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معاً فقط يمكننا إحداث 
التغيري نحو مستقبل 

 مختلف - مستقبل أكرث 
إرشاقاً وجرأة وأفضل 

للجميع. 

االفتتاحية الرسالة 

 عام من التصميم
والشجاعة والتضامن

إذا كان هناك من عام كشف بشكل شامل ومدّمر لك ما تقاومه رابطة النساء الدولية 
للسالم والحرية يف سعيها لتحقيق السالم النسوي، فهو عام 2021 بالتأكيد.

 

حمل معه هذا العام، استمرار انتشار وباء عالمي - وهو حدث كشف بشكل صارخ القمع 
الممنهج الذي تتعرض له الفئات األضعف يف العالم، ممن ال يزالون/ال يزلن يفتقرون/

يفتقرن إىل اللقاحات الرضورية والرعاية الصحية الكافية. 

 

كما شهدنا فيه تفاقم أوضاع المناخ واألزمة البيئية اليت تجلت عىل شكل فيضانات 
وحرائق كارثية وكوارث أخرى فضاًل عن اشتداد الجوع والفقر بالنسبة لكثريين وكثريات من 

حول العالم.

 

وكشف هذا العام عن جوانب الالمساواة الكبرية اليت ال تزال 
النساء والسكان المهمشون/ات يواجهونها/يواجهنها يف لك 

أنحاء العالم - يف المزنل ويف المجتمع ويف محافل صنع القرار - 
ويتحملون/يتحملن آثارها وتبعاتها أكرث من بقية الفئات.

 

لكننا شهدنا تطورًا واحدًا يربط بني جميع األسباب الجذرية للزناعات 
والالمساواة واالنقسام اليت تعمل الرابطة عىل تحليلها 

ومعالجتها وتغيريها: إنه لحظة سقوط أفغانستان يف أيدي طالبان.

 

من خالل محنة أفغانستان، شهدنا عواقب العقليات االستعمارية 
- وهو ما عانت منه عضوات الرابطة يف أفغانستان - من العنرصية، والعسكرة، واالحتالل، 

وتعسف السلطة، واالستغالل، والفساد. رأينا تجاهاًل لحقوق اإلنسان، وخاصة لحقوق 
النساء والمهاجرين/المهاجرات والالجئني/الالجئات. كما رأينا كيف يتم استهداف النساء 

وتخويفهن واضطهادهن - وخاصة العامالت من أجل السالم والحرية. ورأينا الدمار البييئ 
الذي أحدثته األسلحة والزناعات.

 

رأينا كذلك كيف يدير المجتمع الدويل ظهره يف أوقات األزمات - رغم الزتاماته القانونية 
ورغم الزتاماته اإلنسانية - ال سيما إذا كان الرد المناسب لن يخدم مصالح القابعني يف 

السلطة.
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لقد انكشف لك ما سبق بوضوح. وبالنسبة للرابطة، حملت الفوىض اليت تجتاح العالم 
معها تركزيًا متجددًا عىل عملنا الذي يسعى، رغم لك الصعاب، إىل بناء مستقبل السالم 

- مستقبل يتمتع فيه جميع الناس بحقوق اإلنسان العالمية. مستقبل يشهد تفكيك 
وتحويل أنظمة القهر اليت تمنع التقدم نحو المساواة. ويزدهر الناس والكوكب يف تناغم. 

نعتقد أن هذا المستقبل يف متناول اليد.

يف قصص السالم النسوي 2021، نستعرض كيف يواصل مجتمع الرابطة يف العالم 
السعي لتحقيق رؤيتنا المشرتكة يف غمار عام هدد بانهيار العالم: عرب التحليل، والمنارصة، 

والمبادرة إىل الفعل، والترصف بعزم وتصميم، والشجاعة، والتضامن.

 

إىل جميع عضوات الرابطة اللوايت يعملن من أجل السالم، شكرًا لكن عىل االهتمام الدائم 
وااللزتام والوقت الثمني. وإىل اللوايت يشاركن يف نشاطات الرابطة - سواء بالعمل المبارش 

يف مشاريعها أو بالدفاع الهادئ عن حراك السالم النسوي - شكرًا لكن عىل وقوفكن إىل 
جانبنا. 

معًا فقط يمكننا إحداث التغيري نحو مستقبل مختلف - مستقبل أكرث إرشاقًا وجرأة 
وأفضل للجميع.

جوي أونيسوه

الرئيسة

مادلني ريس

المديرة العامة



6

مناصرة

تغيير الخطاب 
 عن أفغانستان

يف األشهر اليت سبقت استيالء طالبان الرسيع عىل أفغانستان يف آب/أغسطس 2021، 
نرشت الرابطة وجهات نظر وتحليالت نسوية وأنشطة منارصة عن األوضاع هناك - مطالبة 

الجهات الوطنية المعنية والمجتمع الدويل باالهتمام، وداعية إىل اتخاذ تدابري عاجلة، 
وتقديم منصة إليصال أصوات النساء األفغانيات وحلفائهن. 

ومع اتساع عملية االستيالء، واصلت الرابطة الدفع بهذا العمل المهم إىل األمام مع 
تقديم الدعم عىل مدار الساعة لعضواتها يف أفغانستان وحلفائهن حيث كن يسعني 

لمغادرة البالد بأمان عىل جناح الرسعة. وقد نالت العديد من عضوات الفرع اآلن صفة 
الجئات يف دول مختلفة وهن يواصلن العمل الجاد للدفاع عن حقوق األفغانيني 

واالفغانيات داخل البالد وخارجها.

لضمان توحيد وتنسيق التحليالت وأعمال المنارصة اليت تقودها األمانة العامة الدولية 
للرابطة وفرعها يف أفغانستان، تم يف أيلول/سبتمرب 2021 إطالق منصة افرتاضية 

مخصصة لتغيري الخطاب السائد حول أفغانستان. 

تتضمن المنصة مدونات عن موضوعات مثل تأثري الزنعة العسكرية يف أفغانستان، 
والحاجة إىل حماية حقوق األفغان الباحثني عن مالذ داخل البالد أو خارجها، 

واألهمية الحاسمة إلرشاك النساء، بما 
يف ذلك يف عمليات السالم، كما تقدم 
معلومات عامة عن مواضيع أساسية 

متعلقة بالوضع الراهن. وتتضمن المنصة 
أيضًا لك عملنا يف مجال المنارصة، مثل 

المذكرات المقدمة إىل الدورة االستثنائية 
لمجلس حقوق اإلنسان بشأن أفغانستان.

لماذا ينبغي تغيري الخطاب؟

 

عىل امتداد العقدين الماضيني، كان تأييد 
الخطاب السائد حول أفغانستان - ومفاده 
بأن احتاللها من قبل القوات الغربية يهدف 

إىل هزيمة اإلرهاب، وتاليًا تحرير النساء األفغانيات وبناء دولة ديمقراطية - ُيستخدم 
كوسيلة للتغطية عىل األفعال اليت أدت إىل تفاقم األزمة اإلنسانية واالقتصادية اليت 

تجتاح البالد اليوم. 

https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/afghanistan-changing-narrative/
https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/afghanistan-changing-narrative/
https://www.wilpf.org/militarism-and-afghanistan-corruption-and-social-destruction/
https://www.wilpf.org/no-humans-are-illegal-open-the-borders-end-the-games/
https://www.wilpf.org/there-is-no-future-of-afghanistan-without-women-2/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/joint-oral-statement-to-the-hrc-special-session-on-afghanistan/
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لكن انهيار أفغانستان بعد سيطرة طالبان كان متوقعًا وقاباًل للتنبؤ به. فطوال سنوات 
مضت، حذرت قيادات نسوية أفغانية وناشطات حقوقيات أفغانيات من أنه ال يمكن 

تحقيق السالم واألمن البرشي عىل المدى الطويل من خالل الرصاع والتدخل العنيف 
والعسكرة المتطرفة وتجاهل الحقوق االقتصادية واالجتماعية لألفغان. 

 

ونحن، من خالل تبادل المعارف والخربات، ملزتمات بزيادة المنارصة والتحليل الذي يغوص 
إىل لب الحقيقة، وتسليط الضوء عىل قصص وآراء األشخاص الذين ترضر ماضيهم 

ومستقبلهم إىل األبد بسبب عقدين من الحرب.



تعلم/ي
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 عام من التعلم من الدروس
المستفادة واألخطاء في آن معاً

لتحقيق رؤيتنا للسالم الدائم، نحن ملزتمات بقوة ببناء حراكنا 
واالستمرار يف دعم مجتمع عالمي متواصل النمو من ناشطات 

سالم نسويات يعملن بتعاون وتنسيق فيما بينهن من أجل التغيري. 
خطونا خطوات مهمة، يف العام 2021، نحو ضمان متانة أسس عمل 

الرابطة وتوافق أهدافها وخططها وأفعالها المشرتكة.

ويف إطار رشاكتنا مع الوكالة السويدية 
للتعاون اإلنمايئ الدويل )سيدا( - أحد 

الممولني األساسيني للرابطة - شاركنا يف تقييم إسرتاتيجية 
األمانة العامة الدولية للرابطة لتعزيز السالم النسوي 2021-2017، 

باستخدام معايري المالءمة والفعالية واألثر واالستدامة. وقد أبرز 
التقييم نقاط قوة الرابطة وقدم توصيات لزيادة تعزيز مكانتنا 

عىل المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية. 

 

ومن نقاط القوة، سجل الرابطة الحافل بالنجاح كداعم رئييس يف بناء تنظيمات الحراك 
النسوي، باإلضافة إىل تحقيق نمو كبري يف جميع أنحاء إفريقيا - حيث زادت فروع الرابطة 

هناك من أربعة يف العام 2015 إىل 18 فرعًا يف العام 2021.

احتفل التقرير أيضًا بالجهود المكثفة اليت تبذلها الرابطة لمنارصة معاهدة حظر األسلحة 
النووية اليت وقعت عام 2017 ودخلت حزي التنفيذ يف 22 كانون الثاين/يناير 2021 - وهي 

محطة تاريخية نحو نزع السالح النووي وأول معاهدة تعرتف باألثر غري المتناسب لألسلحة 
النووية عىل الشعوب األصيلة والنساء.

كما ساهم التقييم يف إغناء العمل الجاري إلعداد الربنامج العالمي للرابطة لفرتة ثالث 
سنوات )2022-2025(. يجري إعداد الربنامج العالمي، وهو اسرتاتيجية توجه تطورنا المستمر 

وتأثرينا يف العالم، عرب مسار تشاريك وتعاوين تشارك فيه فروع الرابطة يف جميع أنحاء 
العالم.

نتطلع إىل مواصلة المشاركة يف رحلة التعلم من الدروس 
المستفادة واألخطاء طوال عام 2022 والسنوات المقبلة.

https://future.wilpf.org/


 االحتفال بمجموعات
 ومحطات إنجاز جديدة

احتفل/ي
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“نحن معجبات بحجم 
الرابطة وتاريخها. فالقيم 

واألهداف اليت تدعو إليها 
جعلتنا ندرك مدى أهمية 

أن تنتمي بالدنا إىل مثل 
 هذه المجموعة”.

 WILPF مابينيت سوما، رئيسة
غينيا المنتخبة حديثاً

 يف عام 2021، رحب مجتمع الرابطة العالمي بنشوء مجموعتني جديدتني: 
WILPF النمسا و WILPF غينيا! 

احتفلت WILPF النمسا بانطالقة جديدة بعد 90 عامًا تقريبًا من حل فرعها األصيل بسبب 
خالفات داخلية وأيديولوجية يف السنوات اليت سبقت الحرب العالمية الثانية. تأسست 

المجموعة الجديدة بهدف تعزيز االلزتام المشرتك لعضواتها بنهج نسوي للسالم يتسم 
بالتقاطعية وتعدد األعراق والكويرية وحماية البيئة - وهو نهج يتجاوز الحدود الجغرافية 

ويدافع عن حقوق اإلنسان لجميع البرش.

تأسست WILPF غينيا بعد أن سمعت عضواتها المؤسسات بنشاط الرابطة أثناء ورشة 
عمل أدارتها سيلفي ندونغمو، الممثلة اإلقليمية للرابطة يف أفريقيا. تركز المجموعة عىل 

إرشاك أعضاء المجتمع لبناء التفاهم ودعم السالم النسوي والتثقيف السيايس 
ومراقبة العمليات االنتخابية.

باإلضافة إىل الرتحيب بهاتني المجموعتني الجديدتني، احتفلت 
عضوات وفريق الرابطة أيضًا ببقاء قوة الفروع الحالية، ال سيما 

االحتفال بالذكرى العارشة لفرع إسبانيا، والذكرى 23 لتأسيس فرع 
كولومبيا، والذكرى المئوية لفرع اليابان.

لالحتفال بهذه المناسبات السنوية، أنشأت WILPF إسبانيا 
 WILPF صفحة خاصة عىل موقعها اإللكرتوين، وأنتجت

كولومبيا مقطع  فيديو تناقش فيه المشاركات مفاهيم 
ومنهجيات تمثل عملهن. وأنتجت WILPF اليابان فيلماً وثائقياً 
يعرض جهود الفرع إللغاء األسلحة النووية من خالل عمله عىل 

نرش قصص الناجني من كارثة فوكوشيما النووية.

https://www.wilpf.org/wilpf-austria-then-and-now/
https://www.wilpf.org/wilpf-austria-then-and-now/
https://www.wilpf.org/new-wilpf-group-launches-in-guinea-to-advance-a-future-of-feminist-peace/
https://www.wilpf.org/new-wilpf-group-launches-in-guinea-to-advance-a-future-of-feminist-peace/
https://wilpf.es/cumplimos-10/
https://www.facebook.com/limpal.wilpf/videos/907485993516761/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=TgD4l1LDyps


 بناء الحراك من خالل 
 التضامن عبر الحدود

الحراك بناء 
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 MenEngage Africa يف عام 2021، شاركت الرابطة أيضاً يف عقد لقاء معهد
 Sonke Gender Justice و MenEngage Africa للتدريب لعام 2021 بالرشاكة مع

ومعهد دراسات السالم واألمن بجامعة أديس أبابا.

 

سنة 2021، استقبل المعهد مشاركني من 17 دولة أفريقية وركز عىل النهوض 
بأجندة النساء والسالم واألمن. 

للمزيد عن معهد MenEngage Africa للتدريب!

بناء الحراك من خالل التضامن عرب الحدود

إن بناء حراك عالمي يعين خلق مساحات آمنة للناشطات 
النسويات من جميع أنحاء العالم للمشاركة يف الحوار وتبادل 

المعارف والموارد والتعلم من اآلخرين واكتساب القوة من 
خالل التضامن.

 

يف العام 2021، ومع استمرار كفاح عضوات ومجموعات الرابطة يف مواجهة تحديات وقيود 
جائحة كوفيد-19، واصلنا تسهيل المساحات االفرتاضية للتواصل والحوار عرب الحدود.

 

يف مطلع العام، نظمنا ندوة افرتاضية لناشطات نسويات من لك من السودان وسوريا 
لتبادل خرباتهن يف بناء الحراك ودراسة الروابط الثقافية بني جهودهن، بهدف ربط الظروف 

المحلية بالحركة العالمية من أجل السالم.

 

يف ترشين األول/أكتوبر، جمعنا ناشطات نسويات من مختلف دول منطقة الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا للمشاركة يف محادثات عن العنف اإلفرتايض عرب اإلنرتنت وكيفية تحقيق 

األمن والسالمة الرقمية أثناء السعي لتحقيق السالم النسوي يف عالم رقمي. 
استمع/ي إىل بودكاست )باللغة العربية( يبحث هذا الموضوع بعمق، وهو جزء من 

سلسلة البودكاست اليت تصدرها الرابطة بعنوان »السيايس شخيص«.

 

ويف ترشين الثاين/نوفمرب، جمع المؤتمر اإلقليمي االفرتايض لفروع الرابطة يف أفريقيا 
ناشطات نسويات من 18 فرعًا ومجموعة للرابطة من جميع أنحاء أفريقيا - المنطقة 
األرسع نموًا عىل صعيد نشاطات الرابطة. استعرضت المشاركات جهودهن المحلية 
والجماعية، وناقشن أوجه التآزر بني نشاطاتهن، وحشدن جهودهن لتعميق المهمة 

المشرتكة يف تعزيز مستقبل السالم النسوي.

https://www.wilpf.org/advancing-the-wps-agenda-in-africa-through-knowledge-sharing/
https://www.wilpf.org/advancing-the-wps-agenda-in-africa-through-knowledge-sharing/
https://www.wilpf.org/advancing-the-wps-agenda-in-africa-through-knowledge-sharing/
https://www.wilpf.org/feminists-in-conversation-from-sudan-to-syria/
https://play.anghami.com/episode/1039695881


تحليل االقتصاد
السياسي النسوي

تحليل
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شاهد/ي فيديو الرابطة الجديد للتعرف عىل استخدامنا االقتصاد السيايس 
النسوي لتحليل األسباب العميقة للزناعات والالمساواة.

https://www.youtube.com/watch?v=HULGN4HlH1c MOUSE-POINTER

يف عام 2021 ، قمنا بتعميق تحليلنا حول األسباب الجذرية للزناع وعدم المساواة من خالل 
منظور االقتصاد السيايس النسوي - وهو نهج ينظر يف الدور الذي يلعبه النوع 

االجتماعي والتعبري الجندري لكل منا يف تحديد عالقاتنا وهياكلنا االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية، وكيف يمكننا العمل من أجل تفكيك المعلمات االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية اليت تبدو ثابتة وغري قابلة للتغيري.



والمجموعات األقسام 

12

 الرابطة حول
العالم



13

افريقيا
WILPF Burkina Faso Group

WILPF بوركينا فاسو: شاركت عضوات مجموعة الرابطة 
يف بوركينا فاسو يف مشاريع عدة بالتعاون مع أطراف 

أخرى يف المجتمع المدين، تضمنت التدريب عىل إطالق 
الحمالت بشأن مخاطر العبوات الناسفة واحرتام حقوق 
الطفل. كما شاركت المجموعة بشكل فّعال يف مؤتمر 
الرابطة اإلقليمي يف أفريقيا، واغتنمت الفرصة لعقد 

جلسات تخطيط وتبادل أفكار ضمت ممثالت من 
مختلف أنحاء البالد.

WILPF Burundi Group

WILPF بوروندي: شاركت مجموعة الرابطة يف بوروندي 
مشاركة فّعالة يف حملة ’أوقفوا الروبوتات القاتلة‘، 

وعقدت ورشة عمل بهذا الشأن بمشاركة شبابية 
متمزية، وفتحت قنوات اتصال بني العضوات لمناقشة 

وتحديد وسائل الضغط الممكنة إليقاف استخدام 
الروبوتات القاتلة. كما شاركت يف مؤتمر الرابطة 

اإلقليمي يف أفريقيا، بهدف تبادل الخربات مع الزميالت 
يف الرابطة، باإلضافة إىل مناقشة التقدم الذي أحرزته 

المجموعة وآفاقها المستقبلية.

WILPF Cameroon

WILPF الكامريون: أنشأ فرع الرابطة يف الكامريون يف 
تموز/يوليو 2021 ’عيادة المساعدة القانونية والقضائية‘ 
الرامية إىل تقديم الدعم القانوين للفئات الضعيفة من 

السكان ونرش الوعي بحقوق اإلنسان، وغريها من 
الخدمات. كما عقد ورشات عمل عدة يف إطار خدمات 

هذه العيادة وبالتعاون مع منظمات أخرى من 
المجتمع المدين، من بينها ورشة للتوعية بمخاطر 

الذكاء االصطناعي، وورشة لتدريب الشابات والشباب 
عىل استخدام الوسائط الرقمية إلحداث التغيري، وأخرى 

للباحثني يف مجال الذكوريات المتعسكرة. كذلك 
استضاف الفرع ورشة أخرى ركزت عىل مساهمات 
منظمات المجتمع المدين يف إعداد ’خطة العمل 

الوطنية يف الكامريون لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325.

WILPF CAR Group

WILPF جمهورية أفريقيا الوسطى: شاركت مجموعة 
الرابطة يف جمهورية أفريقيا الوسطى يف سلسلة من 

حمالت التوعية. فمثاًل، أطلقت يف إحداها فعالية 
للتوعية بشأن االستخدام غري القانوين لألسلحة يف 

أحياء إحدى المدن. ويف حملة أخرى، عقدت المجموعة 

ورشة يف إحدى المدارس الثانوية المحلية للتعريف 
بجهود الرابطة يف وقف الرصاع الداخيل الدائر يف 

جمهورية أفريقيا الوسطى. كما أنها رشيك يف مسرية 
التحالف العالمي ’إرشاك الرجال‘ من أجل تفكيك 

الذكوريات المتعسكرة، وحث الرجال عىل زيادة 
جهودهم يف دعم السالم والمساواة الجندرية.

WILPF Chad

WILPF تشاد: شاركت عضوات من فرع الرابطة يف تشاد 
يف اجتماع سنوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقد 
أتاح هذا االجتماع للمشاركات فرصة إبداء مالحظاتهن 

وتبادل خرباتهن بشأن الظروف المعيشية للنساء يف 
تشاد، باإلضافة إىل التدريب عىل أسباب انتشار األسلحة 

الصغرية بني السكان وعواقب ذلك. كما شاركن يف 
مسرية نظمها الفرع بالتعاون مع منظمات نسوية أخرى، 

طالبت بوضع حد للعنف ضد النساء وإلفالت 
مرتكبيه من العقاب، باإلضافة إىل زيادة جهود التعبئة 

من أجل منع ختان اإلنا«.

WILPF Cote d’Ivoire Group

WILPF ساحل العاج: شاركت مجموعة الرابطة يف ساحل 
العاج يف مؤتمر الرابطة اإلقليمي يف أفريقيا يف نوفمرب 

2021. إال أن الحدث المهم، كان عقد ورشتني بمناسبة هذا 
المؤتمر للتعريف بأنشطة الرابطة وعالقة جهودها 

بالظروف االجتماعية والسياسية يف ساحل العاج. ويف 
هذا الصدد، ناقشت الورشتان موضوع مشاركة النساء 

يف توفري األمان، وحددت المشاركات يف الورشات الفرص 
المتاحة للتعبئة يف هذا الشأن، والتحديات اليت تواجههن 

يف المنطقة، مما حث عىل الحوار بني األفراد وبني 
المنظمات يف آن واحد.

https://ndjonisango.com/2021/08/03/rca-les-femmes-leaders-de-bimbo-sensibilisees-sur-lusage-illicite-des-armes-legeres-et-blanches/
https://ndjonisango.com/2021/08/03/rca-les-femmes-leaders-de-bimbo-sensibilisees-sur-lusage-illicite-des-armes-legeres-et-blanches/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://ndjonisango.com/2021/05/31/wilpf-centrafrique-entend-explorer-le-concept-des-masculinites-militaires/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://ndjonisango.com/2021/05/31/wilpf-centrafrique-entend-explorer-le-concept-des-masculinites-militaires/
https://www.facebook.com/1036800156405746/posts/4066336206785444/?sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3683984388353963&id=1036800156405746
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3683984388353963&id=1036800156405746
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WILPF DRC

WILPF جمهورية الكونغو الديمقراطية: شارك فرع 
الرابطة يف جمهورية الكونغو الديمقراطية يف مشاريع 
مشرتكة مع فروع إفريقية أخرى. فمثاًل، اشرتك مع فرع 

الكامريون يف دراسة أثر كوفيد-19 عىل العنف األرسي يف 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما لعب دورًا رئيسيًا يف 

مبادرة الرابطة لتعبئة الرجال من أجل السالم النسوي. 
ويف إطار هذه المبادرة، اليت تحققت بالرشاكة مع 

التحالف العالمي ’إرشاك الرجال‘، حّدد الفرع العوامل اليت 
تساهم يف تكوين الذكوريات المتعسكرة ومظاهر تجليها 
يف الحياة اليومية وأثرها السليب عىل النساء، ومثال ذلك 

مناجم التعدين التقليدية. كما شارك الفرع بالنتائج اليت 
توصل إليها يف تقرير سابق مع الفروع األخرى يف ندوة 
افرتاضية بشأن تعبئة الرجال من أجل السالم النسوي.

WILPF Ghana

WILPF غانا: شارك فرع الرابطة يف غانا بشكل فعال يف 
حملة ’أوقفوا الروبوتات القاتلة’. وكان من أبرز مساهماته 
يف هذا الصدد إطالق مبادرة ’الفنون من أجل السالم’، 

اليت استخدمت وسائط مختلفة للدعوة إىل حظر 
استخدام الروبوتات القاتلة. كما ساهم بتوعية السكان 

بهذه القضية من خالل إقامة تجمعات ومؤتمرات 
صحفية وورشات مجتمعية، ويف تمكني النساء وإبراز 

دورهن يف نزع السالح من خالل تقديم عروض وحلقات 
دراسية افرتاضية أكدت عىل دور النساء القيادي يف الحد 
من انتشار األسلحة الصغرية، بتمويل من شبكة المساواة 

الجندرية لمراقبة األسلحة الصغرية.

WILPF Guinea Group

WILPF غينيا: انضمت مجموعة الرابطة يف غينيا إىل 
المنظمة رسميًا يف ترشين األول/أكتوبر بهدف تشجيع 
النساء الغينيات عىل المشاركة يف عمليات بناء السالم 

والدفاع عن الحقوق والحريات. وكانت باكورة أعمالها، 
عقد ورشة يف إطار التحضري للمؤتمر اإلقليمي األفريقي 

للرابطة، حيث اطلعت المشاركات عىل مزيد من 
المعلومات عن الرابطة والفرص المتاحة لتعبئة النساء 

الغينيات ومشاركتهن.

WILPF Kenya

WILPF كينيا: يواصل فرع الرابطة يف كينيا كفاحه ضد 
العنف الجندري وقتل النساء، والعمل عىل أجندة 

المرأة والسالم واألمن وقرار مجلس األمن 1325. فمثاًل، 
أجرى الفرع تحلياًل لألطراف المعنية يف كينيا يف 

مجال النساء والسالم واألمن، ودعا إىل إزالة 
الوصمة المتعلقة بالدورة الشهرية، ونظم ندوة 

افرتاضية عن المنظور الكيين لألسلحة الصغرية بالتعاون 
مع شبكة المساواة الجندرية لمراقبة األسلحة الصغرية.

WILPF Niger Group

WILPF النيجر: أعدت مجموعة الرابطة يف النيجر، 
بالتعاون مع منظمات غري حكومية أخرى، تقريراً 

لالستعراض الدوري الشامل للنيجر ركز عىل الزواج المبكر 
والزواج القرسي، وحق الفتيات يف التعليم، ومشاركة 
النساء يف الحياة السياسية والعامة، ومنع الزناعات، 

وتنفيذ أجندة المرأة والسالم واألمن. وشاركت 
المجموعة يف مؤتمر الرابطة اإلقليمي يف أفريقيا، 

ونظمت مؤتمراً عاماً بشأن دور النساء يف مكافحة 
انتشار األسلحة، وأكملت تواصلها مع اللجنة المعنية 

بالقضاء عىل التميزي ضد النساء.

WILPF Nigeria

WILPF نيجرييا: نظم فرع الرابطة يف نيجرييا، بالتعاون مع 
وزارة شؤون الجندر والتنمية االجتماعية، اجتماعاً 

تشاورياً لألطراف المعنية بشأن إطار عمل النساء 
والسالم واألمن لوالية إينوغو. وأطلق حملة ضد 

ثقافة االغتصاب، وشارك يف مراجعة الدستور 
النيجريي. ويف المرحلة اليت سبقت االنتخابات، واصل 

الفرع تشغيل مركز اإلنذار المبكر التابع لغرفة أوضاع 
النساء يف نيجرييا بشأن منع العنف ضد النساء يف 

االنتخابات، وأعد تقارير عن االنتخابات.

WILPF Senegal Group

WILPF السنغال: كان 2021 عامًا حاسمًا بالنسبة 
لمجموعة الرابطة يف السنغال. فقد واصلت المجموعة 
تعزيز عملها وزيادة عدد أنصارها. واستضافت يف ترشين 

األول/أكتوبر سلسلة اجتماعات مع سيلفي جاكلني 
ندونمو، الممثلة اإلقليمية للرابطة ورئيسة فرعها يف 

الكامريون، لتعزيز التعاون بني مجموعات الرابطة 
وفروعها، وتقوية مجموعة الرابطة يف السنغال، 

والمشاركة يف تطبيق قرار مجلس األمن 1325 ويف حملة 
’أقفوا الروبوتات القاتلة‘. ويف العام نفسه، دعت 

المجموعة إىل منح النساء حق الوصول اآلمن لألرايض 
لتوعية السكان المحليني لمجتمع تايبا نديا وتعبئتهم 

بشأن هذه القضية.

WILPF Sierra Leone Group

WILPF سرياليون: واصلت مجموعة الرابطة يف سرياليون 
تركزيها عىل بناء الحراك عرب جذب الشابات وتنظيمهن 

والتعريف بهن وإرشاكهن يف مجموعة الرابطة 
ونشاطاتها عمومًا. وتواصل المجموعة، من خالل إرشاك 

مجموعات النساء والشابات/الشباب، تأسيس نهج لبناء 
الثقافة يسهم يف تغيري أنماط الالمساواة الجندرية 

وانتهاكات حقوق النساء اإلنسانية.

https://www.wilpf.org/why-is-the-oldest-womens-peace-organisation-mobilising-men-for-feminist-peace/
https://www.wilpf.org/why-is-the-oldest-womens-peace-organisation-mobilising-men-for-feminist-peace/
https://www.youtube.com/watch?v=9GLA4UkoPw4
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.430124144182856/1094552854406645/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1106099823251948/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.430124144182856/1094552854406645/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1106099823251948/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/WILPF_UPR-Niger_EN-Web.pdf
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.3013686432236688/3013682608903737/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/COaVlgbDXbi/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/CPYZnxUjQVE/
https://www.instagram.com/p/COaVlgbDXbi/
https://www.instagram.com/p/CPYZnxUjQVE/
https://www.instagram.com/p/CV7ywzRD-rR/
https://twitter.com/WilpfCameroon/status/1455224535070953482/photo/1
https://twitter.com/WilpfCameroon/status/1455224535070953482/photo/1
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WILPF Sudan Group

WILPF السودان: يف خضم أزمة سياسية متفاقمة، 
شاركت مجموعة الرابطة يف السودان يف المظاهرات 

اليت تدعم الحكم المدين واالنتقال الديموقراطي. 
وبالتضامن مع الفروع والمجموعات األخرى، شاركت 

المجموعة يف رسالة مفتوحة تناولت المستوى المروع 
من العنف ضد النساء والفتيات يف تيغراي، ويف 

المطالبة بالسالم يف أفغانستان. كما شاركت يف مؤتمر 
الرابطة اإلقليمي يف أفريقيا رغم الوضع الصعب يف 

البالد.

WILPF Togo

WILPF توغو: تحت شعار ’النساء وسطاء السالم‘، 
أطلقت مجموعة الرابطة يف توغو حملة لتوعية نساء 

ديغوم بأهمية دورهن يف الحفاظ عىل السالم ومنع 
الزناعات. من خالل القيام بذلك، تهدف المجموعة إىل 

تعزيز السالم بني المجتمعات المحلية بوصفه أساسًا 
لضمان األمان لجميع الناس، والمساهمة يف تحقيق 

سالم مستدام يستند إىل العدالة والحرية. ويف عام 2021، 
عززت المجموعة بنيتها التحتية لالتصاالت، وأطلقت 
نشاطات لبناء القدرات، وشاركت يف حملة أوقفوا 

الروبوتات القاتلة.

WILPF Uganda

WILPF أوغندا: خالل الفرتة اليت سبقت انتخابات عام 
 2021، سعى فرع الرابطة يف أوغندا إىل توجيه الشباب 

والشابات وحثهم عىل نرش الرسالة بشأن أهمية الحفاظ 
عىل السالم. وشارك الفرع مع فروع ومجموعات الرابطة 

األخرى يف أفريقيا يف مؤتمر الرابطة اإلقليمي يف 
أفريقيا.

WILPF Zimbabwe

WILPF زيمبابوي: تابع فرع الرابطة يف زيمبابوي 
نشاطات األعوام السابقة، وعزز الزتام الرجال بحقوق 

النساء والمساواة الجندرية والسالم بالرشاكة مع تحالف 
إرشاك الرجال. ويف عام 2021، ركز الفرع أيضًا عىل إطالق 

حمالت ضد الروبوتات القاتلة من خالل المشاركة يف 
الندوة االفرتاضية اليت نظمها فرع الرابطة يف الكامريون 
بعنوان “حقوق اإلنسان والروبوتات القاتلة”. كما ركز عىل 
تنظيم ورشات عمل للمجتمع المدين وممثيل الحكومة 

بشأن جوانب عديدة عن الروبوتات القاتلة، بما فيها البعد 
الجندري. وأعد الفرع تقريراً لالستعراض الدوري 

الشامل لزيمبابوي يتضمن توصيات بشأن آثار األزمة 
االقتصادية وجائحة كوفيد-19 عىل حقوق النساء 

والفتيات.

https://forbinfull.org/2021/06/18/call-for-action-to-address-conflict-related-sexual-violence-in-ethiopias-tigray-region-from-women-from-africa-and-of-african-descent/
http://loeildafrique.over-blog.com/2021/01/wilpf-togo-sensibilise-les-femmes-de-togblekope-degome-pour-la-paix-inclusive-et-la-prevention-des-conflits.html
http://loeildafrique.over-blog.com/2021/01/wilpf-togo-sensibilise-les-femmes-de-togblekope-degome-pour-la-paix-inclusive-et-la-prevention-des-conflits.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ueM3DTHdAYA
https://www.facebook.com/photo?fbid=344735054028574&set=a.179022913933123
https://www.facebook.com/photo?fbid=344735054028574&set=a.179022913933123
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-universal-periodic-review-of-zimbabwe/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-universal-periodic-review-of-zimbabwe/
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امريكا
WILPF Argentina Group

WILPF األرجنتني: عقدت مجموعة الرابطة يف األرجنتني 
حلقات دراسية لتدريب القيادات الجديدة عىل تقنيات 

ومهارات التواصل، وعىل تطبيق قرار مجلس األمن رقم 
1325 حول النساء والسالم واألمن. واستغرق تنفيذ 
هذا المرشوع ستة أشهر، تخللها عقد ورشات تدريب 
للقيادات النسوية والشبابية عىل مهارات التواصل 

والتنمية المجتمعية والسياسات االجتماعية، زودتهن 
بأدوات داعمة لقدرات اتخاذ القرار وتنفيذ أنشطة 
منتجة للدخل بهدف المساعدة يف تخفيف الفقر 

ببعديه االجتماعي واالقتصادي.

WILPF Colombia

WILPF كولومبيا: احتفل فرع الرابطة يف كولومبيا يف 
عام 2021 بعيد ميالده الثالث والعرشون، باإلضافة إىل 

تكريسه عامًا للنضال يف داخل البالد. وأصدر بيانًا شجب 
بأشد العبارات السلوك العنيف لقوات األمن يف مواجهة 
اإلرضاب الوطين العام، ووقع عىل بيانات مشرتكة أخرى 
مع ناشطات ومنظمات حقوقية أخرى. كما أعّد وشارك 
يف مشاريع شعبية مختلفة. فمثاًل، عقد سلسلة ورشات 

عمل لبنات القيادات النسوية االجتماعية/المجتمعية 
من أجل تعريفهن بقضايا الجندر وتعبئة النساء، كما 

أتاح لهذه القيادات فرصة عرض آرائهن يف ورشات 
واجتماعات خاصة. كما انصبت جهود الفرع عىل إطالق 

 Transgresoras سلسلة جديدة عىل اليوتيوب باسم
تسلط الضوء عىل تجارب المدافعات عن حقوق اإلنسان 

وجهود الناشطات ضد العسكرة يف كولومبيا. جدير 
بالذكر أن الفرع استخدم أيضًا حساباته عىل منصات 

التواصل االجتماعي لممارسة ضغط متواصل للحصول 
عىل الحقوق اإلنجابية وإلغاء تجريم اإلجهاض.

WILPF Costa Rica

WILPF كوستاريكا: استضاف فرع الرابطة يف كوستاريكا سلسلة ورشات عمل بشأن تغري المناخ والسالم، تهدف 
إىل توعية النساء وتدريب القيادات النسوية المجتمعية والسياسية عىل وضع سياسات وبرامج مستدامة. كما 

أصدر بيانات ووجه رسائل إىل قادة دول المنطقة، تضمنت رسائل إىل سفارات ورؤساء دول أمريكا الالتينية، أعرب 
فيها عن دعمه لمعاهدة حظر انتشار األسلحة النووية. كما وجه الفرع رسالة إىل أعضاء الكونغرس األمرييك شجب 
فيها تدريب ضباط الرشطة يف ’معهد نصف الكرة الغريب للتعاون األمين’ )وهو معهد يف قاعدة عسكرية أمريكية 

اشتهر خريجوه بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان(.

https://www.youtube.com/watch?v=pjAVqSUkMbs
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WILPF Canada

WILPF كندا: واصل فرع الرابطة يف كندا جهوده يف 
تحليل سياسات الحكومة الكندية من منظور نقدي. 
فمثاًل، استضاف ندوة افرتاضية بعنوان ’السياسة 
الخارجية النسوية للحكومة الكندية: مجرد خطاب أم 

حقيقة؟‘. كما أدان دعم كندا لسياسة الردع النووي، 
وطالب المسؤولني الكنديني بالتوقيع عىل معاهدة 

حظر انتشار األسلحة النووية. ويف ترشين الثاين/نوفمرب، 
انضم الفرع إىل حملة تناهض قرار الحكومة رشاء 

طائرات مقاتلة جديدة من زاوية أثرها عىل المناخ، مما 
ربط بني تغري المناخ والعسكرة. كما شجبت هذه الحملة، 

بالزتامن مع حملة ’16 يومًا من الفّعاليات لمناهضة 
العنف ضد النساء’، عدم تناسب االستثمارات الحكومية 

يف الطائرات النفاثة مقارنة مع مبادرات المساواة 
الجندرية.

WILPF US

WILPF الواليات المتحدة، ركز فرع الرابطة يف الواليات 
المتحدة عىل قضايا عديدة. مثاًل، دعا إىل اتخاذ تدابري 

ضد الحرب يف اليمن واألحداث يف أفغانستان 
وكولومبيا وإىل حماية األرس الفلسطينية، ونفذ 

مبادرات ضد العنرصية، وشارك يف االحتفال بيوم 
األرض، وطالب بالمصادقة عىل معاهدة حظر 

األسلحة النووية. لتحقيق هذه األهداف، أعد الفرع 
أربعة أدلة مرجعية لتوضيح هذه المعاهدة. ونظم 

العديد من الندوات وحلقات النقاش االفرتاضية لتكريم 
نساء أفريقيات وعن النساء والسلطة والعدالة 

االجتماعية، ودعم النساء العابرات ذوات البرشة غري 
البيضاء، والحرب وآثارها عىل أزمة المناخ. وأسس الفرع 

مرشوعًا لمكافحة التجنيد يشمل دعوة المحاربني 
القدامى إىل المدارس الثانوية والجامعات لتقديم 

وجهة نظر مختلفة عن طبيعة الحياة العسكرية، ونرش 
بيانات ضد العنرصية والقنابل الذرية اليت ألقيت 
عىل هريوشيما وناغازايك. وأدان برصاحة يف مجلس 

حقوق اإلنسان سياسات الحدود اليت تطبقها الواليات 
المتحدة، ووحشية الرشطة، ومبيعات األسلحة. وأعاد 

تصميم الموقع اإللكرتوين ’سموم عسكرية‘، وأعد 
أربعة أدلة مرجعية جديدة بشأن دواعي خفض 

الموازنة العسكرية للواليات المتحدة.

https://www.wilpf.org/calendar/canadas-feminist-foreign-policy-rhetoric-or-reality/
https://wilpfcanada.ca/index.php/2021/11/20/national-week-of-action-fighter-jets-are-climate-threats/
https://wilpfus.org/news/updates/mobilizing-demonstrate-against-war-yemen
https://myemail.constantcontact.com/eAlert--Take-Action-for-Afghanistan.html?soid=1121720227619&aid=rn7FdbGe6iI
https://wilpfus.org/news/updates/help-protect-palestinian-families
https://myemail.constantcontact.com/eAlert--Take-Action-for-Afghanistan.html?soid=1121720227619&aid=rn7FdbGe6iI
https://wilpfus.org/news/updates/earth-day-april-22-%E2%80%93-time-plan-now
https://wilpfus.org/news/updates/apply-now-be-part-nationwide-wilpf-study-discussion-group-uproot-racism
https://wilpfus.org/news/updates/building-support-nuclear-ban-treaty-new-act-abolish-nuclear-weapons
https://wilpfus.org/news/updates/earth-day-april-22-%E2%80%93-time-plan-now
https://wilpfus.org/news/updates/building-support-nuclear-ban-treaty-new-act-abolish-nuclear-weapons
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2F3275cbb2501%2F3fd6ff45-a687-4653-b88e-4a57e8684e18.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://wilpfus.org/news/updates/upcoming-march-26-webinar-%E2%80%9Chonoring-african-women-who-strive-justice%E2%80%9D
https://wilpfus.org/news/updates/upcoming-march-26-webinar-%E2%80%9Chonoring-african-women-who-strive-justice%E2%80%9D
https://wilpfus.org/news/updates/%E2%80%9Cuplifting-transgender-women-color%E2%80%9D-august-21-congress-panel-activists
https://wilpfus.org/news/updates/%E2%80%9Cuplifting-transgender-women-color%E2%80%9D-august-21-congress-panel-activists
https://wilpfus.org/news/updates/east-bay-branch%E2%80%99s-counter-recruiting-project-featured-february-11-one-wilpf-call
https://wilpfus.org/news/updates/wilpfers-will-never-forget-dreadful-bombings-hiroshima-nagasaki
https://wilpfus.org/news/updates/wilpfers-will-never-forget-dreadful-bombings-hiroshima-nagasaki
http://www.militarypoisons.org/
https://wilpfus.org/news/updates/new-guides-taking-action-reducing-us-military-budget
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 آسيا والمحيط
الهادئ

WILPF Aotearoa

WILPF أوتياروا )نيوزيلندا(: احتفل فرع الرابطة يف 
نيوزيلندا بدخول معاهدة الحد من انتشار األسلحة 

النووية حزي التنفيذ يف كانون الثاين/يناير 2021. كما شارك 
يف ندوة افرتاضية بعنوان ’النقد النسوي للعسكرة‘ 

تناولت جهوده يف مجال نزع السالح ومخاطر العسكرة 
يف منطقته. جدير بالذكر أن الفرع أصدر تقريرًا بعنوان 

’نحو موازنة نسوية‘، انتقد فيه الموازنة العسكرية 
للحكومة، وعرض تكاليف االحتفاظ بجيش دائم وعواقبه 

السلبية عىل النساء خصوصًا، وعىل المجتمع بشكل 
عام. كما شّدد عىل رضورة إعداد موازنة نسوية، وحدد 
الطرق البديلة إلنفاق األموال العامة عىل أفضل وجه.

WILPF Australia

WILPF أسرتاليا: استخدم فرع الرابطة يف أسرتاليا 
وسائط متنوعة يف حملته الداعية إىل نزع السالح يف 

عام 2021. واحتفل بدخول معاهدة الحد من انتشار 
األسلحة النووية حزي التنفيذ من خالل ندوة افرتاضية 

بعنوان ’االحتفال بمستقبل خاٍل من األسلحة النووية‘. 
كما أصدر دراسة بعنوان ’العسكرة يف أسرتاليا: 

التطبيع والميثولوجيا‘، أوضح فيها أسباب تزايد 
القلق من انتشار العسكرة عىل الصعيد الوطين. وبناء 

عليه، أطلق الفرع يف أكتوبر حملة لزنع السالح 
والمطالبة بتبين سياسات بديلة عن العسكرة يف 

أسرتاليا.

WILPF Japan

WILPF اليابان: احتفل فرع الرابطة يف اليابان يف عام 2021 بالذكرى المئوية لتأسيسه. ولكن ال تزال محطات توليد 
الطاقة النووية تشكل قضية ملحة بالنسبة لليابان، ويواصل الفرع الحشد إللغاء االعتماد عىل الطاقة النووية. فمثاًل، 
قامت عضواته عىل إنتاج فيلم وثائقي يربز تجارب سكان فوكوشيما، المدينة اليت وقع فيها الحادث الكبري يف محطة 
توليد الطاقة النووية يف عام 2019. وأصدر الفرع أيضًا بيانًا يشجب فيه قرار الحكومة التخلص من المياه الملوثة من 

محطة فوكوشيما النووية. وأعدت عضوات الرابطة يف اليابان مواد متنوعة إلحياء ذكرى األحداث النووية مثل 
قنبليت هريوشيما وناغازايك خالل الحرب العالمية الثانية، والذكرى العارشة لألزمة النووية اليت تلت الزلزال الكبري الذي 

رضب رشق اليابان يف عام 2011.

http://www.wilpf.nz/uploads/2/0/5/4/20541944/towards_a_feminist_budget_8_march_2021.pdf
https://www.wilpf.org.au/wp-content/uploads/2021/05/Research_Report_Militarisation_in_Australia_-_Normalisation_and_Mythology.pdf
https://www.wilpf.org.au/wp-content/uploads/2021/05/Research_Report_Militarisation_in_Australia_-_Normalisation_and_Mythology.pdf
https://www.wilpf.org.au/wilpf-australia-launched-its-demilitarisation-campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=TgD4l1LDyps
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اوروبا
WILPF Austria Group

WILPF النمسا: بعد انقطاع دام نحو قرن، احتفلت 
مجموعة الرابطة يف النمسا بإعادة تأسيسها يف حدث 

استلهم الزتام أمهاتنا وجداتنا. كما نرشت المجموعة، 
بالتعاون مع فرع ألمانيا، بيانًا بشأن انسحاب تركيا من 

اتفاقية اسطنبول، ووقعت عىل إعالن مشرتك للتضامن 
مع الشعب األفغاين عىل ضوء األحداث الجارية هناك.

WILPF Denmark

WILPF الدنمارك: استأثرت قضايا التسلح النووي عىل 
معظم أنشطة فرع الرابطة يف الدنمارك. وانضمت 

عضوات منه إىل زميالتهن يف فروع الرابطة األخرى يف 
الشمال األورويب لحضور اجتماع ناقش قضايا التسلح 

النووي والعالقات مع روسيا ومؤتمر الرابطة لعام 2022 
وحقوق الالجئني والهجرة اآلمنة. كما أصدر مع نظريه 

الفنلندي بياناً مشرتكاً دعا حكومات دول الشمال إىل 
النظر بإعالن الشمال األورويب منطقة خالية من 

األسلحة النووية.

WILPF Finland

WILPF فنلندا: واصل فرع الرابطة يف فنلندا جهود 
المطالبة بزنع السالح النووي بالتعاون مع الفروع 

األخرى يف دول الشمال األورويب. فمثاًل، شارك مؤخرًا يف 
حلقة دراسية ركزت عىل تعزيز العالقات السلمية بني دول 

الشمال وروسيا، ووضع االسرتاتيجيات واتخاذ القرارات 
بهذا الشأن. كما انضمت عضوات منه إىل زميالتهن من 

فروع الشمال األخرى يف اجتماع عقد يف غوتنربغ 
لمناقشة العالقات مع روسيا وقضايا التسلح النووي. 

وأصدر بياناً مشرتكاً مع فروع دول الشمال األخرى، دعا 
حكومات دول الشمال إىل االنضمام إىل معاهدة الحد 

من انتشار األسلحة النووية والتصديق عليها، وإعالن 
الشمال األورويب منطقة خالية من األسلحة النووية.

WILPF Germany

WILPF ألمانيا: يف عام 2021، شارك فرع الرابطة يف 
ألمانيا يف مؤتمرات وندوات افرتاضية وبيانات وأنشطة 

منارصة مختلفة. وأصدر بيانات )مشرتكة( بشأن 
مجموعة واسعة من القضايا، كإطالق رساح النساء 
بانيات السالم وأسريات الحرب والمدافعات عن حقوق 

اإلنسان، وكذلك بشأن أفغانستان وميانمار واليوم 
العالمي للمرأة وأعمال العنف يف فلسطني وإرسائيل 

وانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول. كما شارك يف 
مؤتمر السالم العالمي الثاين لمكتب السالم الدويل 

المنعقد يف برشلونة، وناقش فيه قضايا الزنعة 
العسكرية العالمية وسياسات السالم واألمن واألحداث 

يف ميانمار. كما ناقش الصلة بني نزع السالح والعدالة 
المناخية يف ندوات افرتاضية، ونرش تقارير بحثية 

وملخصات سياسات تتناول سياسة ألمانيا الخارجية 
وسياسات التسلح )ونزع السالح(. باإلضافة إىل ذلك، 

شارك الفرع يف اجتماع افرتايض مع نساء من بيالروسيا، 
ومنح جائزة ’أنيتا أوغسبوروغ للمتمردات ضد الحرب’ 

إىل إيفي التسودي. ويتيح راديو لورا فرصة االستماع إىل 
آراء عضوات الفرع عىل الهواء مبارشة.

WILPF Italy

WILPF إيطاليا: واصل فرع الرابطة يف إيطاليا، بالتعاون 
مع نشطاء السالم والبيئة المحليني، حملته ’لنصنع 

الجنب وليس الحرب‘ الداعية إىل تحويل مصنع أسلحة 
يف رسدينيا إىل مركز إقليمي إلنتاج مشتقات األلبان. كما 

واصل الضغط من أجل نزع السالح بوسائل أخرى، 
بينها دعوة الربلمان اإليطايل للمصادقة عىل معاهدة 

الحد من انتشار األسلحة النووية، وإطالق مبادرات عدة 
للتنسيق بشأن مناهضة األسلحة النووية يف 
أوروبا، باإلضافة إىل جهود التعبئة للمشاركة يف 

مؤتمر األمم المتحدة السادس والعرشين بشأن 
تغري المناخ، مع التشديد عىل أهمية العمل النسوي 

لتحقيق العدالة المناخية.

https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
https://www.facebook.com/WILPF.Germany/photos/a.681477478542614/4058418510848477/
https://www.facebook.com/WILPF.Germany/photos/a.681477478542614/4058418510848477/
https://www.wilpf.de/istanbul-is-not-the-city-anymore-to-stand-for-the-istanbul-convention/
https://www.wilpf.de/how-militarised-is-germanys-foreign-policy-a-policy-brief/
https://www.wilpf.de/belarus-wie-steht-es-mit-dem-weiblichen-gesicht-der-revolution-ein-treffen-mit-vertreterinnen-der-fem-gruppe-des-koordinationsrates/
https://www.wilpf.de/preisverleihung-und-informationsreise-mit-efi-latsoudi/
https://www.wilpf.de/wilpf-auf-sendung-bei-radio-lora-auf-der-924/
https://www.wilpf.org/wilpf-italy-demands-make-cheese-not-war/
https://www.wilpf.org/wilpf-italy-demands-make-cheese-not-war/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICS%2fITA%2f44314&Lang=en
http://www.disarmistiesigenti.org/2021/06/06/13giugno2021/
http://www.disarmistiesigenti.org/2021/06/06/13giugno2021/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/the-road-to-cop26-highlights-from-wilpf-environment-working-group/
http://www.disarmistiesigenti.org/2021/06/06/13giugno2021/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/the-road-to-cop26-highlights-from-wilpf-environment-working-group/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/the-road-to-cop26-highlights-from-wilpf-environment-working-group/
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WILPF Netherlands

WILPF هولندا: ينظم فرع الرابطة يف هولندا نشاطات 
مزتايدة عن الروبوتات القاتلة والتسلح. ويف عام 2021، أعد 

الفرع نرشة توعية ومنارصة استعدادًا لمؤتمر مراجعة 
معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية. ويف المرحلة 
اليت سبقت االنتخابات الوطنية، أجرى الفرع تحقيقاً عن 

فحوى البيانات االنتخابية لألحزاب الهولندية بشأن مسألة 
الروبوتات القاتلة واألسلحة النووية. ونظم أسبوع عمل 

بعنوان “ال لحلف الناتو.

WILPF Norway

WILPF الرنويج: للرتكزي عىل الحلول السلمية وبناء عالقات 
مثمرة بني الدول اإلسكندنافية وروسيا، استضاف فرع 

الرابطة يف الرنويج ندوة عن العالقات بني الدول 
اإلسكندنافية وروسيا يف ترشين الثاين/نوفمرب 2021. 

ونظم فريق ستافانغر التابع للفرع معرضاً لملصقات 
السالم يف كانون األول/ديسمرب بالتعاون مع دائرة 

الثقافة يف مدينة ستافانغر. وشارك الفرع يف اجتماع 
الدول اإلسكندنافية يف غوتنربغ، ويف صياغة بيان 

تضامن جماعي إزاء ما يحدث يف أفغانستان.

WILPF Spain

WILPF إسبانيا: أخذت جهود المنارصة اليت نفذها فرع 
الرابطة يف إسبانيا أشكااًل مختلفة يف عام 2021. فمثل 

الفروع األخرى، دعا الفرع الحكومة اإلسبانية إىل التوقيع 
عىل معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية، وأعد 

منشورات شهرية عن األسلحة النووية يف إطار حملته. 
وأصدر بيانات ووجه رسائل إىل مسؤويل الحكومة 

اإلسبانية بشأن قضايا عديدة، وأبرز الدور الذي تلعبه 
صادرات األسلحة من االتحاد األورويب يف اإلرضاب 

الوطين يف كولومبيا، ودعا الحكومة اإلسبانية إىل 
تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السالم يف 

أفغانستان، يف ظل األوضاع األمنية المرتدية يف هذه 
البلدان. ونرش الفرع تقريرًا بعنوان “حقوق اإلنسان 

للمهاجرات الموسميات يف إقليم أندلسية” الذي 
حقق يف االعتداءات ضد العامالت المغربيات 

الموسميات يف إقليم أندلسية يف إسبانيا.

WILPF Sweden

WILPF السويد: يواصل فرع الرابطة يف السويد حشد 
الجمهور والحكومة السويديتني لحظر الروبوتات القاتلة. 

ففي عام 2021، عقد الفرع ورشة عمل لوزارة الشؤون 
الخارجية عن الروبوتات القاتلة والجندر، وأعد مواد 

إعالمية لعضوات الرابطة والجمهور، وعرض مادة 
إخبارية عىل القناة الرابعة الربيطانية، وحشد منظمات 

المجتمع المدين، وأجرى بثاً مبارشاً عىل انستاغرام عن 
الروبوتات القاتلة والجوانب الجندرية اإلقليمية بالتعاون 

مع فرع الرابطة يف غانا. وأطلق الفرع مرشوعًا عن البيئة 
والنسوية ونزع السالح والعسكرة تضمن سلسلة من 

الندوات االفرتاضية ومقابالت ومشاريع محلية يف 
الفروع. وشارك الفرع يف بيان مشرتك عن اليوم العالمي 
للمرأة، واحتفاالت دخول معاهدة حظر األسلحة النووية 
حزي التنفيذ، وندوة عقدتها الرابطة عن العالقات بني 

الدول اإلسكندنافية وروسيا، وجهود المنارصة بشأن 
أحداث أفغانستان. كما نظم مؤتمراً رقمياً بالكامل 

للفرع، ونشاطات أخرى.

http://wilpf.nl/verbod-kernwapens-en-killerrobots-in-verkiezingsprogrammas-2021/
http://wilpf.nl/no-to-nato-actieweek/
http://wilpf.nl/no-to-nato-actieweek/
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://www.ikff.no/velkommen-til-apning-av-plakatutstilling-i-stavanger-8-desember/
https://www.ikff.no/velkommen-til-apning-av-plakatutstilling-i-stavanger-8-desember/
https://www.ikff.no/kort-rapport-fra-nordisk-ikff-mote-i-goteborg/
https://www.ikff.no/17490-2/
https://www.ikff.no/kort-rapport-fra-nordisk-ikff-mote-i-goteborg/
https://www.ikff.no/17490-2/
https://wilpf.es/que-estamos-haciendo-y-que-podemos-hacer-para-lograr-un-mundo-libre-de-armas-nucleares/
https://wilpf.es/preocupadas-por-la-violencia-y-la-violacion-de-derechos-humanos-en-colombia/
http://أفغانستان
https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf
https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf
https://ikff.se/wp-content/uploads/2021/05/fred-och-frihet-nr-1-2021-webb.pdf
https://ikff.se/wp-content/uploads/2021/05/fred-och-frihet-nr-1-2021-webb.pdf
https://ikff.se/wilpf_events/insta-live-mordarrobotar-med-ikff-ghana/
https://ikff.se/?post_type=wilpf_events&p=27672
https://ikff.se/?post_type=wilpf_events&p=27672
https://ikff.se/internationella-kvinnodagen-2021-krav-pa-rattvisa/?fbclid=IwAR1lMXK-uj0FGT7_Lm7JfrL6E2gb2ibyVhiX8QNZACwnXcoMh8LEoztr4N8
https://feministisktperspektiv.se/2021/01/22/sverige-en-bromskloss-nar-varlden-forbjuder-karnvapen/?fbclid=IwAR0suj0ij1Ddu7aLi243XoJn8DZU3Lrz540kFdSPHIb7Sr1PenaQSTGarqM
https://ikff.se/internationella-kvinnodagen-2021-krav-pa-rattvisa/?fbclid=IwAR1lMXK-uj0FGT7_Lm7JfrL6E2gb2ibyVhiX8QNZACwnXcoMh8LEoztr4N8
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://globalbar.se/2021/08/kvinnorattsaktivister-nu-maste-fn-agera-for-afghanistan/?fbclid=IwAR2BJ744rHbRR5m9am-5V4JVWG88l34Z8TE3pk3z4gkOJM1dcqV8rl9fjWg
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://ikff.se/ikffs-forbundsstyrelse-kallar-till-extra-kongress/
https://ikff.se/ikffs-forbundsstyrelse-kallar-till-extra-kongress/
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WILPF Switzerland

WILPF سويرسا: شارك فرع الرابطة يف سويرسا 
يف احتفاالت إحياء ذكرى القنابل النووية اليت 
ألقيت عىل هريوشيما وناغازايك يف جميع أنحاء 

البالد. ونظم الفرع عروضاً عديدة لفيلم 
“المسالم” عن حياة جريترود ووكر اليت شاركت 

يف تأسيس الرابطة وفرعها يف سويرسا. وشارك 
الفرع يف اجتماع ضم كافة فروع الرابطة يف 

أوروبا يف تموز/يوليو، وأيضًا يف تنظيم 
المؤتمر الرابع لمؤسسة السالم 

السويرسي يف حزيران/يونيو.

WILPF UK

WILPF المملكة المتحدة: واصل فرع الرابطة 
يف المملكة المتحدة المشاركة يف حملة 
أوقفوا الروبوتات القاتلة. وسلّم يف هذا 

السياق مذكرة تطالب لجنة الشؤون الخارجية 
بإصدار صك ملزم قانونيًا لحظر أنظمة األسلحة 

القاتلة ذاتية الحركة بصورة استباقية. ونظم 
الفرع معرضاً عن مؤتمر األمم المتحدة 

لتغري المناخ 2021 ومعرضاً فنياً افرتاضياً 
بعنوان »نعم للسالم ... ال لألسلحة النووية« 

لالحتفال بدخول معاهدة حظر األسلحة النووية 
حزي التنفيذ. واستأنف الفرع نشاطات عام 2020، 

وواصل سلسلته عىل وسائل التواصل 
االجتماعي اليت تعالج آثار كوفيد-19 يف دول 

عديدة، ونظم عرض فيلم »المعرتض« يف 
اليوم العالمي للمعرتضني الضمرييني عىل 

الخدمة العسكرية، وندوة عن النساء وبناء 
السالم يف قربص.

https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=88
https://www.firsthandfilms.ch/die-pazifistin-gertrud-wocker-eine-vergessene-heldin/?fbclid=IwAR3ZCt6uBXNRJnrNUnLQpGcvIcUPsU6eVxvTeVhzqwdJ-VafPEMd965hwSw
https://www.firsthandfilms.ch/die-pazifistin-gertrud-wocker-eine-vergessene-heldin/?fbclid=IwAR3ZCt6uBXNRJnrNUnLQpGcvIcUPsU6eVxvTeVhzqwdJ-VafPEMd965hwSw
https://www.firsthandfilms.ch/die-pazifistin-gertrud-wocker-eine-vergessene-heldin/?fbclid=IwAR3ZCt6uBXNRJnrNUnLQpGcvIcUPsU6eVxvTeVhzqwdJ-VafPEMd965hwSw
https://www.firsthandfilms.ch/die-pazifistin-gertrud-wocker-eine-vergessene-heldin/?fbclid=IwAR3ZCt6uBXNRJnrNUnLQpGcvIcUPsU6eVxvTeVhzqwdJ-VafPEMd965hwSw
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/36624/pdf/
https://www.wilpf.org.uk/climate-exhibition/
https://www.wilpf.org.uk/climate-exhibition/
https://www.wilpf.org.uk/climate-exhibition/
https://www.wilpf.org.uk/covid-19-impact-series-bangladesh/
https://www.wilpf.org.uk/covid-19-impact-series-bangladesh/
https://www.instagram.com/p/CLwiqOdDcc9/
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الرشق األوسط

WILPF Lebanon

WILPF لبنان: عىل الرغم من األزمة االقتصادية 
المتفاقمة يف البالد، واصل فرع الرابطة يف لبنان تنفيذ 

نشاطات عديدة خالل عام 2021. فمثاًل، عمل الفرع 
بالرشاكة مع تحالف إرشاك الرجال عىل فهم سبل 

دعم الرجال لحقوق النساء والمساواة الجندرية 
والسالم. ونظم ندوة افرتاضية عن التحديات واآلمال 
يف ظل الوضع الحايل يف لبنان، ونقاشًا عن التحديات 
الحالية يف الرشق األوسط بالتعاون مع فرعي الرابطة 
يف فلسطني وألمانيا. وأصدر بياناً عن الكفاح الحايل 

لتحقيق العدالة واألمان يف لبنان.

WILPF Palestine

WILPF فلسطني: يف المرحلة اليت سبقت انتخابات عام 
2021 )اليت ألغيت الحقًا(، أطلق فرع الرابطة يف فلسطني 

حملة لدعم المشاركة السياسية للنساء. ويف ضوء 
أحداث الشيخ جراح، أجرى الفرع حوارًا مع امرأة تعرض 

مزنلها للمصادرة، ونظم ندوة افرتاضية عن الوضع 
والعنف المستمر والمتصاعد يف فلسطني وعن تاريخ 
الرابطة الطويل يف العمل يف المنطقة. كما شارك يف 

صياغة بيان مشرتك عن إطالق رساح بانيات السالم 
وأسريات الحرب والمدافعات عن حقوق اإلنسان.

https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/wearenotok-the-struggle-for-justice-and-security-in-lebanon/
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
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جنوب آسيا

WILPF Afghanistan

WILPF أفغانستان: بعد استيالء حركة طالبان عىل 
أفغانستان، وردًا عىل استهدافها أفرادًا من المجتمع 

المدين، أصدر فرع الرابطة يف أفغانستان بيانات عدة 
دعت المجتمع الدويل إىل التضامن مع الشعب 

األفغاين وضمان احرتام حقوقه، بما فيها حقه يف 
الحصول عىل المساعدات. كما نرش الفرع مجموعة 

تجارب حقيقية بعنوان ’100 قصة غري محكية عن الحرب 
 والسالم‘، سلطت الضوء عىل آثار الحرب والعسكرة 

عىل المنطقة.

WILPF India

WILPF الهند: يف عام 2021، نّظم فرع الرابطة يف الهند 
فعاليات مجتمعية تعليمية متنوعة. فمثاًل، عقد حلقة 
دراسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة استغرقت يومًا 

كاماًل، تناولت عمل الرابطة والتحديات اليت تواجه النساء 
يف الهند وسبل التصدي لها واكتساب الخربة يف 

مواجهتها. ويف وقت الحق، أعّد الفرع محارضة بعنوان 
’إعادة البناء االجتماعي للهوية الجندرية.

WILPF Sri Lanka Group

WILPF رسيالنكا: شاركت مجموعة الرابطة يف رسيالنكا 
يف بيان تضامن بشأن أفغانستان، وبيان بشأن األحداث 

اليت وقعت يف الشيخ جراج وجميع أنحاء فلسطني. 
وتنشط المجموعة بشكل رئييس عىل وسائل التواصل 

االجتماعي، حيث أطلقت، عىل سبيل المثال، حملة 
تضمنت مقاطع فيديو عن الزتام الرجال بالمساواة 
الجندرية. كما ركزت عىل العمل المشرتك بني األجيال، 

ونفذت مرشوعًا إلرشاك العضوات الشابات لدعم تنمية 
مهارات القيادة لديهن، وتعزيز فرق/مجموعات 
المساعدة الذاتية النسوية يف مناطق مختارة.

https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/
https://www.facebook.com/2689708197738499/videos/512246283089223
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العسكرة

 الربط بين النزعة
 العسكرية والبيئة

الربط بني الزنعة العسكرية والبيئة 

للفت االنتباه إىل اآلثار المدمرة للنشاط العسكري عىل تغري المناخ والتدهور البييئ، بما يف 
ذلك اآلثار العنرصية والجندرية والممارسات البيئية الضارة للجيوش، قمنا يف العام 2021 
بتعميق جهودنا الجماعية العالمية للمطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة العسكرة 

بوصفها أحد األسباب األساسية ألزمة المناخ.

 

وحشدت فروع الرابطة يف جميع أنحاء العالم جهودها للمشاركة يف مؤتمر األمم 
المتحدة السادس والعرشين بشأن تغري المناخ، حيث اجتمعن معًا يف غالسكو 

للمطالبة بتسليط الضوء عىل اآلثار البيئية للزنعة العسكرية. 
واستضاف فرع الرابطة يف السويد سلسلة ندوات عرب اإلنرتنت 

نوقشت فيها وجهات نظر نسوية عن العسكرة والبيئة والمناخ. 
ويف اليوم الدويل لمنع استخدام البيئة يف الحروب والرصاعات 

العسكرية، طالبنا باالعرتاف بإنهاء العسكرة ونزع السالح والقضاء 
عىل االستعمار كخطوات رضورية نحو حماية البيئة وبناء مستقبل 

السالم. 

كما أصدرنا تقريرًا يتوجه إىل لجنة أوضاع المرأة وأيدنا بيانات مشرتكة للمجتمع المدين 
بشأن االنبعاثات العسكرية ومناهضة استخدام الطاقة النووية لحل أزمة المناخ يف 
مؤتمر األمم المتحدة السادس والعرشين بشأن تغري المناخ. وبالتعاون مع مرصد الرصاع 

والبيئة، وضعنا دراسة )ستنرش يف العام 2022( حول بناء السالم البييئ دعونا فيها إىل 
اإلقرار بالمساهمات الهائلة للزنعة العسكرية يف أزمة المناخ وتراجع النمو، كخطوة رضورية 
نحو بناء السالم. وقدمنا تموياًل لفروع الرابطة ومجموعاتها العاملة يف قضايا تمس نزع 

السالح والبيئة.

 

وألن حالة الطوارئ المناخية تتفاقم، فإننا لن نتوقف. وبصفتنا مجتمعًا عالميًا، فإننا 
ندعو إىل التغيري ونحلله ونحشد القوى لتحقيقه ونطالب به من أجل مستقبل الكوكب 
ومستقبل جميع الكائنات الحية اليت تسميه موطنها. األسلحة والحرب ال يتوافقان مع 

بقائنا الجماعي.

https://www.wilpf.org/wilpf-sections-mobilise-for-cop26/
https://www.wilpf.org/wilpf-sections-mobilise-for-cop26/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15433-the-military-needs-to-be-included-in-climate-agreements-but-the-military-cannot-be-greenwashed
https://dont-nuke-the-climate.org/cop-26-statement
https://ceobs.org/governments-must-commit-to-military-emissions-cuts-at-cop26/


اإلنسان  حقوق 

فضح آثار األسلحة
 على حقوق اإلنسان
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 “تؤثر األسلحة الصغرية عىل األشخاص من 
مختلف الهويات الجندرية بطرق محددة 
تماماً، بوصفهم جناة أو ضحايا عىل حد 

سواء، وغالباً فيما يتعلق باألدوار والتوقعات 
الجندرية. )...( فهي تزيد من ضعف النساء: 

تسهل عىل الرجال ارتكاب العنف الجنيس، 
وتجعل العنف األرسي أكرث فتكاً، وتسهل 

االتجار بالبرش.
لكن حيازة واستخدام األسلحة مرتبطان أيضاً 

باستمرار الممارسات الذكورية العنيفة 
وعسكرة المجتمعات، وهذا يؤثر بدوره عىل 

النساء والرجال معاً”.

- من مدّونة عن حملة bulletproofinclusion# اليت نظمتها 

شبكة المساواة الجندرية لمراقبة األسلحة الصغرية.

سلط العام المايض الضوء عىل جهودنا العالمية إلبراز آثار األسلحة عىل حقوق 
اإلنسان ودعوتنا إىل نزع السالح بوصفه خطوة رضورية نحو تحقيق السالم 

واألمن بني البرش. 

 

يف عام 2021، واصلنا إثارة قضايا األسلحة يف منتديات حقوق 
اإلنسان ومنصات مناقشة نزع السالح - مثل تقديم مذكرة إىل 

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان يف األمم المتحدة تدرس 
تأثري األسلحة النارية عىل حقوق اإلنسان بني األطفال والشباب؛ 

ومذكرات إىل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة حول حقوق 
اإلنسان ونقل األسلحة واألسلحة النووية؛ ومذكرة إىل لجنة األمم المتحدة 
المعنية بالقضاء عىل التميزي ضد المرأة، بشأن استخدام األسلحة يف القمع 

الداخيل وأثر تكنولوجيات المراقبة؛ ومذكرة إىل فريق األمم المتحدة العامل المعين 
باستخدام المرتزقة، وبخصوص تأثري المرتزقة السيربانيني عىل حقوق اإلنسان.

وعىل امتداد أفريقيا، نظم 17 فرعاً 
للرابطة فعاليات بالرشاكة مع شبكة 
المساواة الجندرية لمراقبة األسلحة 

الصغرية )GENSAC( يف نطاق حملة 
#bulletproofinclusion لجذب االنتباه 

إىل آثار األسلحة الصغرية واألسلحة 
الخفيفة عىل سالمة النساء وسالمتهن.

 

عملنا أيضًا بشكل مكثف عىل قرار لمجلس 
حقوق اإلنسان يتعلق بنقل األسلحة 

وساهمنا يف التباحث بشأن سبل منع 
الرشكات من التأثري سلبًا عىل حقوق 

اإلنسان، وتحديدًا فيما يتعلق باألسلحة 
والزناعات. 

https://www.wilpf.org/youth-firearms-and-human-rights-read-wilpfs-latest-submission-to-the-un-ohchr/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15333-wilpf-submits-views-on-human-rights-implications-of-france-s-and-canada-s-weapons-policies
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15333-wilpf-submits-views-on-human-rights-implications-of-france-s-and-canada-s-weapons-policies
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-cedaw-committees-review-of-egypt80th-session-18-october-2021-12-november-2021/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-cedaw-committees-review-of-egypt80th-session-18-october-2021-12-november-2021/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15209-wilpf-submits-views-on-cyber-mercenaries-and-human-rights
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/01/WILPF-submission-UNWG-project-on-BHR-and-conflict.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/01/WILPF-submission-UNWG-project-on-BHR-and-conflict.pdf


الرجال

 تسليط الضوء على
 الذكوريات المتعكسرة
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ندعوكم لمشاهدة القائمة المخترصة للصور وترقب اإلعالن عن الفائزين 
يوم الثالثاء 15 آذار/مارس 2022! 

http://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace MOUSE-POINTER

 ، MenEngage أطلقت الرابطة مبادرة جديدة يف العام 2021 بالرشاكة مع تحالف
لتسليط الضوء عىل مفهوم »الذكوريات المتعكرسة« ولحشد جهود الرجال لصالح السالم 

النسوي. 

تعمل الرابطة من خالل هذا المرشوع يف عرش دول حول العالم إلجراء أبحاث ميدانية 
وتثقيف الرجال للتحدث عن حقوق النساء والمساواة الجندرية والسالم. وسيطلق فريق 

المرشوع، يف العام  ، 2022 ، سلسلة أفالم وثائقية تعكس الجهود المبذولة يف أفغانستان 
والكامريون وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للعمل مع الرجال لمواجهة 

العسكرة ولدعم السالم. سينرش الفريق أيضًا قرابة 20 تقريرًا مستندًا عىل أبحاث أصلية 
تجمع النتائج عىل المستويني العالمي والوطين.

يف كانون األول/ديسمرب 2021، أعلن فريق المرشوع 
عن مسابقة تصوير جديدة تدعو المصورين 

والمصورات من جميع أنحاء العالم لتقديم صور 
ومقاالت مصورة حول مفهوم الذكوريات 

المتعسكرة وبدائلها. وثقت الصور البالغ عددها 
266 العالقة بني الذكوريات وبني الزناعات والسالم 

والعنف والرعاية.

يجري تقييم صور المتسابقني من قبل لجنة تحكيم 
رفيعة المستوى شكلها بيت مولر، الحائز عىل جائزة 

أفضل صورة للصحافة العالمية لعام 2015 
والمؤرخ منذ فرتة طويلة ألشكال مختلفة من الذكورية. تضم لجنة التحكيم دونا فرياتو 
المشهورة بعملها يف توثيق تأثري العنف األرسي؛ وجاهي تشيكوينديو الحائز عىل العديد 
من الجوائز من صحيفة واشنطن بوست؛ والمديرة اإلقليمية لناشيونال جيوغرافيك يف 

أمريكا الالتينية، غايل ألميدا؛ ومحررة الصور يف أتالنتيك، جيهان جيالين؛ والفنانة والمرشفة 
الثقافية المجتمعية تاشا دوغ؛ ومحرر المشاريع الخاصة يف مجلة تايم، بول مواكيل. 

http://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace
http://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace MOUSE-POINTER
http://menengage.org/
http://menengage.org/
https://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace/


استمع/ي

 إطالق بودكاست
CAESURA
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Come take a break 
with us: Listen to 

Caesura now.

caesura.wilpf.org MOUSE-POINTER

شهد عام 2021 إطالق Caesura – وهو بودكاست من 
خمس حلقات يحتفي بالنساء وبعملنا المشرتك من أجل 

السالم والحرية والمساواة.

Caesura )وتعين »وقفة« بالالتينية( هو مرشوع جماعي 
أعدته الرابطة، ويدعو المستمعني/ات إىل قضاء بعض 

الوقت يف اإلصغاء والتمتع بقصائد الشاعرة 
الكولومبية أنجيال راموس واالستماع إىل آراء فريق 

متمزي من الضيوف والضيفات من جميع أنحاء العالم.

تتناول لك حلقة موضوعًا محددًا مثل الصدمة والحكمة بني األجيال، والمنطق وراء 
األمن العالمي، ودور الرجال يف المنارصة لقضايا النساء، والكثري من الموضوعات األخرى.

 خذوا/خذن قسطًا من الراحة معنا: واستمتعوا/استمتعن باإلصغاء 
إىل Caesura اآلن.

https://caesura.wilpf.org
http://caesura.wilpf.org MOUSE-POINTER
https://caesura.wilpf.org/
https://caesura.wilpf.org/
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العمل لتحقيق
 المساواة الجندرية

المساواة

دأبت الرابطة طوال العام 2021 عىل تعزيز عملها من أجل المساواة الجندرية يف العالم من 
خالل المشاركة يف إعداد الميثاق الجديد بشأن النساء والسالم واألمن والعمل اإلنساين، 

ورصد منتدى المساواة بني األجيال. عقد المنتدى من قبل هيئة األمم المتحدة 
للمرأة وشاركت يف استضافته حكومتا المكسيك وفرنسا، وهو تجمع متعدد األطراف من 

جميع أنحاء العالم أطلق هدفًا مدته خمس سنوات لترسيع العمل الطموح لتحقيق 
المساواة الجندرية وحقوق النساء.

 

قبل المنتدى، أطلقت الرابطة سلسلة من ملخصات السياسات لدراسة 
الروابط بني موضوعات أجندة النساء والسالم واألمن وموضوعات 

التحالفات الستة للعمل من أجل المساواة بني األجيال للمساعدة يف 
صياغة عمل هذه التحالفات. تهدف هذه الملخصات إىل إدراج موضوعات 

السالم ونزع السالح يف مناقشات المنتدى، وإظهار سبب أهمية هذه 
القضايا يف تعزيز حقوق النساء.

 

يف وقت مبكر من العام، اختريت الرابطة عضواً محفزاً 
يف الميثاق الجديد بشأن النساء والسالم واألمن والعمل 

اإلنساين - وهو أحد النتائج الرئيسية للمنتدى. ويف 
السنوات المقبلة، ستستفيد الرابطة من هذا الدور 

للمساعدة يف إنجاز تقدم ملموس نحو تحقيق المساواة 
الجندرية يف العالم من خالل دعم عمل داعيات وناشطات 

السالم والمطالبة بوقف العسكرة ونزع السالح.

https://forum.generationequality.org/
https://www.wilpf.org/policy-brief-series-women-peace-and-security-and-the-generation-equality-action-coalitions/
http://www.peacewomen.org/e-news/article/wilpf-selected-catalytic-member-generation-equality-compact-women-peace-and-security


السالم

 نحو مستقبل من السالم
 النسوي في اليمن
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بعد أكرث من سبع سنوات عىل بدء الرصاع يف اليمن ، ال يزال السالم بعيد المنال يف بلد 
دمرته التكاليف البرشية واالقتصادية والبيئية للحرب.

ما يقارب 250 ألف شخص لقوا حتفهم ، سواء بسبب القتال أو نقص الغذاء والخدمات 
الصحية. وقد فر أربعة ماليني شخص من ديارهم وأصبح معظمهم اآلن نازحني داخليا. 
وهناك خمسة ماليني آخرين عىل شفا المجاعة ، بما يف ذلك 2.3 مليون طفل دون سن 

الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

إنها أسوأ كارثة إنسانية يف التاريخ. وتؤثر بشكل غري متناسب عىل النساء ، الاليئ يواجهن 
معدالت مزتايدة من العنف الجندري، واإلقصاء عن المشاركة االقتصادية والسياسية 

الهادفة، واألعباء الشديدة لحماية ورعاية األطفال وأفراد األرسة والمجتمع يف ظل 
ظروف شديدة الصعوبة.

يجب أن يبدأ الطريق نحو مستقبل يسوده السالم يف اليمن من خالل تطوير اتفاقية 
سالم عادل ومستدام - اتفاقية تعالج العنف الهيكيل ، وتستخدم عدسة النوع 

االجتماعي ، وتركز عىل التجارب المعيشية ومشاركة المرأة.

لمساعدة البالد عىل اتخاذ خطوات نحو السالم ، عىل مدى خمسة أيام يف حزيران/يونيو 
وتموز/يوليو 2021، استضافت الرابطة ومبادرة مسار السالم ووزارة الخارجية الهولندية، 

بالتعاون مع الوكالة الرنويجية للتعاون اإلنمايئ، مؤتمر السالم النسوي لليمن – وهو 
سلسلة من لقاءات الطاولة المستديرة والحوارات التفاعلية لمناقشة األسباب العميقة 

للرصاع يف اليمن، وجهود السالم الحالية، والخيارات السياسية النسوية.

شارك يف المؤتمر أكاديميون/ات وخرباء/خبريات ونشطاء وناشطات سالم من 
اليمن وحلفاء/حليفات من جميع أنحاء العالم، وطرحت فيه آراء بشأن خارطة 

طريق السالم النسوي – كإطار توجيهي لتحقيق السالم يف اليمن.

أعدت خارطة طريق السالم النسوي بالتعاون مع مجموعة كبرية من ناشطات 
وداعيات السالم - بينهم قرابة 200 امرأة ورجل اختربوا/ن الزناع المتواصل يف 
اليمن وعواقبه عىل الصحة والتعليم والعدالة وحقوق اإلنسان - وتسعى  

خارطة طريق هذه إىل إغناء عملية بناء سالم تشاركية ومسؤولة.

https://www.peacetrackinitiative.org/convening2021
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/publicate/contentupload/OF81CgB1995040/eng-feminist-peace-roadmap-draft2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/publicate/contentupload/OF81CgB1995040/eng-feminist-peace-roadmap-draft2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/publicate/contentupload/OF81CgB1995040/eng-feminist-peace-roadmap-draft2.pdf


المانحة والجهات  المالية  األمور 

تقوية الحركة
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يرجى زيارة موقعنا عىل wilpf.org لإلطالع عىل قائمة كاملة من المتربعني 
والداعمني. بياناتنا المالية المدققة متوفرة عند الطلب.

https://www.wilpf.org/financials/ MOUSE-POINTER

يف عام 2021 ، تقدم المجتمع العالمي من المانحني والرشكاء الحكوميني وداعمني 
 الرابطة اآلخرين بسخاء وتعاطف وتصميم ، من أجل النهوض بمستقبل يسوده 

السالم والعدالة والمساواة النسوية للجميع.

نعرب عن امتناننا لكل من مانحينا الـ17 - 
 بما يف ذلك ثالثة ممن انضموا إلينا 

يف عام 2021. 

مًعا ، نسعى لنبين مستقباًل أكرث 
إرشاًقا وأكرث جرأة للجميع.

https://www.wilpf.org/financials/


المانحة والجهات  المالية  األمور 



رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هي منظمة غري 
حكومية عالمية لها أقسام وطنية تغطي لك قارة، 

باإلضافة إىل سكرتارية دولية مقرها يف جنيف، ومكتب 
يف نيويورك.

منذ تأسيسنا، قمنا بجمع النساء يف جميع أنحاء العالم 
للعمل متحدات، من أجل السالم. نهجنا دائًما غري عنيف، 
ونستخدم األطر القانونية والسياسية الدولية المقامة 

مسبًقا لتحقيق تغيري جوهري يف الطريقة اليت تقوم بها 
الدول بتصور ومعالجة قضايا النوع االجتماعي والزنعة 

العسكرية والسالم واألمن.

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Geneva 20, Switzerland

e. info@wilpf.org 
p. +41 (0) 22 919 70 80

wilpf.org


