إعادة اإلعامر والتعايف بعد النزاعات، وضامن 

مشاركة متساوية وفعالة للنساء عموماً دون تهميش.

نبذة مخترصة: تركيز مجلس األمن الدويل عىل مشاركة النساء

توضح مراجعة لقرارات مجلس األمن بشأن أجندة املرأة والسالم واألمن أن نهج املجلس يركز عىل الجوانب التالية ملشاركة النساء:

مستويات صنع القرار يف تسوية النزاعات وعمليات السالم.	 

منع النزاعات وتسويتها، بطرق عديدة من بينها زيادة متثيلهن يف قوات حفظ السالم أو الرشطة.	 

عمليات الوساطة وعمليات صنع القرار الخاصة بتسوية النزاعات وبناء السالم.	 

عمليات السالم، وال سيام يف تسوية النزاعات والتخطيط بعد انتهائها وبناء السالم )ويف قرارات الحقة، يركز مجلس األمن عىل جميع 	 

مراحل عمليات السالم(.

صنع القرار السيايس واالقتصادي يف املراحل األوىل من عمليات التعايف.	 

القيادة النسائية.	 

مواجهة مخاوف العنف الجنيس، مبا يف ذلك خطط الوقاية والحامية.	 

نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج.	 

إصالح قطاعي األمن والعدل.	 

عمليات العدالة االنتقالية.	 

إعادة اإلعامر والتعايف بعد النزاع.	 

شدد مجلس األمن يف قراراته األخرية عىل أهمية مشاركة منظامت بناء السالم التي تقودها نساء، وحث األمني العام ومبعوثيه وممثليه 

الخاصني عىل دعوة النساء للمشاركة يف املناقشات الخاصة مبنع نشوب النزاعات وتسويتها، وكذلك التشاور بانتظام مع املنظامت والقيادات 

النسائية.
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يتحدث مجلس األمن مراراً وتكراراً عن تسوية النزاعات وعمليات بعد النزاع وبناء السالم. ولكنه  ال يركز يف الواقع عىل 

املشاركة يف منع النزاعات، مبا يتضمن األشكال املختلفة للمشاركة يف أوقات السلم، وأشكال املشاركة األخرى أثناء النزاع.

أبرزت املشاركات يف املقابالت أهمية تعزيز مشاركة النساء يف مراحل قبل النزاع وأوضاع الهشاشة وعدم االستقرار بدالً من 

الرتكيز فقط عىل مراحل النزاع وما بعده. فمشاركة النساء يف أوقات السلم تجعل مشاركتهن أثناء النزاعات وبعدها ليست فقط 

مقبولة وطبيعية، بل أيضاً تسهم مساهمة كبرية يف جعل املؤسسات والهيئات تلبي حقوق واحتياجات النساء يف جميع مراحل 

النزاع وأوقات السلم ويف جميع الظروف.

كام شددن عىل رضورة بذل مزيد من الجهود لزيادة مشاركة النساء يف األحزاب السياسية والنقابات العاملية. فهيمنة الذكور 

عىل مقاليد السلطة السياسية )رؤساء دول وبرملانيون ومسؤولون حكوميون وأعضاء يف أحزاب سياسية( تعزز اآلراء النمطية 

القائلة بأن الرجال أكرث قدرة عىل القيادة، وأن الفضاء العام ملك لهم وحدهم. ومن شأن زيادة مشاركة النساء يف هذه 

املستويات أيضاً أن تساعد يف تغيري هذه التصورات وتطبيع وجود النساء وتقلدهن مناصب سياسية وقيادية يف أوقات النزاع 

وبناء السالم وبعد النزاع.

يتطلب تحقيق هدف زيادة مشاركة النساء يف هذه الهيئات تغيري املواقف ضمن األحزاب السياسية، وتغيري القوانني، واعتامد 

سياسات، وسن تدابري جديدة. عىل سبيل املثال، ميكن تطبيق نظام الحصص )الكوتا( الذي يشرتط متثيل النساء يف األحزاب 

السياسية وأثناء االنتخابات بنسب محددة سلفاً.

»تكمن أهمية الكوتا يف األحزاب السياسية يف أنه عندما تكون هناك مفاوضات، األحزاب 

السياسية )سواء يف السلطة أو خارجها( هي التي تجلس وتتفاوض«. 

 – خبرية نسوية إقليمية

تطرقت املشاركات يف املقابالت عدة مرات إىل نهج حرص مشاركة النساء يف مفاوضات السالم الرسمية، مشددات عىل أنه 

نهج قصري النظر جداً. وأكدن أن املشاركة يجب أن تشمل أشكاالً أخرى عديدة، كَشغل الفضاء العام واملشاركة االقتصادية 

واملشاركة يف املجاالت االجتامعية والسياسية. وحتى يف الظروف املعقدة لبلدان النزاع، فإن مشاركة النساء حق ويجب 

مامرستها، حتى لو بدت عبثية أحياناً.

»املشاركة قضية شاملة ... وهي ال تتعلق بعدد الشابات الاليئ تلقني تدريباً عىل املشاركة أو 

الحكم  ... فهذه النظرة املحدودة للمشاركة بعيدة عن الواقع«. 

 – ناشطة نسوية /  سوريا

قضايا إشكالية يف مقاربات مجلس األمن
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أصبحت املشاركة السياسية للنساء محط تركيز أسايس للممولني الدوليني – وهم عموماً ال يدركون أو ال يعرتفون سوى 

باملشاركة مبعناها الضيق: عدد النساء الاليئ يتلقني تدريباً عىل املشاركة أو الحكم، مثالً، أو نسبتهن يف عمليات بناء السالم. 

تجرب املنظامت النسوية عىل إعطاء األولوية لتحقيق هذه املقاييس يف برامجها، بتوجيه من املمّولني وغريهم لقياس نجاحهم 

وتأثريهم. بيد أن هذه النظرة الضيقة للمشاركة تتجاهل العديد من جوانب عمل تلك املنظامت التي يصعب قياسها كمياً، 

كتغري املواقف الدولية وتحدي األعراف واالفرتاضات السائدة. ونتيجة هذه العوامل، تجد املنظامت النسوية صعوبة يف 

الحصول عىل التمويل والدعم الدويل ملواصلة عملها ومتابعة أولوياتها عىل املستوى املحيل )انظر أدناه بشأن التمويل(.

ال يتطرق مجلس األمن إىل تغري وتعزيز دور النساء عند تغري الهياكل االجتامعية وعندما تضعف الدولة أو تنهار بسبب 

النزاع.

يف ظروف النزاع والهشاشة، تتغري أدوار النساء. فعندما ينخرط الرجال يف رصاع نشط وما ينجم عنه من نزوح، يزداد وجود 

النساء يف املساحات الذكورية التقليدية يف املجتمع.

وغالباً ما يؤدي هذا التحول إىل تضخم دور النساء عىل املستوى الفردي داخل األرسة حيث يصبحن املعيل األسايس أو الوحيد 

ألنفسهن وألرسهن. ويف كثري من األحيان عندما ال يستطيع الرجال العمل، بسبب إعاقة ناتجة عن النزاع مثالً، تتحمل النساء 

مسؤوليات العناية بهم وإعالتهم وإدارة املنزل.

يوجد أيضاً آثار غري مبارشة تنتج عن زيادة مشاركة النساء ىف املجال العام )السيايس واالقتصادي واالجتامعي(، وال سيام مع 

هشاشة أو انهيار الحكومة والسلطات املحلية. يف هذا املستوى العام، غالباً ما تتدخل النساء ويطلقن مبادرات رضورية 

للمجتمع، باإلضافة إىل شغل مساحات كان من الصعب عليهن الوصول إليها يف السابق. ويف هذه الحاالت، تشارك القيادات 

املجتمعية النسائية يف مبادرات بناء السالم وعمليات السالم املحلية، ويعملن عىل منع تجنيد األطفال للقتال مع األطراف 

املتنازعة ومنع التطرف العنيف ومكافحته. كام يشاركن يف املفاوضات اإلنسانية عىل املستوى املحيل.

تؤدي النساء أيضاً مهام جليًة بصفتهن ناشطات يف املجتمع املحيل وعىل املستوى السيايس، ويلعنب دوراً مركزياً يف الدفاع عن 

حقوق املرأة عرب منظامت املجتمع املدين والخدمات املجتمعية.

ومن اآلثار املهمة األخرى لهذا الدور أن النساء عندما مينحن فرصة شغل مواقع يهيمن عليها الرجال عادة، يف املجالني 

الخاص والعام، فإنهن يعززن أيضاً دور منظامت املجتمع املدين والخدمات املجتمعية، خاصة تلك املوجهة للنساء يف منظامت 

املجتمع املدين، وكذلك يزدن من التواصل واملشاركة مع هذه املنظامت. ويجب أيضاً االعرتاف بهذا األثر املهم ملشاركة النساء 

ودعمه.
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»عىل سبيل املثال، يف مدينة تعز اليمنية، عندما تفككت الدولة وانهارت الخدمات البلدية، 

تولت امرأة مسؤولية جمع القاممة ألكرث من عام ونصف. ويف أبني، تولت امرأة منصب 

الحاكم املؤقت عندما غادر الحاكم. وقد سهلت عمل منظامت املجتمع املدين يف فرتة حرجة 

للغاية«. 

 –  ناشطة نسوية  / اليمن

وعىل الرغم من اآلثار الواسعة التي نتجت عن زيادة مشاركة النساء عىل مختلف مستويات املجتمع يف أوقات النزاع، ال 

تتلقى مثل هذه املبادرات دعامً كافياً من منظومة الهيئات أو الوكاالت الدولية متعددة األطراف، كمجلس األمن ومبعويث 

األمني العام أو ممثليه أو بعثاته، إن وجدوا. ويظل احتامل نجاح مبادرات املدنيني محدوداً. أثناء أزمة الغوطة يف سوريا، عىل 

سبيل املثال، أطلق رجال ونساء من سكان الغوطة مبادرة مدنية.

يف الغوطة، »مل يدعم مجلس األمن املبادرة املدنية. دعم فقط املبادرة العسكرية التي ال 

تأخذ بعني االعتبار املدنيني أو النساء، بل وتشجع عىل العنف. من الواضح أن نهج مجلس 

األمن هو دعوة النساء للحديث فقط عندما يريد معالجة وضع إنساين.«. 

 –  ناشطة نسوية  / سوريا

أكدت املشاركات ىف التقرير مراراً وتكراراً عىل رضورة اعرتاف املجتمع الدويل مبشاركة النساء يف مختلف املجاالت والعمليات، 

الرسمية أو غري الرسمية، وعىل مستوياتها مختلفة، ودعمه لها.
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يركز مجلس األمن بشكل أسايس عىل مشاركة القيادات النسائية ومتثيل النساء يف هيئات وسلطات الدولة. من جهة، مثة 

افرتاض بأن هذه املشاركة تؤدي دامئاً إىل النهوض بحقوق املرأة. ومن جهة أخرى، ال يوجد اعرتاف كاف بدور النساء عىل 

املستويات املحلية.

تشري األدلة إىل تحسن مشاركة النساء يف حكومات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، رغم أن هذه املشاركة ال تزال 

عموماً مقترصة عىل ما يسمى بالوظائف »الناعمة« املرتبطة باألدوار التقليدية للنساء يف املجتمع، كالتعليم والرعاية الصحية. 

ويف القطاع العام، تواجد النساء كبري جداً يف املجاالت املرتبطة بأدوارهن التقليدية، كالتعليم والصحة والتنمية االجتامعية، 

بينام ال تزال نسبهن يف وزارات كالداخلية أو املالية أو الدفاع أصغر بكثري، ألن هذه املجاالت تعترب تقليدياً »أقل مالءمة 

للنساء«.8 وتظهر األدلة الوافرة والتحليل النسوي أن زيادة مشاركة النساء يف املجالس املحلية والقضاء والربملانات والسلطة 

التنفيذية - خاصة يف املناصب العليا ملجاالت ال ترتبط عادة بأدوار النساء التقليدية - تساهم يف القبول التدريجي مبشاركتهن 

يف الفضاء العام، والحكم، والحياة السياسية، والعمليات السياسية الرسمية وغري الرسمية، مبا فيها املتعلقة بالنزاع، حسب 

الرضورة.

تناول عدد ممن جرت مقابلتهن أنظمة الحصص )الكوتا( بوصفها وسيلة لتعزيز وزيادة مشاركة النساء السياسية.

»ال تزال أنظمة الكوتا أو التعيينات املبارشة رضورية لزيادة قبول الناس مشاركة النساء 

السياسية«. 

 –  ناشطة نسوية إقليمية

بيد أن النقد املتكرر يبني أن »النهج العددي« يف زيادة مشاركة النساء، رغم أنه قد يكون مفيداً يف تغيري الرأي العام بحيث 

يقبل الجمهور مزيداً من النساء يف املناصب القيادية والتمثيلية، إال أنه ال يضمن متثيل تلك القيادات النسائية الحتياجات 

وقضايا النساء يف مختلف مناحي الحياة. فهؤالء ميثلن غالباً انتامءات طبقية وسياسية محددة وليس بالرضورة أجندة نسوية 

شاملة تركز عىل األولويات التي حددها الحراك النسوي وحقوق املرأة يف البالد. كام أنهن ال يطالنب برضورة إحداث تغيري 

هيكيل أوسع يُسّهل اتخاذ تدابري جذرية إلحقاق الحقوق العادلة عرب مواجهة نظام ال يلبي احتياجات النساء وتطلعاتهن.

عىل سبيل املثال، ورد يف إحدى املقابالت أن بعض أعضاء الربملان النساء يف مرص يعارضن جهود جعل الحد األدىن لسن زواج 

الفتيات 18 عاماً، أو تقييد تعدد الزوجات، أو حتى تجريم تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، التمثيل السيايس للمرأة يف املنطقة العربية )بريوت: األمم املتحدة، 2017(،  . 8

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-english.pdf

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-english.pdf
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ومن املسائل األخرى التي ناقشتها املقابالت جهود دول مختلفة لتصوير نفسها مدافعة عن حقوق املرأة. فقد قالت 

إحدى املشاركات: »تحب دولتنا عادة أن تظهر مبظهر املدافع عن حقوق املرأة عىل املستوى الدويل«. لكن ما يسمى غالباً 

ب«نسوية الدولة« يظل مفهوماً مثرياً للجدل إىل حد كبري. وقد انتقدته جهات مدنية عدة بوصفه وسيلة تظهر األنظمة 

التي يهيمن عليها الذكور من خاللها »قشور« حداثة أو جهود للتحول الدميقراطي. بيد أنها تنفذ بطريقة ال تهدد تحكمهم 
بالسلطة. وقد أدى ذلك إىل استخدام حقوق املرأة لخدمة مصالح أنظمة تدعي أنها »تقدمية«، لكنها بعيدة عن الدميقراطية.9

ومام يثري القلق الشديد أن بعض الحكومات التي تدعي العمل عىل تعزيز مشاركة النساء، عرب اعتامد نظام الكوتا مثالً، 

هي نفسها التي تقمع الحركة النسوية التي تعمل عىل تعزيز هذه املشاركة. فمثالً، تحظر مرص حالياً عمل منظمة »نظرة 

للدراسات النسوية«، وهي منظمة مرصية رائدة يف مجال حقوق املرأة تعمل عىل تعزيز املشاركة السياسية للنساء وتقدم 
املشورة للمرشحات املحتمالت، لكنها تواجه قيوداً مستمرة عىل عملها وعقبات للوصول إىل التمويل.10

مثة مسألة مهمة أخرى تتعلق بدور القيادات النسائية وهي أن الجامعات النسائية تركز عملها غالباً عىل املستوى الشعبي 

للكفاح والدفاع عن تعزيز املشاركة والتمثيل السيايس، باإلضافة إىل حقوق اإلنسان األخرى. لذلك، ينصب تركيزها عىل 

شبكة واسعة من النساء بدالً من الرتكيز عىل القيادات النسائية. وقد كان هذا النهج فعاالً يف إدراج حقوق املرأة وهمومها 

يف األجندة الوطنية. لذلك، فإن العمل عىل مستوى املجتمع املحيل، والحاجة إىل اعتامد مقاربات جديدة ملشاركة النساء 

وقيادتهن، يتطلب االبتعاد عن إبراز دور القيادات النسائية الفردية واالتجاه إىل تعزيز نهج أكرث شموالً يركز عىل القيادة 
املجتمعية الجامعية والوصول إىل نطاق أوسع من النساء، وبالتايل تثمني الجهود الجامعية.11

جرى التأكيد مراراً وتكراراً يف املقابالت عىل أهمية املشاركة السياسية للنساء يف الحكم املحيل، وليس فقط الحكومة الوطنية. 

وتوضح ناشطة نسوية سورية هذه النقطة جيداً بقولها إن »مستقبل املجتمع املدين السوري ومشاركة النساء سيقرر يف 

محافظات البالد كام هو الحال يف جنيف أو أي مدينة أخرى يف العامل. املشاركة السياسية حجر األساس لضامن فضاءات تحرتم 
الحقوق - ينبغي دعم ذلك عىل جميع املستويات«.12

املرجع السابق.. 9

نظرة للدراسات النسوية، »الحكم بعدم قبول التظلامت املقدمة من مزن حسن ونظرة للدراسات النسوية«، 18 يوليو 2020، . 10

ماريا العبده وشامبا باتيل، »توطني العمل اإلنساين: تأمالت يف تقديم الخدمات النسوية والقامئة عىل حقوق املرأة يف أزمة مستمرة«، النوع االجتامعي والتنمية 27، . 11
العدد 2 )2019(، 252-237.

املرجع نفسه. . 12

https://nazra.org/en/2020/07/court-rejects-nazra-and-mozn-hassans-appeals

»املشكلة يف نهج التمثيل العددي هي االكتفاء بآلية زيادة عدد النساء بغض النظر عن 

أجنداتهن ... التمثيل العددي إنجاز كبري بالنسبة للدولة وأحياناً برأي بعض املنظامت 

النسوية ومنظامت حقوق املرأة. من املهم وجود مزيد من النساء يف وظائف معينة وأن 

يألف الناس فكرة هذا الوجود، لكن األهم هو ما هى الرسائل التي تريد هؤالء النساء 

إيصالها؟ هذا سؤال مهم يجب اإلجابة عليه«. 

 –  ناشطة نسوية  / مرص

https://nazra.org/en/2020/07/court-rejects-nazra-and-mozn-hassans-appeals
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قرارات مجلس األمن ال تؤكد بشكل كاٍف عىل حق النساء يف املشاركة يف عمليات السالم ومحادثات السالم عىل قدم 

املساواة وال تطبقه عملياً.

تدعو هذه القرارات األمني العام لألمم املتحدة ومبعوثيه وممثليه الخاصني إىل دعوة النساء للمشاركة يف املناقشات املتعلقة 

مبنع النزاعات وتسويتها، والتشاور بانتظام مع املنظامت النسائية والقيادات النسائية. لكن القرارات ال تحدد الصفة التي 

ينبغي أن تشارك بها النساء. هل يشاركن بصفة مراقبات؟ أم مستشارات؟ أم مشاركات كامالت العضوية؟

سلطت املقابالت الضوء عىل املشاكل والتناقضات يف نهج مبعويث األمم املتحدة وبعثاتها. يبدو أن التقليد الحايل يتبنى 

دور النساء بصفتهن مستشارات بدالً من املشاركة الندية عىل طاولة املفاوضات. واالكتفاء بالجلوس كمستشارات »خلف« 

املبعوث األممي، أو االجتامع معه بشكل منفصل أو يف غرفة منفصلة. يؤكد ذلك أن النساء مجرد داعامت ولسن طرفاً ندياً يف 

عمليات السالم والعمليات 

السياسية. كام يساهم هذا النهج يف التهميش املمنهج لقضايا النساء واحتياجاتهن ووجهات نظرهن، كام أكدت املشاركات يف 

املقابالت )انظر فقرة املساءلة أدناه(.

»تُعامل مشاركة النساء بوصفها مسألة فولكلور ]تقليد[. وهن ال يجلسن عىل طاولة 

املفاوضات. لذلك، ال تتناول املفاوضات قضايا املرأة«. 

 –  خبرية نسوية إقليمية

وحتى عند االتفاق عىل حصة لتمثيل النساء يف عمليات السالم، فإن األطراف املتنازعة ال تنفذ االتفاق، وال ميارس عليها أي 

ضغط كاٍف يف هذا الصدد من الذين يقودون العملية السياسية ويرعونها. يف حالة اليمن، مل ترشك النساء يف مفاوضات املسار 

األول - الجهود الدبلوماسية الرسمية - عىل الرغم من االتفاق السابق عىل متثيلهن بنسبة 30% من عضوية جميع الهيئات 

واملحافل، كام نصت نتائج مؤمتر الحوار الوطني الذي عقد يف آذار/مارس 2013. تحاول الناشطات النسويات واملجموعات 

النسائية التخفيف من ذلك بإرسال نساء للمشاركة يف وفود موازية تنظمها ومتولها منظامت غري حكومية دولية، ولكن ال تزال 

الوفود الرسمية لألطراف املتنازعة ال تلتزم باحرتام الكوتا. باإلضافة إىل ذلك، تشارك الجامعات النسائية والناشطات النسويات 

بفاعلية يف مناقشات تشكيل حكومة جديدة، داعيات إىل متثيل النساء فيها بنسبة 30%، وحتى ترشيح شخصيات محددة. 

لكنهن ال يتلقني أي ضامنات بحدوث ذلك.

تشدد قرارات مجلس األمن عىل مشاركة النساء يف مواجهة جرمية العنف الجنيس. بيد أن مجلس األمن ال يعالج إخفاق 

الدول يف توفري الخدمات لضحايا العنف الجنيس وتوثيق حاالته.

هذا مجال عمل مهم جداً ويجب االستمرار يف دعمه. لكن يوجد تحديات عديدة أمامه يجب أيضاً االعرتاف بها ومعالجتها 

من جانب األمم املتحدة والدول األعضاء.
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مثة صعوبات عديدة يف توثيق العنف الجنيس. ويعد جمع املعلومات أمراً بالغ األهمية لوضع سياسات وحلول مدعمة 

باألدلة، ولضامن اتباع نهج يراعي النوع االجتامعي ويركز عىل الضحايا لتحديد الرضر واتباع نهج تحويل نحو العدالة.

عالوة عىل ذلك، تفشل الدول يف توفري الخدمات الطبية والقانونية واالجتامعية والنفسية للناجيات. وهي تحيل هذا العمل 

إىل منظامت املجتمع املدين، أحياناً عرب اتفاقات، ويف الغالب بسبب فشلها يف الوفاء بالتزاماتها ألداء هذا الدور. لذلك تشارك 

الجامعات واملنظامت النسائية غالباً يف تقديم الخدمات واملشورة القانونية والنفسية واالجتامعية، مبوارد محدودة للغاية. ويف 

بعض الحاالت، تكون الدول هي من يفرض قيوداً عىل تأمني تلك املوارد بينام تفشل يف توفري هذه الخدمات. وخارج سياق 

النزاع، ال تحصل الناجيات من العنف غالباً عىل الخدمات التي تقدمها الدولة أو املجتمع املدين خوفاً من وصمة العار ورفض 

املجتمع، أو الخوف من تكرار اإليذاء واالعتداء. ويف الوقت نفسه، ورغم أن املجتمع يقبل منظامت املجتمع املدين هذه 

أحياناً، يتطلب العمل يف ظروف النزاع يقظة مستمرة بسبب التحديات األمنية التي تفرضها جهات حكومية وغري حكومية 

أمامها وأمام النساء املستفيدات من خدماتها.

عىل الدول والهيئات املشرتكة بني الدول واملنظامت غري الحكومية الدولية أن تدعم جهود منظامت املجتمع املدين املحلية 

التي تعرف الواقع عىل األرض جيداً وتستطيع إيجاد حلول مجدية، وأن تقدم لها متويالً كافياً لتحقيق مثل هذه الحلول. 

كام يجب وضع خطط ملواجهة الوصمة والعمل عىل تغيري وجهات النظر العامة. ويجب أن تجعل الدول خدماتها متوفرة 

ومتاحة للنساء الاليت يحتجن إليها بدون خوف من املخاطر، وأن تتعاون مع الجامعات النسوية لضامن تلبية هذه الخدمات 

الحتياجات النساء الفعلية، مسرتشدة بتحليل جندري سليم للوضع عىل األرض.

العنف ضد النساء والفتيات أثناء جائحة كوفيد-9	

ازداد العنف الجسدي والنفيس ضد النساء والفتيات أثناء أزمة كوفيد-19 يف بقاع عديدة من العامل، بينها منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا. ومع حبس النساء يف املنازل حيث يواجهن باألساس عنفاً أرسياً، ازدادت احتامالت حدوث هذا العنف وحاالت حدوثه بالفعل. 

ويف الوقت نفسه، كانت خدمات ومؤسسات الدولة الرضورية ملواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي مغلقة كلياً أو جزئياً )مبا فيها 

املحاكم(. ويف العديد من املناطق، كانت هذه الخدمات واملؤسسات محدودة أصالً أو ضعيفة أو غري فعالة حتى قبل كوفيد-19، كام أدى 

الوباء إىل إعاقة الحصول عليها بسبب القيود املفروضة عىل الحركة، وإلغاء الدول ألولوية خدمات النساء، وأسباب أخرى. باإلضافة إىل ذلك، 

فإن الرشطة أو قوات األمن يف دول عديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي التي تقود مواجهة الوباء لفرض اإلغالق وتدابري 

أخرى. وقد تسبب ذلك يف زيادة القيود عىل الحركة والتعبري والرأي، وأضاف قيوداً عىل عمل منظامت املجتمع املدين التي تخدم النساء. 

كام انخفض التمويل والدعم الحكومي للمؤسسات التي تتعامل مع مسائل متس حياة النساء اليومية، كالعنف والحضانة والنفقة.

أدت هذه العوامل مجتمعة إىل وقوع النساء أسريات العنف بدون القدرة عىل الهروب أو اإلبالغ أو طلب الدعم.

كشف الوباء أيضاً عن قصور ىف فهم الحكومات للبعد الجندري لعالقات السلطة ضمن األرسة واملجتمع. عىل سبيل املثال، تم حث النساء 

عىل عدم تقديم شكوى إىل الرشطة عند مواجهة العنف - وهو واقع أدى، إىل جانب محدودية أو نقص الخدمات أو قنوات اإلبالغ، إىل 

إحصاءات رسمية يف بعض البلدان تظهر انخفاضاً يف حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وأدى انخفاض التمويل والدعم الحكومي 

لربامج حقوق املرأة والنظام القضايئ واملؤسسات التي تتعامل مع قضايا متس حياة النساء اليومية، كالعنف والحضانة والنفقة، إىل تقليل 

احتامالت حامية النساء من العنف.

ويف الوقت نفسه، شهدت املنظامت النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا زيادة حادة يف حاالت العنف املبلغ عنها. ونتيجة 

لذلك، اضطرت ألن تبادر وتتحمل معظم العبء من دون زيادة املوارد والدعم. ببساطة، مل تتامىش االستجابات الرسمية مع التحديات 

املعقدة املوجودة سلفاً ومل تواجه بشكل كاٍف التحديات اإلضافية التي أوجدها كوفيد-19.
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»اآلن ىف ظل كوفيد، أصبح األمر أكرث صعوبة. هناك منح أقل للحامية. لدينا مدافعات عن 

حقوق اإلنسان يتعرضن النتهاكات من املجتمع واألرسة وليس لدينا أموال لتأمني الحامية. 

ليس لدينا منح إال إذا أصيبت النساء بكوفيد أو مشاكل متعلقة به. إنه أمر يسء جداً«. 

 –  ناشطة نسوية /  اليمن

يقر مجلس األمن بأن التمكني االقتصادي للنساء يسهم مساهمة كبرية يف استقرار املجتمعات الخارجة من نزاع مسلح، لكنه 

ال يعرتف بأهميته يف جميع الحاالت.

املشاركة االقتصادية للنساء مهمة للغاية، ويشء جيد أن يقر مجلس األمن بذلك. لكن كام ورد أعاله، يركز املجلس عىل أوضاع 

بعد النزاع، وليس عىل املشاركة االقتصادية للنساء عموماً.

مثة جوانب عديدة يجب مراعاتها يف هذا الصدد. من املهم أن يركز مجلس األمن والدول بشكل كاٍف عىل مشاركة النساء 

ومتثيلهن يف العمليات واملؤسسات التي تضع السياسات االقتصادية وتتخذ القرار قبل النزاعات وأثناءها وبعد انتهائها ويف بناء 

السالم، وليس فقط يف أعقاب النزاعات. إن التمكني االقتصادي واالجتامعي للنساء ومشاركتهن يف صنع القرار االقتصادي مهم 

للغاية.

توجد أيضاً مشكلة ضعف متثيل النساء يف بعض أجزاء قطاع الياقات البيضاء املنظم ، وهو ما يعزز الصور النمطية بأنهن أقل 

قدرة وكفاءة من الرجال للقيادة يف املجال العام - خاصة عندما يتعلق األمر باتخاذ قرارات مهمة تتعلق باالقتصاد. يعمل هذا 

النقص يف املشاركة عىل إبقاء النساء معتمدات عىل الرجال ويحد من فرصهن يف متثيل مصالحهن االقتصادية بفعالية.

يرتبط نقص متثيل النساء يف وظائف الياقات البيضاء ارتباطاً مبارشاً مبأسسة فقر النساء يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

وتقليل قيمة عملهن. مثة فجوة واسعة بني مشاركة النساء والرجال يف العمل عموماً يف دول املنطقة. فالنساء غالباً هن من 

يتوىل العمل يف االقتصاد غري املنظم والوظائف قليلة األجر والتى ال توفر الحامية االجتامعية الكافية. وغالباً ما متيز قوانني 

العمل أيضاً بشكل مبارش أو غري مبارش ضد النساء. هذا، باإلضافة إىل الخسائر الهائلة للرعاية غري مدفوعة األجر، يساهم يف 

اتساع فجوة األجور بني الجنسني. وتؤدي النزاعات بأشكالها املختلفة إىل زيادة تأنيث الفقر، وتبقى النساء يف خطر أكرب يف 

غياب فرص العمل، باإلضافة إىل نقص تدابري وضامنات الحامية باألساس.13 ونتيجة جائحة كوفيد-19، فقدت نساء كثريات 

وظائفهن يف القطاع غري املنظم حيث كن يعملن بال وثائق رسمية. وأثناء اإلغالق أيضاً، أُجربت نساء عىل العودة ألدوارهن 

التقليدية. باإلضافة إىل ذلك، أعطى املمّولون والحكومات األولوية ملواجهة الوباء دون مراعاة آثاره الجندرية، ما أدى إىل 

تقليص أو إلغاء متويل املنظامت أو املبادرات النسوية املعنية بحقوق املرأة عموماً.

منظمة العمل الدولية، »املساواة بني الجنسني يف الدول العربية«، . 13
https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/equality-discrimination/WCMS_712089/lang—en/index.htm

https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/equality-discrimination/WCMS_712089/lang--en/index.htm


 20   |   الرصاص أرخص من السكر

»لدى النساء احتياجات حامية خاصة يجب تلبيتها، لكنهن يكافحن أيضاً كل يوم للحفاظ 

عىل مكانتهن يف املجال العام. يتحملن مخاطر ال حد لها يف عملهن ملواصلة دعم نساء 

أخريات وأطفالهن ومجتمعاتهن. وغالباً ما يتواجدن يف الخطوط األمامية للمواجهة وهن 

األكرث تعرضاً للخطر. إن القيام بذلك، يف ظل أكرث الظروف قمعاً، هو عالمة عىل قوة وقدرة 
كبرية عىل الصمود يف وجه األزمات«.14

ان التمكني االقتصادي للنساء رضوري الستقالليتهن، ومُيَكِّنهن من اتخاذ قرارات أساسية يف حياتهن، كالقدرة عىل النجاة من 

العنف األرسي. فهو يخرجهن من الضائقة االقتصادية، ويسهل املشاركة الكاملة يف املجتمع وتطوير أنفسهن وأفراد أرسهن ، 

واالزدهار كأفراد، واملساهمة يف تنمية بالدهن، وغريها الكثري. ويف أوقات الحاجة، ميكنهن من الحصول عىل الرعاية الصحية 

والغذاء والسكن واملوارد األخرى، ال سيام عندما يحتاج الحصول عىل هذه املوارد إىل املال.

ماريا العبده وشامبا باتيل، »توطني العمل اإلنساين: تأمالت يف تقديم الخدمات النسوية والقامئة عىل حقوق املرأة يف أزمة مستمرة«، النوع االجتامعي والتنمية 27، . 14
العدد 2 )2019(، ص 252-237
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	. العسكرة وأثرها
ال تتناول قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن مسألة العسكرة بوصفها مشكلة بحد ذاتها. وال يوجد سوى عدد قليل 

من اإلشارات إليها يف تلك القرارات بشكل مبارش أو غري مبارش.

ماذا يقول مجلس األمن عن العسكرة والتسليح؟

يشدد القراران 0	8	 و960	 عىل الحاجة إىل تدابري لحامية املدنيني، مبن فيهم النساء والفتيات، من جميع أشكال العنف 

الجنيس. ميكن أن تشمل هذه التدابري فرض إجراءات تأديبية عسكرية مناسبة والتمسك مببدأ مسؤولية القيادة، وتدريب 

القوات، وغريها.

ويحث القرار 0	8	 الجامعات العسكرية والرشطة يف بلدان النزاع عىل اتخاذ تدابري وقائية مناسبة، كالتوعية قبل التعبئة 

ويف مرسح العمليات، وغريها من اإلجراءات لضامن املساءلة الكاملة. كام يدعو إىل وضع آليات فعالة لعمليات نزع السالح 

والترسيح وإعادة الدمج، ولجهود إصالح قطاعي العدل واألمن.

يشري القراران 0	8	 و06		 أيضاً إىل أن االغتصاب وغريه من أشكال العنف الجنيس قد يشكل جرمية حرب أو جرمية ضد 

اإلنسانية أو فعالً تأسيسياً يتعلق باإلبادة الجامعية.

يحث القراران 888	 و				 الدول األعضاء عىل تعيني أعداد أكرب من النساء من الجيش والرشطة يف عمليات األمم املتحدة 

لحفظ السالم، وتدريب جميع أفراد الجيش والرشطة تدريباً كافياً ألداء مسؤولياتهم.

يشري القرار 06		 إىل البند الوارد يف معاهدة تجارة األسلحة الذي يقيض بأن تأخذ الدول املصدرة يف الحسبان مخاطر استخدام 

األسلحة التقليدية أو املواد املشمولة الرتكاب أو تسهيل أعامل عنف خطرية قامئة عىل النوع االجتامعي أو أعامل عنف خطرية 

ضد النساء واألطفال.

يحث القرار 				 عىل إجراء أبحاث تراعي النوع االجتامعي وجمع البيانات عن دوافع التطرف لدى النساء، وآثار اسرتاتيجيات 

مكافحة اإلرهاب عىل حقوق اإلنسان للمرأة واملنظامت النسائية، من أجل وضع سياسات هادفة وواقعية وبرمجة خطط 

العمل.

يقر القرار 67		 بأن العنف الجنيس يف النزاع يحدث يف سلسلة متصلة من أشكال العنف املرتابطة واملتكررة ضد النساء 

والفتيات، ويعرتف بأن النزاع يفاقم أيضاً تواتر ووحشية أشكال أخرى من العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

قضايا إشكالية يف مقاربات مجلس األمن

ال يأخذ مجلس األمن بعني االعتبار األثر املدمر لألسلحة عىل النساء والفتيات.
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تُظهر أبحاث رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ورشكائها وجود آثار سلبية مدمرة متنوعة وموثقة جيداً عىل حقوق اإلنسان 

تسببها تجارة األسلحة التقليدية، سواء كانت منظمة أو غري منظمة، أو محوَّلة، أو غري مرشوعة، ومن هذه األثار تفاقم جميع 
أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي.15

يخلف انتشار وامتالك وتكديس واستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة واألسلحة املتفجرة وجميع األسلحة التقليدية 

األخرى آثاراً جندرية، ويؤدي إىل زعزعة االستقرار والتهجري وأرضار أخرى تفاقم العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وتشكل 

العسكرة تهديداً لحقوق النساء والفتيات يف الحياة، واألمن والسالمة الجسدية، واملشاركة العامة والسياسية، والتنقل، والتجمع 

والحق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، وكذلك الحق يف الصحة والعمل والتعليم، عىل سبيل املثال ال الحرص. ويف هذا 

الصدد، من الرضوري أن يشمل الحد من التسلح ونزع السالح الذخرية وقطع الغيار واملكونات إىل جانب األسلحة.

»تؤكد رابطة النساء الدولية للسالم والحرية أن النتيجة النهائية وأثر انتشار األسلحة يف 

مجتمع ما، سواء تم الحصول عليها بشكل قانوين أو غري قانوين، يساهامن يف زيادة عسكرة 

ذلك املجتمع وسيكون لهام حتام آثار سلبية عىل جميع فئاته، مبا فيها النساء والفتيات. 

)...( وتؤكد الرابطة أن املسؤولية النهائية واملساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

تسببها األسلحة املحولة أو غري املنظمة تقع يف معظم الحاالت عىل عاتق الحكومات 

الوطنية والرشكات املنتجة لألسلحة. وكام يشري مانويل مارتينيز مرياليس من معهد األمم 

املتحدة لبحوث نزع السالح، فإن الغالبية العظمى من األسلحة املحولة أو غري املنظمة لها 

أصل قانوين، وأنتجت يف مصانع مسجلة بتصاريح ممنوحة من الحكومات، وتحمل أرقاماً 
تسلسلية، وأعدت للتوزيع التجاري«.16

تعتقد رابطة النساء الدولية للسالم والحرية أن األسلحة مرتبطة بالسلطة وليس باألمن. وهي تتعلق بالسيطرة والهيمنة عن 

طريق العنف وليس التعاون أو املساواة. ويرتبط انتشار األسلحة التقليدية بزيادة الالمساواة بني الجنسني وتعميم ثقافة عامة 

من العنف ضد النساء الاليت يقعن غالباً ضحايا لعنف جندري تيرسه األسلحة الصغرية.17 تُظهر األدلة أن العنف ضد أعضاء 

مجتمع املثليات واملثليني وثنائيي امليل الجنيس واملتحولني جنسياً يزيد أيضاً مع انتشار األسلحة.18 ولذلك، فإن »مواجهة ومنع 

حيازة األسلحة التقليدية وامتالكها ونقلها وتحويلها واستخدامها يتطلب فهم األسباب األساسية الجندرية للسلوك العنيف، 

واإلقرار بأن إحداث تغيريات يف العقلية الذكورية واملعايري الجندرية أداة فعالة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان والنزاع عىل نطاق 
أوسع«.19

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، »تقرير من رابطة النساء الدولية للسالم والحرية إىل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة بشأن أثر تحويل . 16

األسلحة ونقل األسلحة غري املنظمة أو غري املرشوعة عىل حقوق اإلنسان للنساء والفتيات«، أبريل 2020،

املرجع السابق وبلوغ اإلرادة الحاسمة، األسلحة الصغرية، الصورة الكبرية: العنف املسلح بعد اللجنة األوىل )نيويورك: بلوغ اإلرادة الحاسمة، 2014(.. 17

انظر عيادة حقوق اإلنسان والعدالة بني الجنسني يف كلية الحقوق بجامعة نيويورك، مادري ومنظمة حرية املرأة يف العراق، التواصل مع املدعي العام للمحكمة الجنائية . 18
الدولية عمالً باملادة 15 من نظام روما األسايس الذي يطلب إجراء فحص أويل يف حالة: االضطهاد والتعذيب القائم عىل النوع االجتامعي كجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

حرب ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق، 8 نوفمرب 2017،

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، »تقرير من الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية إىل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان بشأن اقتناء املدنيني وحيازتهم . 19
واستخدامهم لألسلحة النارية فيام يتعلق بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية«، فرباير 2020، 

https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/ICC%20Petition%20with%20Sept%
                      2010%20Addendum.pdf

https://www.wilpf.org/wp-content/uplo
          ads/2020/04/WILPF_OHCHR_submission_April2020_Final.pdf

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/
               WILPF_OHCHR_submission_April2020_Final.pdf.8ص

راجع املنشورات املدرجة يف »مواجهة تجارة األسلحة«، بلوغ اإلرادة الحاسمة،. 15
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-andresearch/research-projects/10738-challenging-the-arms-trade

https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/ICC%20Petition%20with%20Sept%2010%20Addendum.pdf
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/ICC%20Petition%20with%20Sept%2010%20Addendum.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/WILPF_OHCHR_submission_April2020_Final.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/WILPF_OHCHR_submission_April2020_Final.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/WILPF_OHCHR_submission_April2020_Final.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/04/WILPF_OHCHR_submission_April2020_Final.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-andresearch/research-projects/10738-challenging-the-arms-trade
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»يف نهاية املطاف، من ميتلكون أسلحة أكرث يستطيعون أن يحكموا، أن مينعوا وصول الطعام 

إىل الناس، ... وأن يتحكموا يف حياتهم وحقوقهم ...« 

 –  ناشطة نسوية / سوريا

ميكن أن يسبب انتشار األسلحة الصغرية بني الناس وأعضاء الجامعات املسلحة اضطرابات داخلية و أن يؤججها. وهذا يسبب 

تهديدات حقيقية ألمن النساء، حتى يف أوقات السلم، يف املجالني العام والخاص. فالنساء والفتيات ببساطة غري آمنات عندما 

تكون األسلحة متوفرة أو منترشة.20 وليس من املبالغة التأكيد عىل رضورة بذل جهود جادة لنزع السالح لتجنب النزاعات 

وملنع تهديد سالم النساء وأمنهن.

شددت املشاركات يف املقابالت يف هذه الدراسة عىل الحاجة إىل أجندة وقائية. فحتى يف األماكن التي تعترب أنها ال تشهد 

نزاعات، عندما ميلك الناس أسلحة، ينتهي بهم األمر إىل استخدامها ضد بعضهم بعضا. وهذا يسبب استقطاباً سياسياً.

»عنرص الوقاية يف قضايا املرأة والسالم واألمن هو األضعف. ال يوجد عمل كاف لسن قوانني 

ولوائح للوقاية قبل النزاعات. وركيزة الوقاية هي األضعف عادة يف خطط العمل الوطنية«. 

 –  خبرية نسوية إقليمية

يشدد األمني العام لألمم املتحدة عىل أن ملكية األسلحة واستخدامها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتعبريات ذكورية محددة تتعلق 

بالسيطرة والسلطة والهيمنة والقوة. كام أن الغالبية العظمى من ماليك األسلحة الصغرية هم من الرجال، والغالبية العظمى 

من أعامل العنف املسلح يرتكبها شبان.21 تكررت هذه الحقائق يف جميع مقابالتنا تقريباً.

»عندما تزداد العسكرة تزداد الذكورية التي تنتهك حقوق املرأة. الذكورية هي الوجه اآلخر 

للعسكرة«. 

 –  خبرية نسوية إقليمية

انظر مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، أثر عمليات نقل األسلحة عىل حقوق اإلنسان )نيويورك: الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2020(،. 20

                      و بلوغ اإلرادة الحاسمة، األسلحة الصغرية،  

الصورة الكبرية: العنف املسلح بعد اللجنة األوىل )نيويورك: بلوغ اإلرادة الحاسمة، 2014(.

مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، أثر عمليات نقل األسلحة.. 21

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/151/84/PDF/G2015184.pdf?OpenElement 
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مجلس األمن ال يعتمد نهجاً واسعاً يأخذ يف االعتبار أثر اإلنفاق العسكري املرتفع مقارنة باملوازنات الضعيفة املتاحة 

للوسائل األساسية إلعامل حقوق اإلنسان.

يشري تقرير صادر عن اإلسكوا إىل أن »املنطقة العربية لديها أعىل معدل إنفاق عسكري كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل 

يف العامل )قرابة 6.2% يف عام 2016(، تليها أمريكا الشاملية بفارق كبري )2.06%( ... أما اإلنفاق عىل الحامية االجتامعية فهو 

منخفض نسبياً، ويحوم حول 2.5% من الناتج املحيل اإلجاميل )باستثناء الرعاية الصحية(. وكان األثر التوزيعي لهذه السياسات 

عىل الرثوة بني املناطق والفئات االجتامعية محدوداً بشكل عام«. وتخلص اإلسكوا إىل أن »ارتفاع اإلنفاق العسكري واألمني  

يف املنطقة يستنزف املوازنات العامة املكونة من موارد قيمة رضورية للتنمية«. وتضيف أن النزاعات »عطلت مكاسب 

التنمية، وألحقت أرضاراً بالغة بالصناعات والقدرات اإلنتاجية، ودمرت البنية التحتية الحيوية وكذلك مدناً بأكملها يف بعض 
الحاالت. لقد حولت املوارد املحلية واملساعدات الخارجية نحو اإلغاثة اإلنسانية واإلنفاق العسكري املتضخم أصالً«.22

ووجدت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية أيضاً أن استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة ال يؤدي إىل قتل 

وإصابة املدنيني فحسب، بل أيضاً إىل تدمري البنية التحتية املدنية لإلسكان والصحة والتعليم. وهذا له آثار جندرية وكذلك 

تداعيات أوسع عىل حقوق اإلنسان.23  تأيت تكلفة إعادة بناء البنية التحتية، كاملستشفيات واملدارس، عىل رأس فجوات 

التمويل املزمنة. وهذا كله يضعف قدرات مواجهة العنف الجندري عرب جهود متكاملة.

أعربت من جرت مقابلتهن من أجل هذه الدراسة بأغلبية ساحقة عن قلقهن من كون املوازنة العسكرية أعىل بكثري من 

موازنات الوزارات األخرى، كالتعليم والصحة. وأكدن أن اإلنفاق العسكري ال يعني رشاء األسلحة فقط، بل يشمل أيضاً نفقات 

املؤسسات وتكاليف التشغيل والرواتب. كام شددن عىل أن هناك مساعدات دولية تقدم عىل شكل مساعدات عسكرية، ولها 

جميعاً هدف مشرتك هو متكني النزاعات.

»أثناء أزمة الغوطة، كان اإلنفاق العسكري جنونياً ]من جميع األطراف[. وكانت زيادة 

اإلنفاق تنعكس زيادة يف أعداد القتىل. ... وصلنا إىل مرحلة كان فيها الرصاص أرخص من 

السكر«. 

 –  ناشطة نسوية /  سوريا

تُظهر بيانات من معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم أن اإلنفاق العسكري يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مستمر 
يف الزيادة رغم العجز واالختالالت املالية الكبرية يف هذه الدول.24

لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، التمثيل السيايس للنساء.. 22

بلوغ اإلرادة الحاسمة، األسلحة املتفجرة والحق يف الصحة والتعليم والسكن الالئق، مايو 2016،. 23

رؤية اإلنسانية، »اإلنفاق العسكري والعجز املايل يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بعد الربيع العريب«، . 24

https://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-
              and-research/publications/10914-explosive-weapons-and-the-right-to-health-education-and-adequate-housing  

https://www.visionofhumanity.org/military-spending-and-fiscal-deficit-in-mena-post-arab-spring/

https://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/publications/10914-explosive-weapons-and-the-right-to-health-education-and-adequate-housing
https://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/publications/10914-explosive-weapons-and-the-right-to-health-education-and-adequate-housing
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عىل الرغم من أن مجلس األمن يذكر معاهدة تجارة األسلحة يف قرارات املرأة والسالم واألمن، فإنه ال يطالب برقابة قوية 

عىل األسلحة أو عىل تجارة األسلحة أو نزع السالح.

تقتيض املادة 4 من معاهدة تجارة األسلحة أن تقيّم الدول املصدرة مخاطر استخدام األسلحة التي تشملها املعاهدة »الرتكاب 

أو تسهيل أعامل عنف جسيمة قامئة عىل النوع االجتامعي أو أعامل عنف جسيمة ضد النساء واألطفال«. ويرد هذا البند من 

ل  معاهدة تجارة األسلحة يف قرار مجلس األمن رقم 2106، املعتمد مبوجب أجندة املرأة والسالم واألمن. بيد أن القرار ال يُفعِّ

م توصيات محددة، كام هو متوقع، رغم أنه قرار مجلس األمن الوحيد الذي يربط معاهدة تجارة األسلحة بالنوع  ذلك وال يُقدِّ

االجتامعي والنزاعات.

وتُظهر األدلة أن انتشار األسلحة ميثل تهديداً لحقوق النساء يف األماكن الخاصة والعامة. ويتناول قرار مجلس األمن رقم 2467 

»العواقب االجتامعية واالقتصادية« لنقل األسلحة غري املرشوع وتكديس وإساءة استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة 

عىل النساء. وقد أبرزت املقابالت ضعف أو غياب القوانني والسياسات واملؤسسات املعنية مبكافحة األسلحة غري املرشوعة 

ونزع السالح.

»لو كان العمل عىل نزع السالح فعاالً، »ملا رأينا الجامعات املسلحة تستويل عىل املدن«. 

 –  ناشطة نسوية / اليمن

كام سلطت املقابالت الضوء عىل انعدام مساءلة الدول التي تنقل األسلحة أو تصدرها.

يهدد انتشار األسلحة يف األماكن املأهولة وبني السكان باستخدامها يف أي وقت، وبالتايل يُعرِّض سالمة النساء للخطر. وقدر 

ورد يف إحدى املقابالت اقرتاح مبتكر لنزع سالح املناطق املأهولة:

»طلبنا نحن النساء نزع السالح من املدينة. كنا أول من طلب ذلك. مدننا مليئة 

باملعسكرات ومستودعات السالح. وهذا غري وارد يف أي قرار صادر عن مجلس األمن. 

السكان درع برشي لهذه املعسكرات. ... وهذا يؤثر عىل النساء بالتأكيد، ألن القتال عندما 

يبدأ، يحدث يف شوارع املناطق السكنية ألن األسلحة متوفرة«. 

 –  ناشطة نسوية / اليمن

ومثة مسألة أخرى أبرزتها مشاركات عدة هي انعدام الشفافية بشأن املوازنات العسكرية، مبا فيها اإلنفاق. وهذا يقلل كثرياً 

من قدرة الناس عىل التدقيق ومحاسبة الجيش. لذلك يجب أن يأخذ تقييم العسكرة يف االعتبار أن معرفتنا بالحقائق املتعلقة 

باإلنفاق العسكري محدودة. وهذا يعني، يف كثري من الحاالت، أن الربملانات ال تستطيع تدقيق املوازنات.
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يؤكد هذا املثال صدى الدعوات والحاالت األخرى التي وثقتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية سابقاً وتواصل جمع 

املعلومات عنها. عىل سبيل املثال، يف مخيم أطمة للنازحني يف إدلب شامل سوريا، أشعل خالف شخيص عىل صنبور مياه عام 

يف املخيم توترات خفية أخرى. ورسعان ما تطور األمر إىل اشتباكات مسلحة. ومل تكن هذه حادثة فريدة من نوعها. كان 

انتشار السالح الفردي يف املخيم من جهة، وغياب قانون يضبطه من جهة أخرى، من األسباب الرئيسية وراء هذه الحادثة 

ومثيالتها. وقد أطلقت إحدى الناشطات يف املخيم حملة انضم إليها كثريون، داعية إىل »عدم استخدام السالح داخل املخيم«، 

إىل جانب خطوات أخرى. ورغم صعوبة تقييم أثر تلك الحملة، فإن هناك شعور عام بحدوث انخفاض يف عدد الحوادث 
املتعلقة باألسلحة.25

يف بعض البلدان، تقوض عالقة الدولة بالعشائر نتيجة نفوذها، الذي يرتبط سالم النساء وأمنهن غالباً بدرجة تسليحها، )انظر 

املزيد أدناه بشأن العشائر(. 

يؤكد مجلس األمن عىل رضورة زيادة مشاركة النساء يف الجهاز العسكري واألمني إضافة إىل حفظ السالم.

ال يوجد دليل عىل أن زيادة مشاركة النساء يف الجيش تؤدي إىل الحد من النزاعات أو الجرائم ضد النساء أثناءها.

ال تغري مشاركة النساء يف الجيش النظرة األساسية وهي أن العسكرة ال تضمن األمن. فالعسكرة تقوم أساساً عىل تسوية 

النزاعات بالعنف، بدالً من تحقيق األمن البرشي، واحرتام حقوق اإلنسان، ومنع نشوب النزاعات يف املقام األول. كام أن 

افرتاض أن إضافة نساء إىل الجيوش يعني أنها تصبح »أقل عدوانية«، أو رمبا أقل انتهاكاً لحقوق املرأة، هو افرتاض خاطئ أيضاً 

ألنه يستند إىل التصور النمطي للنساء عىل أنهن أقل عدوانية وأكرث سلمية وأكرث هدوءاً. وهذا يغفل أيضاً أن الجيوش مبنية 

عىل دافع أسايس هو  رضورة  االنتصار عىل العدو وأن األساليب والوسائل التي تستخدمها لالنتصار عدوانية بطبيعتها، حتى 

لو كانت متوافقة مع القانون الدويل، حيث ال يحظر القانون الدويل استخدام القوة يف النزاعات املسلحة، بل ينظمها فقط. 

لذلك فإن إضافة النساء إىل الهياكل واألنظمة العسكرية ال يغري هذه العقيدة األساسية.

بل إن هناك أدلة تؤكد أن النساء يف الجيش يسعني إلثبات أنهن متساويات مع الرجال عرب اللجوء إىل أساليب »أكرث« عنفاً 
وعدوانية. لذلك ال ميكن اعتبار مشاركتهن يف الجيش إال زيادة يف عسكرة املجتمع.26

منظمة بدائل ومؤسسة كفينا تل كفينا، »بناء السالم يحدد مستقبلنا اآلن«: دراسة عن حراك نساء من أجل السالم يف سوريا )اسطنبول: مؤسسة بدائل، 2015(.. 25

انظر مناقشة الجوانب املختلفة للقضية يف برنامج صانعات السالم، الجندر والنزعة العسكرية، تحليل الصالت بوضع االسرتاتيجيات من أجل السالم )الهاي: برنامج . 26

صانعات السالم، 2014(.
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يهيمن الذكور إىل حد كبري عىل العسكرة. وال تؤدي زيادة العسكرة إال إىل توترات ونزاعات. 

أثناء النزاعات، نشهد زيادة يف العنف القائم عىل النوع االجتامعي، والعنف الجنيس 

املستخدم كسالح حرب. والنساء هن الضحايا الرئيسيات أثناء النزاعات.27 واملنطقة دليل 

واضح عىل ذلك. تُستَخَدم النساء دامئاً كأدوات وأسلحة يف النزاعات. لذلك، ليس من 

مصلحتهن رؤية توسع يف العسكرة. متثيل النساء يف الجيش ليس الحل. وإحداث تغيريات يف 

النظام العسكري بزيادة عدد النساء فيه له أثر محدود جداً. فهن يصبحن جزءاً من النظام. 

وقدرتهن عىل تحقيق اخرتاقات محدودة، خاصة وأنهن يف معظم األوقات مرؤوسات، ولسن 

يف مستويات صنع القرار. لن يؤدي وجود النساء يف الجيش بدالً من مواقع صنع القرار إىل 

جندرة النظام. فوجودهن يف النظام العسكري ينايف نهج السالم واألمن، وال يشجع سوى 

نزاعات تكون النساء ضحيتها. هيكل الجيش بأكمله ضد العدالة بني الجنسني.

 –  من مقابلة مع ناشطة نسوية / فلسطني

مل يتطرق مجلس األمن إىل الحاالت التي تتعدى فيها العسكرة والتسلح عىل األماكن املدنية.

للعسكرة والنزاع عواقب وخيمة عىل األرواح. ومع ذلك، تُظهر حاالت عديدة خارج إطار النزاعات أن التسلح والعسكرة 

املوسعة تتعدى عىل املساحات املدنية. ولهذا أثر مدمر عىل املدنيني عموماً، وعىل النساء والفتيات بشكل خاص.

يوجد أمثلة عديدة تُظهر أن الجامعات السياسية املسلحة وامليليشيات الطائفية والعشائر تشكل جميعها تهديدات لسالم 

النساء وأمنهن. تنبع قوتها إىل حد كبري من حيازتها لألسلحة، مبا فيها األسلحة الصغرية، وهو ما تدركه الدولة جيداً لكنها ال 

تفعل الكثري بشأنه، هذا إن فعلت شيئاً. يُسمح لها عموماً بالعمل بدون تدخل من الدولة، وتوجه هذه الجامعات تهديداتها 

مبعرفة الدولة. عىل سبيل املثال، متثل الهجامت التي شنتها قبائل يف دول عديدة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا مؤخراً 

عىل مصادقة تلك الدول عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة تهديداً بتقويض االلتزامات باملعايري الدولية 

والتقدم نحو حقوق أفضل للنساء والفتيات.

يوجد أيضاً أمثلة عديدة عىل اعتداءات ميليشيات طائفية ومجموعات مسلحة معارضة عىل ناشطات أو مهنيات بارزات يف 
عدد من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا.28

يشكل الرجال أغلبية القتىل أو املصابني مبارشة يف النزاعات، بينام تعاين النساء أكرث من غريهن من اآلثار الثانوية طويلة األجل، باإلضافة إىل األثر املبارش وغري املبارش . 27
عليهن أثناء النزاع.

بلوغ اإلرادة الحاسمة، األسلحة املتفجرة والحق يف الصحة والتعليم والسكن الالئق، مايو 2016،. 28
https://www.womenpeacesecurity.org/peacebuilder-resource-un-security-council-briefing-libya-marwa-mohamed-09-2019/

https://www.womenpeacesecurity.org/peacebuilder-resource-un-security-council-briefing-libya-marwa-mohamed-09-2019/
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حول مخاطر السالح يف أيدي امليليشيات الدينية، قالت خبرية جرت مقابلتها من أجل هذا التقرير:

»إنهم ضد حقوق املرأة وقضاياها ... لذا فكلام زاد تسليحهم، زاد الخطر عىل حقوق املرأة«. 

 –  خبرية نسوية إقليمية

إن ضعف ضامنات وتدابري حامية حقوق اإلنسان يف الدول يعني بالرضورة إضعاف أجندة املرأة والسالم واألمن عىل 

املستوى الوطني. وهذا ما يضفي األهمية عىل عمل الدول واألمم املتحدة والهيئات الحكومية الدولية للحد من سلطة هذه 

الجامعات. ونزع السالح ليس سوى خطوة يف هذا االتجاه.

يف دول عدة يف املنطقة، تعرضت نساء ميارسن دوراً نشطاً يف املجتمع لالعتداء أو االختطاف أو القتل عىل أيدي هذه القوات 

التي ال تستطيع القيام بذلك إال بسبب قوة أسلحتها.

»يف املناطق الخاضعة لسيطرة امليليشيات الدينية املسلحة أو العشائر تزيد الذكورية 

والهيمنة. وهذا ناتج أساساً عن قوتها التي ترتبط بتسلحها. لذلك تُنتَهك حقوق النساء، 

وترتسخ الصور النمطية عن أدوارهن، ويُعتربن أداة للمتعة الجنسية. ... عندما تزيد 

العسكرة تزيد الذكورية التي تنتهك حقوق النساء. الذكورية هي الوجه اآلخر للعسكرة ». 

 –  خبرية نسوية إقليمية

الجانب اآلخر املثري للقلق الذي بدأ يف الظهور أيضاً هو تعيني عسكريني يف عضوية املجالس املحلية املدنية )كام يحدث يف 

سوريا(.

ومثال مرص يعد حالة أخرى تُظهر أن توسع دور الجيش يتعدى عىل كثري من جوانب الحياة املدنية ويرتك آثاراً خطرية، حيث 

يكتسب الجيش سلطات للسيطرة حتى عىل االقتصاد واإلدارة العامة املدنية وغريها. وال ميكن أن يؤدي ذلك إال إىل زيادة 

االستقطاب يف املجتمع املرصي، حيث يصبح الناس إما مرتبطني ارتباطاً وثيقاً بسلطة الجيش، أو يتأثرون سلباً بانتهاكات 

حقوق اإلنسان املنترشة يف مرص، والتي سببها زيادة سلطات الجيش أيضاً.
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»ال ينبغي أن يضطر الناس إىل االختيار بني تأييد جيشهم أو معارضته، ألن أفراده يف النهاية 

أفراد يف عائلتنا، ومل نوظفهم من بلد آخر، ووظيفتهم األساسية هي الدفاع عن البالد عىل 

الحدود«. 

 –  خبرية نسوية إقليمية

دراسة حالة: الدور االقتصادي للجيش يف مرص

ميتد دور الجيش يف مرص أبعد من الحدود املعتادة. فطوال عقود، دأب الجيش املرصي عىل العمل يف أنشطة اقتصادية، بحجة أنها وسيلة 

لخفض موازنة الدفاع الرسمية. ومنذ عام 2013، عندما توىل الجيش السلطة، اعتمد الرئيس عبد الفتاح السييس، وهو جرنال سابق أصبح 

رئيساً يف عام 2014، عىل الجيش لتويل وظائف إدارية رئيسية يف االقتصاد املدين. باإلضافة إىل ذلك، ينص قانون حديث عىل تعيني مستشار 

عسكري لكل محافظ، وبالتايل يكرس يف القانون ما كان يحدث بالفعل يف املامرسة: يوضع ضابط عسكري يتمتع بحق النقض جنباً إىل جنب 

مع كبار املسؤولني املدنيني كالوزراء واملحافظني.

وبناًء عليه، يوفر الجيش سلعاً ميسورة التكلفة يف األسواق املدنية، كالطعام مثالً، ويزيد إيرادات خزينة الدولة. ولكن الدولة، كام يشري 

املحللون، باعتامدها عىل الجيش لتعويض إخفاقات الجهات املدنية يف إدارة االقتصاد والبنية التحتية العامة واألسواق، تُضعف تلك الجهات 

وتهمشها. كام تستفيد الرشكات العسكرية من عمل املجندين ومن حرية كبرية يف الوصول إىل أي منطقة تابعة للحكومة. ونتيجة لذلك، 

تُظهر التقديرات أن الجيش يدير اآلن قرابة ربع إجاميل اإلنفاق الحكومي يف اإلسكان والبنية التحتية العامة. والعواقب االقتصادية سلبية 

باطراد، ألن مرص تقرتض بكثافة لتمويل هذه املشاريع. وتتمتع أجزاء كبرية من األنشطة االقتصادية العسكرية بوضع اإلعفاء الرضيبي، 

وهذا يحرم موازنة الدولة من إيرادات كبرية.

وال تُعلَن حسابات الجيش املرصي ألي شخص عىل اإلطالق - خارج مرص أو حتى داخلها. كام ال يُحوَّل أي دخل يحققه الجيش إىل الجهات 

املدنية، بل يذهب كله إىل متويل الجيش.

وتتجىل قوة الجيش أيضاً يف استرياد األسلحة. فقد كانت مرص ثالث أكرب مستورد لألسلحة يف العامل يف الفرتة 2015-2019، حيث زادت 

مستورداتها أكرث من الضعف مقارنة بفرتة السنوات الخمس السابقة.

املصادر:

يزيد صايغ، »الجيش املرصي اآلن يسيطر عىل جزء كبري من اقتصادها. هل هذا سلوك حكيم؟ سؤال وجواب«، مركز كارنيغي للرشق 

األوسط، 25 ترشين الثاين/نوفمرب 2019؛ وميشيل دن، »مرص: اتجاهات يف السياسة واالقتصاد وحقوق اإلنسان«، شهادة أمام اللجنة الفرعية 

التابعة ملجلس النواب األمرييك املعنية بالرشق األوسط وشامل أفريقيا واإلرهاب الدويل، 9 أيلول/سبتمرب 2020، مؤسسة كارنيغي للسالم 

الدويل.
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	. الحاجة إىل مقاربات جديدة أو إضافية  
    ألجندة املرأة والسالم واألمن

يف ضوء ما سبق، أبرزت املقابالت رضورة قيام مجلس األمن والدول بتبني منهجيات أخرى ألجندة املرأة والسالم واألمن يف 

نشاطاتهم الثنائية ومتعددة األطراف.

االحتالل األجنبي تهديد للمرأة والسالم واألمن

ال تذكر قرارات مجلس األمن الخاصة بأجندة املرأة والسالم واألمن حتى اآلن االحتالل األجنبي بوصفه تهديداً للسالم واألمن. 

ويُظِهر واقع االحتالل اإلرسائييل لفلسطني أن وجوده يف حد ذاته تهديد لسالم النساء وأمنهن. إنه احتالل بالقوة، وليك يحافظ 

عىل استمراره، يعتمد مجموعة من القوانني والسياسات واإلجراءات التي متس كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقريباً. 

هذه القوانني والسياسات واإلجراءات واملامرسات بطبيعتها عنيفة وتعيق التنمية البرشية وتتعارض مع حقوق اإلنسان وتنتهك 

القانون الدويل. وكثري منها انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل، وتشكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية. ومن األمثلة 

عىل ذلك:

مداهامت ليلية عنيفة لبعض املنازل، تعتقل قوات االحتالل فيها مواطنني وتنهب منازلهم وترسق ممتلكاتهم. ويخلف 	 

ذلك آثاراً نفسية طويلة األمد عىل النساء وأطفالهن. تهدف تلك املداهامت إىل ترهيب املدنيني يف إطار اسرتاتيجية 

منهجية للحفاظ عىل السلطة. ويف كثري من الحاالت، تستمر معاناة النساء من الصدمة بعد املداهمة الليلية.

عنف املستوطنني اإلرسائيليني غري الرشعيني ضد الفلسطينيني، خاصة ضد النساء واألطفال، وإفالتهم من العقاب. تخىش 	 

نساء فلسطينيات كثريات تعرض أطفالهن لإلصابة أو االعتقال أو القتل عىل يد املستوطنني لوجودهم يف املكان الخطأ 

أو التوقيت الخطأ. وهذا يفرض عىل النساء دامئاً االنتباه لضامن سالمة أرسهن. كام يخشني مغادرة املنزل مبفردهن 

بعد تعرضهن لهجامت املستوطنني نهاراً وليالً.

عنف الجنود واملستوطنني، والتخريب وتدمري املمتلكات الخاصة، كهدم املساكن، ال سيام يف املناطق املحيطة 	 

باملستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية، يثقل كاهل النساء مبسؤوليات متزايدة يف األرسة، مبا فيها املسؤوليات املالية.

بسبب القوانني واللوائح اإلرسائيلية، تخرس املرأة الفلسطينية التي تعيش يف القدس الرشقية تصاريح اإلقامة املؤقتة 	 

عرب إجراء مل شمل األرسة إذا قرر الزوج طالقها أو الزواج مرة أخرى. وإذا كان أطفالها يحملون بطاقة هوية مقدسية، 

وظلوا مع األب، فلن تتمكن املرأة من العيش يف املدينة التي يعيش فيها أطفالها أو حتى زيارتهم. كام أن النساء 

ضحايا العنف األرسي يرتددن يف إبالغ السلطات اإلرسائيلية خوفاً من نقلهن قرساً إىل خارج القدس الرشقية وفقدان 
حضانة أطفالهن.29

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، النساء الفلسطينيات تحت االحتالل اإلرسائييل الطويل: أثر العنف الذي ميارسه االحتالل عىل النساء )جنيف: رابطة النساء الدولية . 29
-https://www.wilpf.org/report-release-palestinian-women-under-prolonged-israeli-occupation-the-gendered-impactللسالم والحرية، 2018(، 

                      of-occupation-violence/
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رضورة التأكيد عىل دور منظامت املجتمع املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان وتخفيف 

املخاطر التي يواجهنها

إن مقاربة مجلس األمن لدور منظامت املجتمع املدين واملدافعات عن حقوق اإلنسان محدودة جداً. فهو ال يقر إال بجوانب 

محدودة جداً يف عملهن ، مع الرتكيز عىل تقديم الخدمات والعمل عىل مشاركة النساء. وهو يؤكد الحاجة إىل استشارة تلك 

املنظامت يف أوضاع بعد النزاع، إلدارة املساعدة اإلنسانية مثالً. ويدعو تحديداً إىل تقديم املساعدة للمنظامت التي تقدم 

خدمات لضحايا العنف الجنيس، وكذلك للمنظامت التي تعمل عىل تعزيز مشاركة النساء.

ولكن، كام ورد يف مقدمة هذه الوثيقة، فإن عمل منظامت املجتمع املدين أوسع بكثري وأكرث تنوعاً من هذا النهج املحدود. فهي 

تعمل عىل جميع ركائز األجندة يف أوقات السلم والنزاع عىل السواء وأثناء صنع السالم وإعادة اإلعامر بعد النزاع. إنها تعمل 

عىل املستويني املحيل والوطني، فضالً عن العمل خارج بلدانها، مع مجتمعات املهاجرين والالجئني. ومن األهمية مبكان أن يقر 

مجلس األمن بهذا التنوع يف عمل منظامت املجتمع املدين ويدعو إىل مواصلة دعمها.

»ليس عملنا هو املستهدف فقط، بل نحن أيضاً مستهدفون برشاً وأفراداً. نحن مستهدفون 

يف حياتنا الشخصية. ويستخدمون عائالتنا للضغط علينا«. 

 –  خبرية نسوية إقليمية

إضافة ملا سبق، تعمل الناشطات النسويات واملدافعات عن حقوق اإلنسان غالباً يف ظروف خطرة تهدد سالمتهن الجسدية 

والنفسية. كام يواجهن تحدياً آخر هو عدم قبول حقوق املرأة الثقافية أو االجتامعية أو السياسية. كام يزداد تعرض الناشطات 

النسويات لخطر األذى بسبب زيادة ظهورهن، وقيامهن غالباً بتحدي األعراف االجتامعية والسياسية وانتقاد العقلية الذكورية 

والهياكل األبوية. ففي العديد من البلدان، تعرض كثري من النساء اللوايت اكتسنب شهرة للقتل أو اإلصابة أو االعتداء أو ما زلن 

يتعرضن لتهديدات مستمرة. وتواجه ناشطات نسويات كثريات اعتداءات متكررة عىل سمعتهن ومكانتهن االجتامعية وأخالقهن.

تزداد هذه املخاطر يف دول عديدة، حتى خارج ظروف النزاعات، عىل يد جهات مسلحة غري حكومية )مليشيات أو أحزاب 

سياسية مسلحة(، أو بسبب وجود عشائر وقبائل محافظة.

وتشدد املنظامت النسائية املحلية أيضاً عىل أهمية العمل عىل الحامية والتمكني االقتصادي والتوعية. تقول ناشطة نسوية من 

اليمن إنهم ركزوا يف البداية أساساً عىل مشاركة النساء يف بناء السالم.
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»نضيف اآلن جانب الحامية بسبب الوضع الهش وغري اآلمن الذي يعمل فيه رشكاؤنا. فهم 

يخاطرون بحياتهم ويتلقون تهديدات يومياً«. 

 –  ناشطة نسوية / اليمن

وتقول ناشطة أخرى:

»يف البداية كنا نركز عىل املشاركة عموماً، ولكن بدأنا الحقاً ندرك أنها غري ممكنة بدون 

حامية وبدون متكني اقتصادي وبدون معرفة. لذلك بدأنا العمل عىل هذه القضايا ببطء. ثم 

اكتشفنا أجندة املرأة والسالم واألمن، واكتشفنا أن مثة تقاطع بني عملنا واألجندة«. 

 –  ناشطة نسوية / سوريا

وأوضحت هذه الناشطة الحقاً يف املقابلة أنها عندما تتحدث عن الحامية، فإنها تعني أيضاً أمن النساء.

أكدت النسويات املشاركات من اليمن وسوريا ومرص وفلسطني أهمية جانب الحامية يف األجندة، وأنه أصبح أولوية لعملهن. 

كام نوهن إىل أن الحاجات كبرية وتتطلب مزيداً من االهتامم الدويل رغم وجود برامج ودعم يف مسائل الحامية.

وأفادت ناشطات نسويات بأنهن تعرضن للتهديد واالعتداء حتى بشأن تواصلهن مع مجلس األمن. توجد تقارير عن قرصنة أو 

محاوالت اخرتاق الحسابات املرصفية والربيد اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتامعي، وهذا مصدر قلق لهن. تقول إحداهن:

»ينتابك الذعر وأنت تعمل يف هذا املجال«. 

 –  ناشطة نسوية / اليمن



الحاجة إىل مقاربات جديدة ألجندة املرأة والسالم واألمن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا   |  33

سجل قرار مجلس األمن رقم 2493 لعام 2019 تقدماً ملحوظاً حيث أقر بأن منظامت املجتمع املدين تواجه قيوداً كثرية من 

الدول. وهو يشجع الدول األعضاء بقوة عىل »إيجاد بيئات متكينية آمنة تتيح للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين، مبا يف ذلك 

القيادات النسائية املجتمعية، الرسمية منها وغري الرسمية، والعامالت يف بناء السالم ويف مجال السياسة واملعنيات بحامية حقوق 

اإلنسان وتعزيزها، االضطالع بعملها باستقالل ودون تدخل ال موجب له، حتى يف حاالت النزاع املسلح، والتصدي لجميع أشكال 

التهديد واملضايقة والعنف وخطاب الكراهية املوجه ضدها«.30 وهذا اعرتاف مهم للغاية يجب التأكيد عليه باستمرار.

يتعني عىل مجلس األمن أيضاً التشديد عىل أهمية حامية املدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات النسويات من اعتداءات 

الجامعات املسلحة. كام يجب أن يعرتف بالرتهيب واألعامل االنتقامية التي يواجهنها من الدول والجامعات املسلحة عند العمل 
بأجندة املرأة والسالم واألمن، وآليات حقوق اإلنسان املختلفة، ومع هيئات األمم املتحدة األخرى، مبا فيها مجلس األمن نفسه.31

يف شباط/فرباير 2020، نظم أعضاء مجلس األمن اجتامع موازي بشأن األعامل االنتقامية ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان 

والعامالت يف بناء السالم اللوايت يتعاملن مع مجلس األمن وهيئاته الفرعية.32 وهذه خطوة مرحب بها. وآن األوان ألن يرتجم 

املجلس هذه املناقشات إىل توصيات عملية، وأن يضمن اعتامد منظومة األمم املتحدة تدابري لتسهيل مشاركة املدافعات عن 

حقوق اإلنسان وحاميتهن .

»لقد حان الوقت يك يأخذ مجلس األمن وضع املدافعات عن حقوق اإلنسان عىل محمل 

الجد، ويعتربه ضمن أجندة املرأة والسالم واألمن«. 

 –  ناشطة نسوية

أجندة املرأة والسالم واألمن تنطبق عىل جميع البلدان ويف جميع األوقات

»السالم هنا يعني أن يعيش املرء بطريقة آمنة، بحيث ال يتعرض للتهديد طوال الوقت عىل 

يد جريانه والرشطة واملجتمع بسبب هويته .... إذا مل يكن الناس آمنني يف منازلهم، فلن 

يكونوا آمنني خارجها قط«. 

 –  ناشطة نسوية/مرص

مجلس األمن الدويل، »القرار 2493 )2019(: اعتمده مجلس األمن يف جلسته 8649، يف 29 أكتوبر 2019،« 29 أكتوبر 2019،. 30

انظر التقارير الدورية لألمني العام لألمم املتحدة عن الرتهيب واالنتقام ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.. 31

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/339/37/PDF/N1933937.pdf?OpenElement.

مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف مجال حقوق اإلنسان )نيويورك: الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2020(، . 32
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/239/52/PDF/G2023952.pdf?OpenElement

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/239/52/PDF/G2023952.pdf?OpenElement
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ال تقترص التهديدات لسالم النساء والفتيات وأمنهن عىل حاالت النزاع وبعد النزاع. فغالباً ما توجد ظروف عديدة تعرضهن 

للخطر مثل التوتر أو االستقطاب السيايس، ونزاعات وهيمنة القبائل والعشائر وامليليشيات املسلحة، وضعف سيادة القانون، 

وضعف املؤسسات، واألعراف واملعتقدات املرتبطة بالجندر والعقلية الذكورية واألدوار النمطية للنساء والفتيات، واستحقاق 

الذكور، مبا يف ذلك االستحقاق الجنيس، وكثري من العوامل األخرى التي توجد يف زمن السلم وتستمر أثناء النزاعات.

لذلك، يُعترب زمن السلم فرتة مهمة تسمح للدول بتطوير قدرات الوقاية والحامية واملشاركة. وميكنها وضع قوانني وسياسات 

وإنشاء مؤسسات تعزز الوقاية وتوفر الحامية الرسيعة والكافية عند الحاجة. وتعد املشاركة يف إدارة الشؤون العامة واألحزاب 

السياسية واملؤسسات يف زمن السلم أمراً رضورياً، كام أنها تعزز ومتكن مشاركة النساء يف بناء السالم، كلام دعت الرضورة.

النساء وجائحة كوفيد-9	: تهديد للسالم واألمن

شددت  املشاركات  يف املقابالت عىل رضورة فهم واستخدام أطر املرأة والسالم واألمن يف جميع حاالت الطوارئ. وتوضح جائحة كوفيد-19 

وأثرها عىل النساء هذه النقطة بقوة.

يربز الوضع الحايل يف ظل الجائحة أن النساء يعانني من عنف متزايد وتهديدات الستقاللهن االجتامعي واالقتصادي، ويوضح أهمية 

مشاركتهن يف االستجابة ويف تصميم الربامج واتخاذ القرار. فبدون هذه املشاركة، تثبت الحلول الناتجة أنها ال تراعي النوع االجتامعي.

يف إطار جهودها ملواجهة األزمة، مل تتشاور الحكومات بشكل كاٍف مع الجامعات النسائية، رغم وجود األدلة عىل زيادة العنف واألثر 

السلبي غري املتناسب لألزمة عىل النساء. وقد نتج عن ذلك برامج خذلت النساء واحتياجاتهن. فمثالً، مل تلب الحكومات بشكل كاف 

الحاجة إىل تدابري متنع العنف وتحمي النساء منه، رغم وجود أدلة عىل أن النساء يرتددن يف مغادرة املنزل لإلبالغ عن حاالت العنف، خوفاً 

من الوصمة واملخاطرة بانكشاف األمر أمام املجتمع.

ومن الجوانب املهمة األخرى التي أبرزتها هذه الحالة أهمية استثامر الدولة يف الخدمات لحصول الناس عىل حقوقهم اإلنسانية األساسية. 

كانت مشاكل النظم الصحية واضحة وترضر منها أشخاص من شتى الطبقات واملشارب، حيث دأبت الدولة عىل االستثامر يف العسكرة أكرث 

من استثامرها يف الصحة.

تُظهر األدلة أيضاً أن غياب برامج وسياسات هادفة، توضع من أجل النساء ومبشاركة النساء ومن قبل النساء، حقق نتائج عكسية وأدى إىل 

حرص دور النساء ضمن األرسة، وبالتايل تعطيل مكاسب سنوات من العمل.
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البعد الطبقي ألجندة املرأة والسالم واألمن

يرتدي »تأنيث الفقر« معنى خاصاً وله تبعات خاصة يف ظروف النزاع وانعدام األمن وآثارهام عىل النساء. يف األوقات العادية، 

غالباً ما يكون الحصول عىل املوارد االقتصادية مهامً لتسهيل الوصول إىل الخدمات واملؤسسات الصحية والتعليمية وغريها. 

ويؤدي تهميش النساء يف سوق العمل )انظر أعاله(، وأعباء الرعاية، فضالً عن محدودية وصولهن إىل األصول واملمتلكات، وكلها 

عوامل تفاقمت بسبب قوانني املرياث والعمل التمييزية، إىل وضع النساء يف موقف ضعف اقتصادي وتزيد من تهميشهن. 

ويديم ذلك املامرسات األبوية املنهجية والهيكلية السائدة يف املجالني الخاص والعام. ويتضح هذا بجالء يف أثر جائحة كوفيد-19 

عىل النساء.

تأنيث الفقر الناتج عن كوفيد-9	

يبني تقرير لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية عن أثر كوفيد-19 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا األثر االقتصادي للجائحة عىل 

النساء.33 وقد تضمنت نتائجه الرئيسية ما ييل:

»ترضرت األرس ذات الدخل املنخفض وربات األرس والناجيات من العنف األرسي والعامالت يف االقتصاد غري املنظم بدون حامية اجتامعية، 

أكرث من الفئات األخرى من الوباء واملعالجة الحكومية غري الكافية له«.

»غياب شبكة األمان االقتصادي وتدابري الرعاية االجتامعية من شأنه أن يهدد النساء بشكل أسايس ، كونهن أول من تعرضن الجراءات 

الفصل التعسفي ال سيام يف قطاع الخدمات حيث تشكل النساء معظم اليد العاملة«. 

»أجمعت املنظامت ]الرشيكة[ عىل فشل الحكومات يف االستجابة بشكل فعال للضغوط االضافية عىل القطاع الصحي والدعم االقتصادي، 

حيث فضلت االستثامر بالنشاط االقتصادي عىل حساب األمن املعييش ملعظم الفئات املهمشة«.

»]إن[ ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وسوء األوضاع املعيشية للنساء واألرس، ال سيام يف ظل تضخم العمالت أو انهيار أسعارها يف مقابل 

الدوالر ]من العالمات الرئيسية األخرى لآلثار الخطرية املتزايدة لعدم تلبية الحكومة الحتياجات الفئات الضعيفة[«.

»عززت االستجابات الرسمية للحكومات يف بلدان املنطقة من تأنيث الفقر، حيث كانت األعباء والنتائج وغري متكافئة وذات أثر مجحف 

عىل النساء. وقد أشارت املنظامت إىل أن العديد من هذه الفئات املهمشة تستطيع تحمل إجراءات اإلقفال القرسية التي أنتهجتها 

الحكومات، ال سيام النساء ربات األرس ، والنساء املنخرطات يف أعامل يومية لدعم ارٔسهن. كام أن غياب شبكة األمان االقتصادي وتدابري 

الرعاية االجتامعية من شأنه أن يهدد النساء بشكل أسايس ، كونهن أول من تعرضن الجراءات الفصل التعسفي ال سيام يف قطاع الخدمات 

حيث تشكل النساء معظم اليد العاملة«.

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، جائحة كورونا والعدالة الجندرية: النسويات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مواجهة الفشل الهيكيل العاملي )جنيف: . 33
_https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/10/WILPF_COVID-19-MENA-Consultation رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، 2020(،

                    Web_AR.pdf
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لذلك، من املهم معالجة الوضع االقتصادي لألفراد وكذلك الالمساواة الهيكلية التي تديم الفقر والتفاوت الطبقي.

ذُكِر العنف ضد النساء والفتيات بوصفه مجاالً يوضح األبعاد الطبقية ألجندة املرأة والسالم واألمن. ورغم أن العنف يحدث يف 

كل مكان، ويف جميع الطبقات وشتى املشارب، فإن ردود النساء عليه تختلف باختالف طبقاتهن االجتامعية واالقتصادية.

»من املهم التأمل يف سبل مواجهة كل طبقة ألشكال مختلفة من العنف، ملاذا ال تبلغ ]نساء 

الطبقات العليا[ عن وقوعه؟ ملاذا التزمن الصمت طوال هذه السنوات؟ كيف ينعكس هذا 

أيضاً عىل الطبقات املتوسطة أو الدنيا أو األشخاص األقل امتيازاً. من املهم أخذ الطبقة بعني 

االعتبار عند تحليل استجابة الدولة«. 

 –  ناشطة نسوية/مرص

يؤثر تخصيص الدول للموارد أيضاً عىل تحديد النساء القادرات عىل اإلبالغ عن العنف وكيفية التعامل مع شكاويهن. عىل 

سبيل املثال، ينعكس توزيع املوارد عىل مدى توفر السلع والخدمات والبنية التحتية وإمكانية الوصول إليها يف مجتمعات 

مختلفة، كاملدارس واملستشفيات والعيادات ومراكز الرشطة وغريها من املؤسسات املامثلة. كام تختلف طرق تعامل مؤسسات 

الدولة مع الناس باختالف طبقاتهم. وهذا يثري أسئلة مثل: هل تتفاعل الرشطة مع شكوى اغتصاب تقدمها امرأة من الطبقة 

العليا بالطريقة نفسها التي تتفاعل بها مع شكوى مامثلة تقدمها امرأة من طبقة أقل امتيازاً؟ هل تعامل املؤسسات ومقدمو 

الخدمات الناس عىل قدم املساواة بغض النظر عن انتامئهم الطبقي؟ وهل الخدمات والحقوق متوفرة بإنصاف للجميع؟

وعىل الرغم من املحددات الطبقية، من املهم التأكيد عىل أن دور النساء والفتيات ليس محدوداً أو مرتبطاً بطبقاتهن أو 

بقدراتهن املالية.

االتساق بني أجندة املرأة والسالم واألمن ومداوالت مجلس األمن بشأن أوضاع الدول

يتحدث تسعة من قرارات مجلس األمن العرشة بشأن املرأة والسالم واألمن مبارشة عن التزام املجلس بدمج القرارات يف املهام 

القطرية. لذلك، ورغم أن أجندة املرأة والسالم واألمن أجندة شاملة تتعلق باملهمة األوسع للمجلس وهي الحفاظ عىل السلم 

واألمن الدوليني، فإنها يجب أيضاً أن ترتبط تحديداً بالنشاط املحيل للنساء إذا أريد لها أن تحقق أهدافها. وعليه فإن دمج 

التزامات املرأة والسالم واألمن وقرارات مجلس األمن يف املهام القطرية أمر رضوري ويخدم هذا الغرض.

تتضمن قرارات مجلس األمن العرشة عدداً من االلتزامات ملختلف الجهات املسؤولة عن تنفيذ أجندة املرأة والسالم واألمن، مبن 

فيها مجلس األمن نفسه والدول األعضاء. وقد بينت دراسة أجرتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية وكلية لندن لالقتصاد 

عن االلتزامات مبوجب األجندة والقرارات القطرية املتعلقة بليبيا وسوريا واليمن وجمهورية الكونغو الدميقراطية أن مجلس 

األمن، الذي يفرتض أن يجسد هذه االلتزامات يف قراراته القطرية، قلام يفعل ذلك يف الواقع. ووجدت الدراسة أيضاً أن املجلس 
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الحاجة إىل نهج جديد للمساءلة

أعربت املشاركات يف املقابالت مراراً وتكراراً عن قلقهن من أن أجندة املرأة والسالم واألمن غري مدعمة بنظام مساءلة. صحيح 

أن الدول مطالبة بوضع خطط عمل وطنية وتقديم تقارير طوعية، لكن هذه الخطط ال تُفحص بدقة كام يحدث مع تقارير 

الدول إىل نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. من جانبها، تطالب آليات حقوق اإلنسان، وال سيام اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة، الدول بشكل متزايد بتقديم تقارير عن تنفيذ أجندة املرأة والسالم واألمن. لكن الدول ال تستجيب 

بالرضورة أو ال تقدم معلومات محددة تسمح بالتدقيق املناسب.

يجب أن يطور مجلس األمن آليات املساءلة عن تنفيذ خطط العمل الوطنية. توجد حالياً يف الرشق األوسط خطط عمل وطنية 

يف العراق وفلسطني واألردن وتونس ولبنان واليمن. ومثة خطوات نحو وضع خطط عمل وطنية يف دول عدة أخرى يف الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا، كالسودان ومرص واإلمارات العربية املتحدة. ومن الرضوري أن تكون هذه الخطط واقعية، وأن تتلقى 

الدعم املايل والفني والبرشي الالزم للتنفيذ، عن طريق املساعدة الدولية مثالً. ومن الرضوري أيضاً مراجعتها دورياً، ومبشاركة 

كاملة للمجتمع املدين.

يبدو أن اهتامم الدول بوضع خطط العمل الوطنية ال ينبع بالرضورة من التزاماتها بأجندة املرأة والسالم واألمن. بل قد يحدث 

بسبب اهتاممها بتنفيذ االلتزامات الدولية إلظهار انسجامها مع املجتمع الدويل وتوقعاته. فقد لوحظ أن خطة العمل الوطنية 

يف بعض البلدان ترتبط بوزارة الخارجية، ما قد يعني أنها مامرسة ضمن إطار العالقات الدولية. لذلك، فإن السؤال املهم هو 

ما مستوى التغيري الذي تحدثه هذه الخطط فعالً عىل املستوى الوطني؟ كام لوحظ أن وضع الخطط وتنفيذها مرتبط ارتباطاً 

وثيقاً باآلليات الوطنية املعنية باملرأة، كام هو الحال يف األردن ولبنان وفلسطني واليمن وتونس. وهذا يسلط الضوء عىل أهمية 

تلك اآلليات لعمل أجندة املرأة والسالم واألمن.

مثة شكوى متكررة من أن مبعويث األمم املتحدة وممثليها وبعثاتها يتعاملون مع النساء واملنظامت النسائية، أحياناً، بطريقة غري 

منظمة وغري منهجية. وأدى ذلك إىل افتقار إحاطات تلك املنظامت أمام مجلس األمن إىل العمق أو التحليل الجندري. يجب أن 

تخضع املشاورات بني مبعويث األمم املتحدة وممثليها والهيئات األخرى املامثلة مع منظامت املجتمع املدين والجامعات النسوية 

للتدقيق املنتظم لضامن جدوى املشاورات وفعاليتها. كام يجب مطالبة املبعوثني واملمثلني دوماً بإرشاك النساء بطرق فعالة مع 

أطراف مفاوضات السالم.

ال يتلقى املعلومات الالزمة عن حالة وتنفيذ أجندة املرأة والسالم واألمن الواردة يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن دول 

معينة، ومن املبعوثني والبعثات واملمثلني. كام تؤكد الدراسة أن النساء يخاطرن بتزويد مجلس األمن مبعلومات دقيقة عن بنود 

األجندة التي يقدمن إحاطة عنها. ومن املفرتض أن تنعكس هذه املعلومات يف قرارات مجلس األمن وتدابريه، لكن يبدو أن 
األمر ليس كذلك.34

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ومركز كلية لندن لالقتصاد للمرأة والسالم واألمن، أين الكلامت؟ )جنيف: رابطة النساء الدولية للسالم والحرية وكلية لندن لالقتصاد، . 34

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/05/Report-WILPF-LSE_Web.pdf
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نهج جديد للمساعدات والرشاكات الدولية

يجب أن يستند العمل مع الرشكاء الدوليني إىل فهمهم للمشاكل واالحتياجات واألولويات املحلية، وتحديداً تجارب النساء 

املستندة إىل الوقائع والظروف املحلية. ومن املهم بناء هذا الفهم عرب االستامع مبارشة إىل تجارب املنظامت النسائية وعملها 

امليداين وكيف ميكن أن تساعد الرشاكات الدولية يف تسهيله. من الرضوري أيضاً عدم اقتصار املساعدة عىل تلبية االحتياجات 

امللحة يف املدى القصري، وعدم التعامل معها بطريقة مجتزأة بحيث تدعم ركائز أجندة املرأة والسالم واألمن بشكل منفصل. 

يجب التأكيد يف املساعدة عىل الرتابط بني منهجية دعم األجندة ونتائجها.

يتعني عىل املانحني تقديم متويل يسمح للرشكاء بالرتكيز عىل أداء عملهم بشكل خالق. وهذا يتطلب توفري متويل أسايس، بدالً 

من التمويل حسب املشاريع، واملرونة يف إعداد التقارير. هذا النوع من التمويل غري املقيد يسمح للمنظامت بالعمل عىل 

أجندة املرأة والسالم واألمن وفقاً ألولوياتها، وليس ألولويات املانحني املحددة مسبقاً. عالوة عىل ذلك، غالباً ما ترتبط أجندة 

املرأة والسالم واألمن مبجاالت عمل تتحرك وتتغري برسعة. والتمويل األسايس مُيكِّن املنظامت من التكيف مع هذه التغريات 

ومواجهتها، أما متويل املشاريع فيبقيها رهينة قضايا قد تصبح أقل أولوية بعد تغري الظروف.

تشري خربات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية والدروس املكتسبة من مشاريع سابقة إىل عدد من النقاط األساسية بشأن 

العالقة بني املمولني والرشكاء املستفيدين:

بيئة التمويل التي يتحكم بها املانحون عرب سياسات متويل مقيدة ومسيّسة للغاية تجعل الوصول إليها متعذراً عىل 	 

كثري من املنظامت. فقد أدت تلك البيئة إىل اتباع مقاربات جامدة وفوقية جعلت من الصعب تحديد أولويات 

األجندات النسوية أو الحفاظ عليها. لذلك، فإن التمويل املرن رضوري لتخفيف الضغوط املالية، والسامح ملنظامت 

املجتمع املدين بالرتكيز عىل احتياجاتها الخاصة ومن ثم دعمها يف تعزيز أجنداتها النسوية، وهو ما يوفر لها املزيد 

من الوقت واملوارد لدعم أنشطتها وبرامجها.

تريد املنظامت النسوية أن تتمكن من وضع أجنداتها وتطويرها وفقاً لألولويات واالحتياجات املحلية، ومن بناء 	 

وصيانة شبكات التعاون والدعم. وهي مستعدة لتحمل مجازفات صغرية إذا كانت سوف تؤدى إىل مبادرات جريئة 

ورائدة للتغيري االجتامعي والسيايس.

من املهم أن يقرتن التمويل بدعم فني مصمم لكل حالة عىل حدة، وأن يكون الرشكاء هم من يقررون جوانب 	 

تركيزه عرب عملية تقييم قدرات شاملة وفردية.

إن التواصل الواضح واملستمر القائم عىل االحرتام املتبادل والتفاهم رضوري. ومن املهم أن يفهم املمّولون الظرف 	 

املحيل ويرونه بأعني املنظامت الرشيكة، وأال يفرضوا آراء مسبقة.

من املهم أن يدعم املمّولون جهود التنسيق والتعلم املتبادل وفرص التواصل وتبادل الخربات واإلنجازات وفرص التدريب. وميكن 
دمجها يف املشاريع أو دعمها بشكل منفصل.35

انظر رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، »الرابطة تشرتك مع 19 منظمة نسوية سورية يف مرشوع تجريبي«، 4 يونيو 2018،. 35

https://www.wilpf.org/wilpf-partners-with-19-syrian-feminist-organisations-in-pilot-project

https://www.wilpf.org/wilpf-partners-with-19-syrian-feminist-organisations-in-pilot-project
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	. االستنتاجات والتوصيات
ليست هناك حاجة لقرارات جديدة من مجلس األمن تؤكد اإلطار املعياري السابق. فالقرارات الحالية كافية. إمنا املطلوب هو 

نهج جديد يف التعامل مع أجندة املرأة والسالم واألمن من قبل املجلس وجميع منظومات ووكاالت األمم املتحدة، وكذلك من 

قبل الدول والهيئات اإلقليمية.

يجب إعادة تقييم أجندة املرأة والسالم واألمن. وألن النساء ميثلن عوامل تغيري فاعلة يف جميع مجاالت األجندة ، يجب 

مشاركتهن يف جميع الجهود والعمليات واملؤسسات.

ال ميكن فصل حقوق اإلنسان للمرأة عن مسائل السالم واألمن. لذلك، من الرضوري توسيع الفهم الشموىل ألجندة املرأة والسالم 

واألمن. فال ينبغي أن تعترب الدول أنها مرتبطة بظروف النزاع فقط؛ بل عليها أن تنظر باستمرار يف التهديدات األخرى لسالم 

النساء وأمنهن. وبالتايل، يجب أن يؤكد مجلس األمن أن األجندة تنطبق عىل جميع الدول ويف جميع األوقات، وأن يدعو الدول 

إىل اتخاذ خطوات واعتامد تدابري بأرسع ما ميكن، بدءاً من أوقات السلم.

إن اختزال أجندة املرأة والسالم واألمن يف العديد من دول الشامل إىل مجموعة من التوصيات أو إىل متويل محتمل تقدمه إىل 

دول الجنوب يجرد األجندة من معناها وهدفها. فهي وثيقة الصلة ببلدان الشامل كام هي وثيقة الصلة ببلدان الجنوب، وهي 

وثيقة الصلة بالبلدان التي تشهد نزاعات كام هي وثيقة الصلة بالبلدان التي ليست يف حالة نزاع. ومن الجوانب املهمة التي 

تُظهر رضورة األجندة لبلدان الشامل أن معظم األسلحة التي تتسبب يف نشوب النزاعات ومتكينها يف الجنوب ينتجها الشامل 

وتُباع إىل بلدان الجنوب أو الجامعات املسلحة يف هذه البلدان، حيث تدور معظم نزاعات العامل.

لذلك يجب فهم أجندة املرأة والسالم واألمن بطريقة شاملة من أجل احتواء األزمات املختلفة ومواجهتها بفعالية، كام أظهرت 

أزمة كوفيد-19، ومن أجل معالجة األسباب األساسية للنزاعات وعوامل متكينها. وهذا يتطلب من جميع الدول أن تأخذ األجندة 

عىل محمل الجد.

أجندة املرأة والسالم واألمن ودول الشامل

يربز هذا املفهوم الخاطئ بجالء يف خطط العمل الوطنية التي تركز عىل الخارج يف دول الشامل التي غالباً ما تعترب نفسها دوالً مساملة، و 

قد ذكر ممثلو األقسام الوطنية لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف تلك الدول أنه مع نهاية عام 2019، ركز 21% من خطط العمل 

الوطنية فيها )18 من أصل 86 خطة( عىل تنفيذ أجندة املرأة والسالم واألمن خارج حدود الدولة التي اعتمدت الخطة. فمثالً، ذكرت 

ممثلة الرابطة من أسرتاليا أن خطة العمل الوطنية لبلدها تركز بشدة عىل الخارج، وقالت إن »أسرتاليا وضعت أجندة املرأة والسالم واألمن 

لآلخرين«. بعبارة أخرى، ركزت الدولة عىل تنفيذ األجندة دولياً بدون االلتفات إىل ما ميكن القيام به محلياً أو التفكري يف الرتابط بني العاملي 

واملحيل. وباملثل، أشارت ممثلة الرابطة من الدمنارك إىل أن خطة العمل الوطنية يف بلدها 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 لحل 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 العاملية….
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من الواضح أن املشاركة قضية شاملة وليست ركيزة منفصلة. فاملشاركة يف مختلف املجاالت والقضايا، ويف مختلف املؤسسات، 

وبأشكال ومحافل مختلفة، ويف أوقات مختلفة، عىل الرغم من كل التحديات، متكن النساء من الصمود وهي داللة عىل قوة 

كبرية.

يجب تعزيز مشاركة النساء قبل وقت طويل من بدء النزاعات والهشاشة الداخلية. فمشاركتهن يف تسوية النزاعات وبناء السالم 

بعد انتهائها لن تصبح ممكنة وفعالة إال وفقط عندما تصبح مشاركتهن طبيعية يف أوقات السلم. لذلك، يجب أن يعتمد مجلس 

األمن ويويص الدول بأجندة شاملة ملشاركة النساء عرب برامج إصالح واسعة النطاق. ويجب أال يركز ذلك فقط عىل املشاركة يف 

املفاوضات أو التأكيد عىل الوظائف القيادية عىل حساب مشاركة أوسع.

يؤدي التزام الدول بأجندة لتمكني النساء إىل ترسيع اعتامدها بشكل كبري يف املجتمع بأرسه. وميهد إدراج متثيلهن يف األجندة 

الوطنية الطريق لقبول أوسع ملشاركتهن. لذلك من الرضوري توفري مختلف العوامل لتهيئة بيئة عامة مواتية ملشاركة النساء 

العامة ومتثيلهن. ويؤثر إصالح الترشيعات، وخاصة قانون األحوال الشخصية، للقضاء عىل الالمساواة والتمييز يف املجال الخاص 

تأثرياً إيجابياً عىل هذه املشاركة والتمثيل السيايس. وهذا يتطلب إرادة سياسية إلجراء التغيريات.

يجب توفري التمويل لدعم األجندات النسوية، وليس برامج النساء فقط. ويشمل ذلك برامج محددة محلياً لتعزيز مشاركة 

النساء، وتقديم الدعم للقيادات النسائية التي تعمل عىل املستويات املجتمعية والوطنية والدولية لتعزيز أجندة نسوية.

يجب أن تقوم األحزاب السياسية والنقابات العاملية وهيئات أخرى معنية بإرشاك مزيد من النساء يف قياداتها، عرب رشوط 

يفرضها القانون أو عرب تقديم حوافز مثالً. كام يجب أن تتبنى هذه األطراف عمليات ومقاربات ومامرسات تراعي النوع 

االجتامعي وأن تخضع للمساءلة عن فشلها يف تطبيقها.

وتبقى الحقيقة أن الناشطات النسويات واملدافعات عن حقوق اإلنسان والنساء اللوايت يلعنب دوراً فاعالً عىل مختلف املستويات 

يواجهن تحديات متعددة. كام يطرح العمل يف مناطق متفرقة تحديات أخرى، كالعمل مثالً عىل قضايا حساسة أو مثرية للجدل 

- كحقوق الالجئني أو النازحني.

تخلف العسكرة والتسلح آثاراً مدمرة عىل النساء والفتيات يف أوقات السلم والحرب عىل السواء. فهام يعززان الذكورية التي 

تضطهد حقوق النساء، ويُستخَدمان يف ارتكاب الجرائم ويسهالن حدوثها، كجرائم العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، قرار مجلس األمن رقم 1325 يف عرشين عاماً: وجهات نظر ناشطي السالم النسوي واملجتمع املدين )جنيف، رابطة النساء الدولية . 36
/https://www.wilpf.org/unscr-1325-at-20-years-perspectives-from-feminist-peace-activists-and-civil-societyللسالم والحرية، 2020(،

عند تنفيذ القرار 1325، يجب أن تتذكر الدول أن السياسات املحلية والخارجية والدولية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، ولها آثار سياسية عىل حياة 

النساء داخل الحدود وخارجها وكذلك عىل أفراد املجتمع املدين العاملني عىل تنفيذ القرار 1325. وينبغي أال تُعترَب أجندة املرأة والسالم 
واألمن سياسة خارجية وأداة للتنمية فقط، بل أن تستخدم إطارها لتعزيز السالم واملساواة بني الجنسني والنهوض بهام محلياً. 36
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دعم منظامت املجتمع املدين

من املهم جداً أن يعرتف مجلس األمن والدول األعضاء واملنظامت بأدوار النساء ويدعمونها يف أوقات السلم، مثالً يف اإلصالح 

الترشيعي، وتعزيز مشاركة النساء ومتثيلهن، ومنع النزاعات، وجهود املصالحة الوطنية، فضالً عن تعزيز الفضاءات واألجندات 

النسوية والتثقيف النسوي.

ويجب أن يدرك مجلس األمن جميع التهديدات التي تواجهها املنظامت النسوية والناشطات النسويات، سواء جاءت عرب 

سياسات وأفعال من جانب الدول، أو عىل يد جامعات مسلحة وعشائر تقليدية. وعىل املجلس أن يواصل دعوة الدول إىل 

ضامن واحرتام بيئة مواتية ملنظامت املجتمع املدين.

عىل مجلس األمن أيضاً إضفاء طابع مؤسيس عىل اآلليات والفرص املنهجية ملنظامت املجتمع املدين ومقدمي اإلحاطات إليصال 

تحليلهم املحيل والجندري للتطورات، كلام انعقد ملناقشة قضايا متعلقة باملرأة والسالم واألمن، وكذلك ملناقشة األوضاع الخاصة 

بكل بلد. ولذلك يجب أن ينشئ املجلس آليات ملموسة لتوظيف توصيات تلك املنظامت وتعزيز ثقافة املساءلة.

لتسهيل ذلك، عىل املجلس إنشاء نظام لحامية ودعم املنظامت واألفراد املعنيني.

ويجب أن يكون هذا النوع من املشاركة مع منظامت املجتمع املدين املحلية طويل األجل ومستداماً، وليس ملرة واحدة. وليك 

يتحقق هذا وينجح، يجب متكني منظامت املجتمع املدين ودعمها مالياً ولوجستياً. وهذا يشمل الدعم من الدول واملجتمع 

الدويل.

من الرضوري دعم برامج مساعدة الناجيات من العنف الجنيس عرب توفري متويل مرن وضامن الوصول إىل املناطق املترضرة. 

ويجب أن تنسق بعثات األمم املتحدة مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال لزيادة قدراتها واملساهمة يف ضامن 

أمن املبادرات املذكورة.

يجب أن يرتكز متويل الرشكاء واملانحني الدوليني عىل فهم خصوصيات التجارب املحلية للنساء، وأن يعتمد عىل الجهات الفاعلة 

شعبياً يف تحديد تلك التجارب. ويجب أن يسمح التمويل باملرونة لتلبية أولويات أجندة املرأة والسالم واألمن، وضامن األمن 

طويل األجل للمنظامت وبرامجها ومشاريعها، والبساطة يف إعداد التقارير، مع االعرتاف بأنه يف كثري من األحيان، ال ميكن وال 

يجب أن يُعزى النجاح والنتيجة إىل منظمة واحدة مبفردها. فهو غالباً ما يكون نتيجة جهد جامعي ولفرتة طويلة من الزمن. 

ويتطلب ذلك توفري متويل أسايس، وليس عىل أساس املشاريع. كام يجب استكامل التمويل مبساعدة فنية وتدريب ودعم يحدد 

بحسب الظروف واملعطيات املحلية ويبنى مبشاركة منهجية من املستفيدين.

مثة حاجة كبرية أيضاً لدعم مشاريع التعايف االقتصادي لألفراد والجامعات، وليس االكتفاء بتقديم املساعدات اإلنسانية فقط. 

ويجب أن تشارك املنظامت الجامهريية يف تخطيط مشاريع املساعدات اإلنسانية وتنفيذها ومراقبتها، ووضع أطر املساءلة فيها.
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العسكرة والتسليح

يجب أن يناقش مجلس األمن األسباب األساسية للعنف والعسكرة يف مداوالته، وليس آثارها فقط. وعند القيام بذلك، يجب 

أن يدرس االحتياجات االجتامعية واالقتصادية والسياسية وغريها للمدنيني عموماً وللنساء والفتيات بشكل خاص، من أجل منع 

نشوب النزاعات.

ويجب أن يتناول املجلس مشكلة تحويل موارد الدولة نحو العسكرة عىل حساب احتياجات السكان. ويجب إعادة توجيه 

مخصصات األسلحة واألجهزة العسكرية يف املوازنات نحو تلبية االحتياجات املاسة للنساء. ولتحقيق ذلك، يجب أن يدعو مجلس 

األمن الدول إىل احرتام وتنفيذ التزاماتها مبوجب القانون الدويل، وال سيام القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وتخصيص املوارد 

الالزمة لذلك.

ومن الرضوري أن يواصل مجلس األمن وهيئات األمم املتحدة األخرى ربط التحليل القائم عىل حقوق اإلنسان واملخاوف بجهود 

الحد من التسلح ونزع السالح.

االحتالل األجنبي

من األهمية مبكان أن يشري مجلس األمن رصاحة يف قراراته ومداوالته إىل »االحتالل« بوصفه أحد األوضاع التي تهدد سالم 

النساء وأمنهن، مثله مثل النزاعات.

ويتعني عىل املجتمع الدويل بهيئاته الحكومية الدولية ودوله تحميل االحتالل اإلرسائييل مسؤولية جرامئه وانتهاكات القانون 

الدويل التي يرتكبها بحق النساء الفلسطينيات، والتي تهدد سالمهن وأمنهن. ويجب االعرتاف بأن االحتالل اإلرسائييل يشكل 

تهديداً لسالم وأمن النساء الفلسطينيات.

املساءلة

يجب أن تتبنى األمم املتحدة والدول األعضاء، يف التعامل مع أجندة املرأة والسالم واألمن، نهجاً عامده حقوق اإلنسان ويعكس 

االلتزامات الدولية وااللتزامات القانونية واملساءلة.

يجب أن يستخدم مجلس األمن آليات حقوق اإلنسان لألمم املتحدة ويدعو الدول إىل تقديم تقارير عن التزاماتها مبوجب 

أجندة املرأة والسالم واألمن إىل تلك اآلليات للسامح بتدقيق متخصص ومستقل.

يجب أن يضمن مجلس األمن واألمني العام لألمم املتحدة مساءلة قوية ملبعويث األمم املتحدة وممثليها يف أداء مسؤولياتهم. 

ويجب أن يشارك مبعوثو وممثلو األمني العام يف مشاورات منتظمة ومنهجية وحقيقية وهادفة مع الناشطات النسويات 

والجامعات النسوية.
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يتبنى موجز السياسات هذا منظوراً نسوياً يف مراجعة إطار عمل 

مجلس األمن الحايل بشأن أجندة املرأة والسالم واألمن يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

 وهو يحلل مدى كفاية التدابري الحالية ويركز عىل سد الثغرات 

والقيود.

صمم هذا املوجز ليكون أداة لتفعيل الحوار حول أجندة 

املرأة والسالم واألمن، وللمساعدة يف تحديد األولويات الوطنية 

وتسهيل التبادل لتقييم الترشيعات والسياسات واملؤسسات 

والربامج وفعاليتها ونتائجها عىل صعيد معالجة وتعزيز أولويات 

املرأة والسالم واألمن.
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