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ضور فً اجتماع ألوكسفام حول الصحة فً اتجاه عقارب الساعة من الٌسار: تعلٌم النساء القراءة والكتابة والحقوق السٌاسٌة فً الٌمن؛ شرطٌة فً أفؽانستان؛ قروٌة تخاطب الح
 كٌة الصور على ظهر الصفحة.العامة فً جنوب السودان؛ الجبة سورٌة فً لبنان؛ مناقشة قضاٌا السالم المحلٌة فً جنوب السودان. حقوق مل

 المرأة والسالم واألمن: 

 الوفاء بالوعد
 1325 عاًما على صدور قرار مجلس األمن رقم 15كٌؾ ٌمكن إحٌاء األجندة بعد 

لدعم حقوق المرأة في  5201، أصدر مجلس األمن القرار رقم 0222في سنة 
المات على إحراز تقدم النزاعات، ودورها في السالم واألمن. وعلى الرغم من وجود ع

في هذا المجال، فما زال التأثير على حياة المرأة ودورها، على مستوى العالم، متقطًعا. 
وبعد مضي خمسة عشر عاًما على صدور القرار، يجدر باألمم المتحدة ودولها 
األعضاء أن تستغل فرصة المراجعة الرسمية ألجندة المرأة والسالم واألمن، بوصفها 

لمعالجة الفجوات الرئيسية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن االلتزامات الجديدة  فرصة مهمة
ينبغي أن تركز على مشاركة المرأة، وتحاشي النزاعات، والعنف القائم على النوع 

 .االجتماعي، والمتابعة والتنفيذ، والتمويل
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 ملخص تنفٌذي

ص على النساء بٌد أن لها تؤثٌر خا –تتهدد النزاعات الجمٌع بتبعات مدمرة 
والفتٌات. وذلك أنهن، بوجه عام، ال تستطعن النفاذ إال إلى نسبة أقل من الموارد 
التً تتٌح لهن حماٌة وإعالة أنفسهن، كما أنهن عرضة، بنسبة أكبر، لالستهداؾ 
المتعمد للعنؾ القابم على النوع االجتماعً، وٌجري استبعادهن، بوتٌرة أعلى، 

 لتً ال ؼنى عنها إلحالل السالم واألمن.من العملٌات السٌاسٌة، ا

مإخًرا، تصاعًدا على الصعٌد  –خاصة داخل الدول  –وقد شهد عدد النزاعات 
العالمً )رؼم أنه ما زال أقل من ذروته التً وصل إلٌها فً أواسط تسعٌنٌات 

ا فً  ًٌ إلى  2014القرن الماضً(، لٌساهم  بذلك فً وصول أعداد النازحٌن قسر
ٌتسم العدٌد من تلك النزاعات بالتطرؾ العنٌؾ، وارتكاب أعمال  1أرقام قٌاسٌة.

عنؾ وانتهاكات قابمة على النوع االجتماعً. وهو ما ٌفرض تحدٌات هابلة على 
المجتمعات والحكومات المتؤثرة بها بشكل مباشر، وكذلك على زعماء العالم 

الدولٌٌن. لذلك، فقد أصبحت الحاجة المسإولٌن عن الحفاظ على السلم واألمن 
اآلن إلى سالم ٌشمل الجمٌع، وعملٌات تعافً ٌساندها دعم شعبً، أكبر منها فً 
أي وقت مضى. ولكن، رؼم قٌادة المرأة ودعمها لجهود السالم والتعافً فً 
العدٌد من المجتمعات فً شتى أنحاء العالم، فما زالت مستبعدة، إلى حد بعٌد، من 

 وصناعة القرار. المفاوضات

اعتراًفا بتلك التحدٌات، اتخذ المجتمع الدولً بعض الخطوات المهمة. ففً سنة 
حول المرأة والسالم واألمن،  1325، أصدر مجلس األمن القرار رقم 2000

والذي دعا فٌه إلى مشاركة المرأة فً جهود السالم، وتوفٌر حماٌة أكبر لها من 
، وتحسٌن نفاذها للعدالة، واتخاذ التدابٌر الكفٌلة انتهاك حقوق اإلنسان الخاصة بها

 بمعالجة التمٌٌز.

، كانت هناك العدٌد من االلتزامات 1325منذ صدور قرار مجلس األمن رقم 
ا فً الخطاب السٌاسً المتعلق  ًٌ الجدٌدة، واالعتراؾ المتزاٌد فً السٌاسات، وتنام

ت إضافٌة أخرى صادرة بؤجندة المرأة والسالم واألمن. فقد ساعدت ست قرارا
عن مجلس األمن على تطوٌر إطار سٌاسات وتروٌج معاٌٌر إٌجابٌة. وكانت 

، وذلك سنة 1325الدنمارك أول دولة تضع خطة عمل وطنٌة لتطبٌق القرار 
، بٌنما قادت كوت دٌفوار الطرٌق فً دول أفرٌقٌا جنوب الصحراء، سنة 2005
قً برنامج النوع االجتماعً والسلم . كذلك أطلقت مفوضٌة االتحاد األفر2007ٌ

، لدفع مشاركة المرأة وحماٌتها فً جمٌع 2014واألمن، لخمس سنوات، فً 
قد نشرت خطة عمل  2دولة 49، كانت 2015أرجاء القارة. وبحلول ٌولٌو/تموز 

 وطنٌة أو أكثر.

وقد شهدت البلدان التً تتعافى من النزاع بعض اإلنجازات الواضحة. فبعد 
، أصبحت رواندا تحتل 1994ًما على أحداث التطهٌر العرقً فً عشرٌن عا

وفً  3بالمابة. 64المرتبة األولى على مستوى العالم فً نسبة البرلمانٌات: 

وعًدا  1325"ٌحمل القرار 
للنساء فً جمٌع أرجاء الكوكب، 
بؤن حقوقهن ستحظى بالحماٌة، 
وبؤن العقبات التً تحول دون 

مشاركتهن المتساوٌة، 
وانخراطهن الكامل فً صون 
السالم المستدام ودفعه، ستتم 

 "إزالتها. ٌجب أن نفً بهذا الوعد

 

نان، سكرتٌر عام األمم كوفً أ
المتحدة، أكتوبر/تشرٌن األول 

2004. 
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، تم انتخاب إٌلٌن جونسون سٌرلٌاؾ أول ربٌسة امرأة للٌبٌرٌا، وذلك فً 2006
الرباسٌة  أعقاب الحرب األهلٌة التً شهدتها البالد. كما شهدت االنتخابات

ترُشح رقم قٌاسً من النساء،  2014واإلقلٌمٌة التً أجرٌت فً أفؽانستان سنة 
ناببة  69امرأة، لمجالس األقالٌم؛ وأصبح البرلمان األفؽانً ٌضم  300بلػ 

(، مقارنة بعدم وجود أي 249بالمابة من إجمالً عدد األعضاء البالػ  27.7)
 .2001امرأة فً البرلمان فً 

ؤثٌر على حٌاة المرأة ودورها الرسمً فً السالم واألمن على مستوى ؼٌر أن الت
وذلك أنه على المستوى العالمً، كثًٌرا ما تؽٌب اإلرادة  العالم كان متقطًعا.

السٌاسٌة الالزمة لتمكٌن المرأة من المشاركة الحقٌقٌة فً عملٌات السالم 
نة وراء النزاعات، ومإسسات األمن، وتوفٌر المعالجة الشاملة لألسباب الكام

والعنؾ، وعدم المساواة بٌن الجنسٌن، وكذلك لدفع التطبٌق من خالل التقارٌر 
 الشفافة وانخراط المجتمع المدنً، فضالً عن تعببة الموارد المالٌة الالزمة. 

 

  معالجة المعوقات –مراجعة رفيعة المستوى 

 1325ار القرار رقم مع استعداد العالم لالحتفاء بالذكرى الخامسة عشرة إلصد
، ٌقوم مجلس األمن بإجراء مراجعة رفٌعة 2015فً أكتوبر/تشرٌن األول 

المستوى. تهدؾ هذه المراجعة، المرحب بها، إلى تقٌٌم التقدم الذي حدث على 
، وتجدٌد 1325المستوى العالمً، واإلقلٌمً، والوطنً فً تنفٌذ القرار 

التً تم التعرؾ علٌها. وفً سبٌل اإلعداد االلتزامات الربٌسٌة، ومعالجة المعوقات 
لذلك، أمر السكرتٌر العام لألمم المتحدة بإجراء "دراسة عالمٌة" لتحدٌد 

 الممارسات الجٌدة، والفجوات، والتحدٌات، وأولوٌات التحرك.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الجهود التً تبذلها إسبانٌا، التً تتولى رباسة مجلس 
رٌن األول، لإلعداد للمراجعة رفٌعة المستوى، مرحب بها األمن فً أكتوبر/تش

تماًما، وكذلك طموحها فً جعل أي قرار جدٌد لمجلس األمن قابل لقٌاس تطبٌقه 
ا فً دفع إدراج أجندة المرأة والسالم  ًٌ بشكل حقٌقً. كذلك لعبت إسبانٌا دوًرا إٌجاب

 واألمن فً العدٌد من أنشطة مجلس األمن. 

تً قامت بها إسبانٌا والمملكة المتحدة )التً تقود أجندة المرأة ال جراءاتاإلإن 
والسالم واألمن فً مجلس األمن( لتعببة دعم سٌاسً أوسع لاللتزامات الضرورٌة 
الجدٌدة، مرحب بها أًٌضا، وٌجب أن تستكمل بإشراك المجتمع المدنً ومنظمات 

 جعة رفٌعة المستوى.حقوق المرأة من أجل إعالم المناقشات واالستعدادات للمرا

من الضروري أن تستخدم كل الدول األعضاء فً األمم المتحدة ووكاالت المنظمة 
الدولٌة المراجعة رفٌعة المستوى، والنتابج التً ستتوصل إلٌها "الدراسة 
العالمٌة"، وتوصٌات منظمات المجتمع المدنً ذات الصلة )خاصة جماعات 

مبادئ وطموحات أجندة المرأة والسالم واألمن ب حقوق المرأة(، ال إلعادة االلتزام
فقط، بل علٌها أنت تتبنى، كذلك، تدابٌر جدٌدة لمعالجة الفجوات والتحدٌات التً 
ٌتم تحدٌدها، ووضع أهداؾ جدٌدة، وترجمة السٌاسات المفٌدة واالعتراؾ 

 السٌاسً إلى ممارسات أكثر فاعلٌة.

لحقٌقٌة فً مفاوضات السالم التً فعلى سبٌل المثال، ما زالت مشاركة النساء ا
جولة  23ٌدعمها المجتمع الدولً نادرة. فقد أظهرت دراسة أجرتها أوكسفام على 
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، أن 2014–2005مفاوضات سالم معروفة فً أفؽانستان، بٌن عامً 
 4المفاوضات بٌن المجتمع الدولً وطالبان لم تشهد مشاركة امرأة أفؽانٌة واحدة.

ة خطٌرة إلى كل األطراؾ الفاعلة األخرى، مإداها أن تلك الحاالت تبعث برسال
المرأة ال تهم، فتعزز بذلك عدم المساواة بٌن الجنسٌن وتهمٌش المرأة. أما على 
المستوٌات المحلٌة، فمشاركة المرأة فً أنشطة بناء السالم وتحاشً النزاعات، 

دٌة، ومحدودٌة وكذلك فً مراقبة اتفاقٌات السالم، عادًة ما تعوقها المخاطر الما
 النفاذ إلى الخدمات األساسٌة وموارد الرزق.

لقد أحرزت األمم المتحدة وبعض الدول األعضاء بعض التقدم فً دعم دور 
ولكن هناك المزٌد الذي ٌنبؽً  –المرأة، وإدماج خبرات وتحلٌل النوع االجتماعً 

مة لقٌادة المرأة، القٌام به. فاألمم المتحدة نفسها ٌجب أن تبنً على األهداؾ القاب
بالمابة من المناصب العلٌا فً  40، 2020وأن تضمن أن تشؽل المرأة، بحلول 

مإسساتها الخاصة بالسالم، واألمن، والتنمٌة، بما فً ذلك مناصب المبعوثٌن 
 5ورإساء الوكاالت.

هناك خطوات مهمة تم اتخاذها بالفعل لتقلٌص آثار النزاع. وشملت تلك الخطوات 
الدول الموقعة علٌها بؤن اتفاقٌة تجارة األسلحة، التً تعد عالمة فارقة، والتً تلزم 

تؤخذ فً اعتبارها المخاطر التً قد تتعرض لها النساء والفتٌات جراء نقل 
بما فً ذلك معالجة األسباب الجذرٌة  –األسلحة. ولكن تحاشً النزاع نفسه 

فلم  -المعقدة للنزاع، مثل أوجه عدم المساواة االجتماعٌة واالقتصادٌة الهٌكلٌة 
مستندة إلى تحلٌل كلٌة ب. لذلك، فهناك حاجة إلى مقاربة ٌحظ باالهتمام المناس

ن المرأة، على سبٌل المثال، من االنخراط فً نوع اجتماعً شامل، بحٌث تمكّ 
جهود بناء السالم المحلٌة، وذلك بعدم االقتصار على معالجة قدراتها التقنٌة 

 ًضا.ومهاراتها فً حشد التؤٌٌد، بل التعامل مع احتٌاجاتها األساسٌة أٌ

 تحويل الخطاب إلى واقع

كانت هناك بالفعل جهود كبٌرة لرفع الوعً وتعببة الجهود، فٌما ٌتعلق بالعنؾ 
القابم على النوع االجتماعً فً النزاعات. بٌد أن عقبات خطٌرة ما زالت قابمة، 
ومن بٌنها نقص أعداد النساء فً القطاع األمنً، والفشل المتكرر فً مساءلة 

القابم على النوع االجتماعً. كذلك هناك حاجة إلى المزٌد من مقترفً العنؾ 
التحركات القوٌة حتى ٌصبح الواقع مصداًقا للخطاب اإلٌجابً حول جهود معالجة 

 العنؾ القابم على النوع االجتماعً 

ما زالت التحدٌات والفجوات المتعلقة بمسؤلة رفع التقارٌر والتطبٌق قابمة. فقد 
، منذ البداٌة، اآللٌات المنهجٌة لدفع التحلٌل الفعال، ؼابت فً مجلس األمن

والمراقبة، والتطبٌق، فٌما ٌتعلق بالمرأة والسالم واألمن. وربما كان ذلك سبًبا فً 
فً مناقشات مجلس األمن، ووثابقه،  1325عدم اتساق إدماج التزامات القرار 

مل أي من القرارات وقراراته خالل السنوات الماضٌة. فعلى سبٌل المثال، لم ٌشت
فلسطٌن، منذ عام  –األحد عشر التً أصدرها مجلس األمن حول إسرابٌل 

 .1325، أي ِذكر للنوع االجتماعً أو التزامات القرار 2000

بقً فقط على استبعاد النساء من مفاوضات السالم، بل مثل تلك الفجوات ال تُ 
اعات، التً استعصت وتفوت فرص إعادة إحٌاء عملٌات السالم المتعلقة بالنز

على كل محاوالت الحل. وقد بذل مجلس األمن، مإخًرا، جهوًدا، مرحب بها، 
تضم خبراء من  -لمعالجة مثل تلك القضاٌا، ولكن من شؤن إنشاء مجموعة عمل 

 غائبات عن المائدة

، 2011و 1992بٌن عامً 
بالمابة من  4كان أقل من 

ٌات الموقعٌن على اتفاق
بالمابة  10السالم، وأقل من 

من المفاوضٌن فً مباحثات 
 السالم من النساء.

UN Women Sourcebook 
on Women, Peace and 
Security, 2012 
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مكرسة لمراجعة وإعالم  -الدول األعضاء، والوكاالت األممٌة والمجتمع المدنً 
أن تحسن االتساق وتسرٌع التقدم. كذلك رده، خطط مجلس األمن، وتحركاته، وموا

 الخاصة اللجنة المستقلة رفٌعة المستوي، و2015توفر مراجعة هٌكل بناء السالم 
، فرًصا لدفع المساواة بٌن الجنسٌن عبر كل أنشطة السالم السالم حفظ بعملٌات
 ٌعزز كل منها اآلخر. طرابقبواألمن، 

العالم، أن تحسن التطبٌق عن طرٌق  تستطٌع الدول األعضاء، فً شتى أنحاء
ضمان دعم خطط العمل بآلٌات رسمٌة إلشراك جماعات حقوق المرأة وخبراء 
المجتمع المدنً، وكذلك عبر نشر تقارٌر علنٌة عن التقدم الذي ٌتم إحرازه، 
ووضع آلٌات للمتابعة والتقٌٌم. وبإمكان الدول الباحثة عن نموذج إلشراك المجتمع 

فً  تظر فً تجربة خطة العمل الوطنٌة الهولندٌة، التً شاركالمدنً أن تن
وضعها طابفة واسعة من األطراؾ الفاعلة، شملت معاهد بحثٌة، ومنظمات ؼٌر 

 6حكومٌة دولٌة، وحركات سالم نسابٌة، وجماعات الشتات.

ومن نقاط الضعؾ الربٌسٌة األخرى فً أجندة المرأة والسالم واألمن، نقص 
لتنفٌذها. فبدون مٌزانٌة مناسبة مخصصة للخطة، ستبدو خطة التموٌل الالزم 

العمل الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة كسٌارة بدون وقود: قد تكون جٌدة التصمٌم، ولكنها 
تبقى ؼٌر قادرة على المضً قدًما. وقد بدأت بضع دول، مثل إسبانٌا، بداٌة جٌدة، 

 البمة.ولكنها قلصت تموٌل خطط العمل الوطنٌة إلى مستوٌات ؼٌر م

شهدت المساعدات المقدمة للدول عبر البحار ارتفاًعا، لدعم المساواة بٌن الجنسٌن 
؛ ولكن ستة بالمابة فقط من تلك المساعدات استهدفت المساواة بٌن فً الدول الهشة

ا. بل إن نسبة المساعدات المركزة على المساواة بٌن  ًٌ الجنسٌن بوصفها هدًفا ربٌس
وهً  7بالمابة فقط. 2م واألمن، كانت أقل، حٌث بلؽت الجنسٌن، فً قطاع السال

نسب أقل بكثٌر من تلك التً ٌحتاجها الوفاء بالتزامات المرأة والسالم واألمن. 
لذلك ٌتعٌن على المانحٌن أن ٌزٌدوا من قٌمة المساعدات لدفع المساواة بٌن 

، وأن ٌفوا، فً الجنسٌن فً الدول الهشة، استناًدا إلى توصٌات "الدراسة العالمٌة"
إنفاقهم على السالم واألمن، بالنسبة التً حددتها أهداؾ األمم المتحدة الحالٌة 

 8للمساواة بٌن الجنسٌن ضمن اإلنفاق على بناء السالم.

وٌنبؽً أن ٌشتمل هذا الدعم على تموٌل ربٌسً ٌعتد به، ومنح ضخمة تستطٌع أن 
ل مهم ولكنها كثًٌرا ما تعانً تنفذ إلٌها منظمات حقوق المرأة، التً تقوم بعم

ففً الدول الهشة، ال تحصل المنظمات والمإسسات التً  9للحصول على موارد.
تعمل فً مجال حقوق المرأة وتمكٌنها، سوى على واحد بالمابة فقط من كل 
المساعدات التً تستهدؾ المساواة بٌن الجنسٌن. وهناك فرص لتنفٌذ ذلك توفرها 

آلٌة تموٌل الذي ٌسهل الوصول إلٌه لتلك المنظمات، مثل آلٌات مصممة لتقدٌم ال
وكذلك العدٌد من صنادٌق المرأة  التسرٌع العالمٌة الخاصة بالمرأة والسالم واألمن

 المستقلة.

تلقً هذه الورقة الضوء على تحلٌل أوكسفام للفجوات والتحدٌات الربٌسٌة فً 
التً تهدؾ إلى زٌادة تؤثٌرها. أجندة المرأة والسالم واألمن، فضالً عن التوصٌات 

وقد ركز القسم األول على مشاركة المرأة فً عملٌات السالم ومإسسات األمن، 
فً حٌن تناول القسم الثانً الخطوط العرٌضة للفجوات والحلول فٌما ٌتعلق 
بتحاشً النزاعات والعنؾ القابم على النوع االجتماعً. أما القسم الثالث فٌعالج 

ا الضوء على منظمات المجتمع مسؤلة رفع التق ًٌ ارٌر، والمتابعة، والتطبٌق، ملق
 المدنً. وٌدرس القسم الرابع مسؤلة الموارد المالٌة.
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استندت هذه الورقة إلى مشاورات مع منظمات أخرى وخبراء فً المجال، وكذلك 
دولة، ولها  90خبرة أوكسفام بوصفها منظمة إنسانٌة وتنموٌة تعمل فً أكثر من 

فل من البرامج الداعمة لحقوق المرأة وتمكٌنها. واعتمدت هذه الورقة سجل حا
بوجه خاص على أدلة وتحلٌالت من برامج فً أفؽانستان، والعراق، ومٌانمار، 

  .والصومال، وجنوب السودان، والٌمن

 

 التوصٌات

 على األمم المتحدة ودولها األعضاء أن ٌطبقوا ما ٌلً، بحسب أدوارهم ومسإولٌاتهم.

 المشاركة

 واألمن السالم عمليات كل في فعال بشكل ومطالبها المرأة أدوار إدراج ضمان .5
 دور تلعب التً الحكومات، تصر أن ٌجب. والوطنية واإلقليمية، الدولية، ساتهماومؤس
 ،"األصدقاء" مجموعات ذلك فً بما التنمٌة، أو األمن، أو السالم، مباحثات تدعم أو الوسٌط
 النساء ُتمكَّن أن ٌجب كذلك. الحكومات تلك النخراط كشرط للمرأة الحقٌقٌة المشاركة على

 التدرٌب خالل من وذلك المستوٌات، كل على الحقٌقٌة المشاركة من معاتمجت ٌمثلن الالبً
 الخبرات عن فضالً  المناسب، والمالً التقنً الدعم على والحصول التؤٌٌد، حشد على

  ..المرأة وحقوق االجتماعً النوع المتعلقة التموٌل، جٌدة األممٌة

وذلك بضمان حصول المرأة على ، تعزيز المشاركة والقيادة النسائية في األمم المتحدة. 0
%، على األقل، من المناصب القٌادٌة فً هٌكل السالم واألمن والتنمٌة باألمم المتحدة 40

، بما فً ذلك مناصب الممثل الخاص، والمبعوث، وربٌس الوكالة، وكذلك 2010بحلول 
ك أهداؾ األمم أدوار قٌادٌة فً البعثات المتعلقة بالنزاع وما بعد النزاع، كما نصت على ذل

 المتحدة الحالٌة حول المرأة فً المناصب العلٌا.

 تحاشي النزاع والعنف القائم على النوع االجتماعي

 نوعٌرتكز على ال منهجً بتحلٌل المدعومة النزاع، لتحاشي الشاملة الجهود زيادة. 2
 على أكبر لبشك الجهود تلك تركز وبحٌث الجنسٌن، بٌن المساواة وبتروٌج ،جتماعًاال

 ؼٌر والنفاذ واالقتصادٌة، االجتماعٌة المساواة عدم أوجه مثل للنزاع، الجذرٌة األسباب
 والمساءلة، الحوكمة وضعؾ المناخً، التؽٌر وآثار والموارد، األساسٌة للخدمات العادل

 فً ومشاركتها دور المرأة لدعم شموالً  أكثر جهود هناك تكون أن ٌنبؽً كذلك. والعسكرة
 .السٌاسً التطرؾ ومعالجة النزاع، وحل تحاشً دجهو

، مع توفٌر المزٌد بذل جهوًد أكبر وأكثر شموالً لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي. 4
من الموارد واالهتمام فٌما ٌتعلق بمعالجة األسباب الجذرٌة للعنؾ القابم على النوع 

( من اتفاقٌة تجارة 4)7ثر فاعلٌة للمادة االجتماعً، والمساواة بٌن الجنسٌن، والتطبٌق األك
األسلحة، والمتعلقة بالمخاطر التً تتعرض لها النساء، وزٌادة الدعم إللحاقهن بالخدمة، 
واإلبقاء علٌهن، وتنمٌة قدراتهن فً الخدمات األمنٌة، ومعالجة اإلفالت من العقاب، وذلك 

بمن فٌهم  –شكل مستمر وواضح بتقدٌم كل مقترفً العنؾ القابم على النوع االجتماعً، ب
 للمساءلة.  -أفراد األمن األممٌٌن والتابعٌن لجهات دولٌة أخرى 

 والتنفيذ رصدال

 في واألمن والسالم المرأة بأجندة يتعلق فيما والتنفيذ، ،رصدوال التقارير، تحسين رفع. 1
 من ومشكلة الؽرض، لهذا مخصصة الخبراء من عمل مجموعة بإنشاء وذلك األمن، مجلس
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 خطط وإعالم المراجعة إلجراء المدنً، والمجتمع المتحدة، األمم ووكاالت األعضاء، الدول
 قرار علٌها نص كما المدنً، إحاطات المجتمع ومؤسسة وموارده؛ ،إجراءاتهو األمن، مجلس
 الدول مودع الرسمٌة؛ واالجتماعات المفتوحة، المناقشات خالل ،2122 رقم األمن مجلس

( المرأة حقوق منظمات فٌها بما) المدنً المجتمع مع رسمٌة تشاور آلٌات إنشاء فً األعضاء
 هذا. وتقٌٌمها ومتابعتها، وتصمٌمها، ،الوطنٌة العمل سٌاق خطط تحلٌل فً للمساعدة
 .األمن مجلس أنشطة كل فً واألمن والسالم المرأة اللتزامات المنتظم اإلدراج إلى باإلضافة

، وذلك بضمان أن ٌدعم والتطبيق في الدول األعضاء رصدتحسين رفع التقارير وال .6
خطَط العمل الوطنٌة واإلقلٌمٌة إنشاُء آلٌات رسمٌة إلشراك جماعات حقوق المرأة، وخبراء 
المجتمع المدنً فً عملٌات التخطٌط والمراجعة ذات الصلة. كذلك ٌجب أن تكون هناك 

افة حول ما ٌتم إحرازه من تقدم، من خالل بٌانات برلمانٌة، وإحاطات تقارٌر منتظمة، وشف
وتقٌٌم النتابج، على أن تكون ذات مإشرات  رصدومنشورات علنٌة، فضالً عن آلٌات لل

 واضحة وأطر زمنٌة.

 التمويل

 المناسبة الموارد توفير مع وطنية عمل خطط بوضع األعضاء الدول كل التزام ضمان. 7
 األمن مجلس قرار بذلك أوصى كما لها، مخصصة ومٌزانٌات موارد لها ٌكون ٌثبح ،لها
 .2016 نهاٌة بحلول وذلك ،2122 رقم

المرأة والسالم واألمن، وما يتعلق بها من  لدعمتوفير زيادة كبيرة في تمويل المانحين . 8
المٌة"، التً ، وذلك على بناء على توصٌة "الدراسة العأهداف خاصة بالمساواة بين الجنسين

بالمابة من المساعدات المقدمة فً سٌاق األزمات لمعالجة  15نصت على تخصٌص 
احتٌاجات المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن، وضمان أن تصل نسبة اإلنفاق الموجه بشكل 

بالمابة على  15أساسً للمساواة بٌن الجنسٌن )اتساًقا مع أهداؾ بناء السالم األممٌة( إلى 
. وفً هذا اإلطار ٌتعٌن على المانحٌن أن ٌلتزموا بتقدٌم تموٌل أساسً 2020 األقل بحلول

ومنح ضخمة، متعددة السنوات، لمنظمات المرأة. وٌجب أن ٌشتمل ذلك على تموٌل مقدم عبر 
أداة التسرٌع الدولٌة الخاصة بالمرأة والسالم واألمن، وكذلك صنادٌق المرأة.
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 كةالمشار 1
الحقٌقٌة هً أساس أجندة المرأة والسالم واألمن. فتلك المشاركة، إذا ما حظٌت  المشاركة

مكن المرأة من المساهمة فً حل النزاعات ستُ نطاق، البدعم فعال، وتطبٌق واسع 
استجابًة،  قضابٌة أكثرالمساعدة على بناء خدمات أمنٌة ووجهود بناء السالم، و ،المحلٌة

تزٌد من جدوى واستدامة وتؤثٌر التدخالت اإلنسانٌة وأٌسر فً النفاذ إلٌها، كما س
والقبول  ،من فاعلٌة ومشروعٌة عملٌات السالم الوطنٌة والدولٌة تزٌدوالتنموٌة، و
 الشعبً لها.

ؼٌر أن المرأة ما زالت مهمشة، بشكل ممنهج، فً كل مستوٌات جهود تحاشً النزاع أو 
واألمن ما زالت  ت ومإسسات السالممشاركتها فً عملٌا نحله أو التعافً منه، كما أ

م أن مشاركة المرأة فً مباحثات السالم التً تدعمها األمم المتحدة ؼور محدودة للؽاٌة.
الجانبً(، فإن النسبة اإلجمالٌة لتمثٌل المرأة فً  عامودقد شهدت تقدًما مهًما )انظر ال
وٌذهب  10.كانت أقل من أربعة بالمابة 2011و 1992مفاوضات السالم بٌن عام 

مسؤلة ٌعتمد علٌها التقدم فً بقٌة المجاالت،  لكونهالمشاركة، التقدم فً البعض إلى أن 
 .أجندة المرأة والسالم واألمن مثل أخطر نقطة ضعؾ فًٌ

شاركة المرأة على المستوٌٌن الوطنً هناك عوامل مختلفة تإدي إلى الحد من م
والمحلً، أو تقلل من جدواها. وتشمل تلك العوامل، الفقر، والتمٌٌز وعدم المساواة 

ا، وافتقارها إلى القدرات التقنٌة، وإ ًٌ ا واقتصاد ًٌ والتهدٌدات لى النفاذ للتعلٌم، اجتماع
ا، وتمثٌ ًٌ الها وأعمال العنؾ، والتهمٌش السٌاسً أو التالعب بها سٌاس ًٌ ففً عملٌة . شكل

ٌُنظر إلى النلالسالم الجارٌة فً جنوب السودان، على سبٌل المثا ساء الذٌن ضمهم ، 
وفدا الفصٌلٌن المتعارضٌن على أنهن ٌمثلن قٌاداتهن فقط، ولٌس مصالح المجتمعات 

وفً الصومال أكدت النساء أن مخاطر التعرض للعنؾ الجنسً تمثل المتؤثرة بالنزاع. 
 11الربٌسً على مشاركتهن فً أنشطة بناء السالم.القٌد 

جولة  23كما حدث فً  –ولنقص المشاركة الحقٌقٌة، على المستوٌٌن الوطنً والدولً 
ا ًٌ ضرر  - 201412و 2005بٌن  فً أفؽانستان ، معروفة،مفاوضات سالم مدعومة دول

ضمان  قدرة الحكومات واألطراؾ المتفاوضة، عادًة، علىأنه فً ظل . وذلك مزدوج
عن المرأة تتسمن بالفاعلٌة، فإن عدم قٌامهن بذلك ٌجعل المرأة ممثالت حقٌقٌة لمشاركة 

بل وٌستمر هذا الوضع حتى عندما تفشل الجهود تبدو ؼٌر راؼبة أو ؼٌر مهتمة. 
 رجال وحدهم فً حل العدٌد من النزاعات، لسنوات، بل ولعقود.لالمقتصرة على ا

تحلٌل النوع تقار إلى فاالة المرأة، أو استبعادها تماًما، مع هذا فضالً عن أن تقٌٌد مشارك
االجتماعً، ٌعنً أن مسببات النزاع، المعقدة )انظر القسم التالً(، ستظل معالجتها، فً 

ومن شؤن ذلك أن ٌقوض استدامة اتفاقٌات السالم، وٌساعد  افضل األحوال، جزبٌة فقط.
وعدم المساواة بٌن الجنسٌن، على حد  التً تقؾ وراء النزاععلى تكرٌس العوامل 

 سواء.

ن تشرك النساء فً أدوار مناسبة، لذلك ٌتعٌن على كل مبادرات وعملٌات صنع السالم أ
المجتمعات التً ٌتم التشاور معها )بمن فٌهم الالجبٌن(،  فٌكون من بٌنهن عضوات فً

صمٌم األولى، ومستشارات، ومشاركات وصانعات قرار، وذلك منذ مراحل التقٌٌم والت
 ،ناء القدراتبوٌجب أن ٌشمل ذلك المزٌد من جهود حتى ما ٌتبعها من تطبٌق ومتابعة. 

مشاركة المرأة وإنتاجٌتها. فإذا ما فعلت األطراؾ المعنٌة ذلك،  مصداقٌةلضمان 
من تمتع عملٌات واتفاقٌات السالم بدعم ؼالبٌة السكان المتضررٌن، وارتفاع ضفست

مباحثات السالم المدعومة من 
األمم المتحدة: عالمات على 

 التقدم

قادت األمم المتحدة،  2013فً 
عملٌة  11أو شاركت فً قٌادة 
، 2012وساطة رسمٌة. وفً 

ضمت كل فرق دعم الوساطة 
األممٌة نساء، بعد أن كان تمثٌل 

. فً 2011بالمابة فً  86المرأة 
عملٌة، كانت هناك  11من الـ  8
اوضة امرأة واحدة على األقل، مف

عملٌات فً  9من  6مقارنًة بـ 
. كذلك تم توفٌر خبرات 2012

بالمابة  88النوع االجتماعً لـ 
 85من العملٌات، مقارنًة بـ 

بالمابة  36، و2012بالمابة فً 

 .2011فً 
 

تقرير السكرتير العام حول الورأة 
ول أيل/والسالم واألهن، سبتوبر

0254.  
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ولذلك أًٌضا، ٌتعٌن على مجموعات الحكومات اإلقلٌمٌة أو النتابج. احتماالت استدامة 
الدولٌة التً تتولى الوساطة أو دعم مباحثات السالم واألمن والتنمٌة، أن تصر على 

 المشاركة الحقٌقٌة للمرأة كشرط لتقدٌم دعمها.

 بناء القدرات، تقليص القيود

سبٌل المثال، فً المساعدة على بناء لمنظمات حقوق المرأة دور مهم لتلعبه؛ وذلك، على 
قدرات المشاركات، ورفع الوعً من خالل الحمالت. ولخبراء النوع االجتماعً وحقوق 

بٌد أن فرق العمل بتلك  –المرأة بوكاالت األمم المتحدة، كذلك، دور داعم حاسم 
  مثل هذا الدعم. لتقدٌمالوكاالت تحتاج إلى عمالة ومٌزانٌات مناسبة، 

ا، إلى الحاجة لمعالجة القٌود الهٌكلٌة لتلك األ ًٌ دوار أهمٌة حاسمة، وٌرجع ذلك، جزب
فً صنع القرار. وقد عبرت عن تلك القٌود، ناشطة نسابٌة القابمة على مشاركة المرأة 

بتصرٌحها ألوكسفام بؤن "النساء تحتجن إلى التعلٌم. النساء تحتجن إلى محو  صومالٌة،
خبرات والتدرٌب على المهارات على المستوى الشعبً. وٌجب األمٌة المالٌة واكتساب ال

 13على المجتمع الدولً أن ٌدعم جماعات المجتمع المدنً، وإال فسٌختفً."

، رتمثل داو نٌو نٌو ثٌن، البرلمانٌة، منطقة ٌانجون فً مٌانماوفً بقعة أخرى من العالم، 
ألدوار المرأة فً السٌاسة وا لى زٌادة مشاركةإرامٌة ظم فً األنشطة الوتساهم بشكل منت

القٌادٌة. وهً مناصرة بارزة إلصالح الحوكمة على المستوى المحلً، كما تدعم بنشاط 
قل أصوات النساء من نأوكسفام للقٌادة السٌاسٌة للنساء، والذي ٌهدؾ إلى ع مشرو

الهامش إلى مركز صنع القرار السٌاسً فً مٌانمار. تقول ثٌن، إن مثل تلك 
"الزمة"، لدورها الحاسم فً تمكٌن المرأة من الوعً بحقوقها وقدراتها،  المشروعات

 وتحسٌن فرص تمكٌنها.

 قصة سميرة في اليمن –: تمكين المرأة من القيادة 5دراسة حالة 

، 2014الٌمن، كانت أوكسفام تكافح، فً أوابل  فً قرٌة المحرق بمحافظة الحدٌدة فً
 بالسماح للنساء بالمشاركة فً لجنة المٌاه المحلٌة. ،لًحفً المجتمع الم ،إلقناع الذكور

 الرجالظل هذا الوضع قابًما، على األقل حتى تقدمت سمٌرة. فعلى الرؼم من انتقادات 
ربعٌن عاًما، بتصمٌمها وما تتمتع األوتهامس النساء فً البداٌة، انتصرت سمٌرة، ابنة 

أن  فما كان منها إال ،ة المٌاهجنها، وتم اختٌارها لعضوٌة لبه من كارٌزما، على مجتمع
العمل  لٌات على المشاركة فً أنشطة الحفر، فً إطار مشروع النقود مقابخرشجعت أ

و عمل كان مقتصًرا على الرجال قبل ذلك. بل إن سمٌرة وه –الذي تدٌره أوكسفام 
ساع نفسها أشرفت على أعمال الحفر ومد أنابٌب المٌاه، وتولت المتابعة مع المقاول لالت

 بنطاق شبكة أنابٌب المٌاه.

لم تحصل سمٌرة، مثلها مثل بقٌة نساء القرٌة، على تعلٌم رسمً، ولكنها أظهرت صفات 
قٌادٌة قوٌة، وعبرت عن رؼبتها فً عضوٌة المجلس المحلً. تقول سمٌرة: "لن 

 ٌستطٌع أحد تهمٌش المرأة بعد الٌوم. ستعٌش النساء وتمتن فً عزة."

ؾ أن توفٌر الفرصة للمرأة للمشاركة فً صنع القرار ٌمكن أن تصور قصة سمٌرة كٌ
مما ٌعزز نتابج التنمٌة والمكاسب التً  –ٌخرج قدراتها على لعب دور وسٌط التؽٌٌر 

 تعود على المجتمعات.

مرأة الكاملة فً مإسسات مثل الجٌش والشرطة، الاركة نً، تساعد مشاألم وفً القطاع
وبالتالً شرعٌتها الشعبٌة( فً أعٌن شعبها، فضالً استجابة الدولة )مستوى فً تحسٌن 
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ساهم به فً أمن النساء والفتٌات، وزٌادة نفاذهن للعدالة والخدمات األساسٌة. وهو تعما 
من معدالت مرتفعة للؽاٌة من  أمر حاسم فً سٌاقات األزمة، حٌث تعانً المجتمعات
 .العنؾ القابم على النوع االجتماعً )انظر القسم التالً(

أجرٌت، بمساندة من األمم المتحدة، فً  توصلت دراسة مسحٌةفعلى سبٌل المثال، 
لى تنامً القبول الشعبً للشرطٌات، وذهبت الدراسة إ، 2012أفؽانستان، ونشرت سنة 

رة الجمهور للشرطة الوطنٌة األفؽانٌة ككل. فقد كانت أن ذلك ساهم فً تحسٌن نظ إلى
الجرابم على نحو أكثر نزاهة من زمالبهن  هناك ثقة أكبر فً قدرة الشرطٌات على حل

ابج، وبعض النت ولكن، على الرؼم من تلك 14من الرجال، حسبما توصلت الدراسة.
انٌة، فلم تتعد نسبتهن صفوؾ الشرطة األفؽبالمزٌد من النساء  الجهود اإلٌجابٌة إللحاق

بإلحاق النساء وٌرجع ذلك إلى العدٌد من التحدٌات المتعلقة . 2014بالمابة، فً نهاٌة  2
، ومن بٌنها نقص الموارد المخصصة للشرطٌات، بتلك الوظابؾ واالحتفاظ بهن فٌها

 والتمٌٌز فً محل العمل.

ا أن تتٌح لتلك البعثات وبالمثل، فإن مشاركة المرأة فً عملٌات حفظ السالم، من شانه
الدور الفاعل للنساء والفتٌات. فضالً عن حساسٌة أكبر تجاه أوجه الضعؾ الخاصة، 

وذلك أن إزالة الحواجز أمام التواصل الفعال بٌن قوات حفظ السالم والمجتمعات 
 عامل حاسم فً فهم احتٌاجات األمن  المتضررة من النزاع، منذ بداٌة عمل تلك البعثات،

مخاطر بشكل أكثر فاعلٌة. فكثًٌرا ما ٌتقوض هذا الهدؾ بسبب قلة الاٌة، وتقلٌص والحم
بما فٌها  –ب العلٌا( فً عملٌات حفظ السالم أعداد اإلناث )بما فً ذلك فً المناص

التً ٌشؽل الرجال الجانب األعظم من أعداد أفرادها  - والشرطٌة الوحدات العسكرٌة
  وقٌاداتها.

العاملة  ةء مناصب قٌادٌة فً كٌانات المنظملمتحدة أهداًفا لتولً النسالقد حددت األمم ا
بنسبة ال تقل عن  تتمثل فً شؽلهن لتلك المناصبفً أوضاع النزاع وما بعد النزاع، 

وٌتعٌن على األمم  2020.15بالمابة بحلول  40، لتصل إلى 2014بالمابة بحلول  30
ٌة وتبنً علٌها، وتطبقها على المناصب العلٌا فً المتحدة أن تفً بتلك االلتزامات اإلٌجاب

هٌكل السالم واألمن والتنمٌة األممً، بما فً ذلك مناصب المبعوث الخاص، وربٌس 
 الوكالة.

 

القياداث النسائيت في بعثاث 
األهن الوتحدة: ها زال 

 الطريق طويالا 

، 2013كانون األول /فً دٌسمبر
بالمابة(  19) 5ة قٌادة تولت المرأ
بعثة مٌدانٌة )فً  27من بٌن 

كوت دٌفوار، وقبرص، وهاٌٌتً، 
كلها  –ولٌبٌرٌا، وجنوب السودان 

 4بعثات حفظ سالم(، مقارنًة بـ 
 6، و2012بالمابة( فً  15)
 .2011بالمابة( فً  21)

بالمابة( من بٌن  14واحد ) مكتب
فً قسم الشإون  مكاتب سبعة

 .امرأةته ترأسالسٌاسٌة، 

فً البعثات السٌاسٌة الخاصة، 
كان نصٌب المرأة من المناصب 

بالمابة  24 (D2إلى   P5العلٌا )
بالمابة  25، مقارنًة بـ 2013فً 
بالمابة فً  18، و2012فً 

2011.1 

تقرٌر السكرتٌر العام حول المرأة 
ول أٌل/والسالم واألمن، سبتمبر

2014 . 
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تحاشً النزاع والعنؾ القابم على النوع  2
  االجتماعً

ى ٌعد تحاشً النزاع ركٌزة محورٌة فً أجندة المرأة والسالم واألمن، التً تسعى إل
، وكذلك إلى تحسٌن مساهمتهن فً خلق السالم واالستقرار الضررحماٌة النساء من 
فاألسباب  –المساهمة أشكال عدٌدة  كوٌمكن أن تؤخذ مثل تلوالحفاظ علٌهما. 

رٌة للنزاع والعنؾ، شدٌدة االجتماعٌة، والسٌاسٌة، واالقتصادٌة، وؼٌرها من أسباب جذ
ة فً التدابٌر المضادة، تتراوح من تحسٌن حكم إلى درجة تتطلب معها تعددٌ التنوع

ها من عدم مساواة بٌن ما ٌقؾ وراءإلى معالجة  ،النارٌة األسلحةالقانون وضبط تدفق 
 الجنسٌن.

ندة المرأة والسالم واألمن، منذ سنة ججزًءا من أ هؼٌر أن تحاشً النزاع، بوصف
اع، مثل إعادة بناء الخدمات ، لم ٌلق من االهتمام ما حظٌت به قضاٌا ما بعد النز2000

نقص ( بهذا ال2013) 2122وقد اعترؾ قرار مجلس األمن رقم  األمنٌة التابعة للدولة.
سعى لدفع أدوار المرأة فً كل مراحل تحاشً النزاع، وحله، والتعافً واالهتمام،  فً 

 منه. وهو ما ساعد على سد فجوة فً التفسٌر، كانت تركز فً السابق بشكل كامل على
 تحاشً العنؾ القابم على النوع االجتماعً فً النزاعات، بدالً من تحاشً النزاع نفسه.

 –القضٌتان ترتبط كل منهما باألخرى، بطبٌعة الحال. فالنزاع ٌمكن أن ٌخلق ظروًفا 
 النوعقد تزٌد من العنؾ القابم على  –مثل تراجع حكم القانون وانتشار األسلحة 

حداث مثل العنؾ أن تطلق، أو تإجج النزاعات )خاصة االجتماعً، فً حٌن ٌمكن أل
 عندما ٌتصرؾ مقترفو العنؾ القابم على النوع االجتماعً دون خشٌة من العقاب(.
ولكن القضٌتٌن لٌستا شًٌبا واحًدا. لذلك فهناك حاجة لزٌادة الجهود لمعالجة األعداد 

 المتزاٌدة من النزاعات بوجه عام.

نزاعات ال ٌقوض فقط استثمارات المساعدات، بل وٌنحر فً تحاشً وقوع الالفشل فً ف
على سبٌل المثال، ساعدت مشروعات مكتسبات المرأة التً حصلت علٌها بشق األنفس. ف

، على تحقٌق نتابج مهمة للمرأة، شملت مشاركتها فً 2012أوكسفام فً الٌمن، منذ 
ة لحقوق المرأة وتجرٌم عملٌة االنتقال السٌاسً، وتضمٌن مسودة الدستور حماٌة شامل

العنؾ القابم على النوع االجتماعً، فضالً عن مشاركتها فً مإتمر الحوار الوطنً 
(. ونتٌجة لذلك اكتسبت قضٌة حقوق المرأة بروًزا كبًٌرا فً المناقشات 2013–2012)

 المتعلقة بالحوكمة والمشاركة السٌاسٌة.

نتٌجة تصاعد النزاع بٌن القوات  ،ؼٌر أن تلك المكتسبات تواجه اآلن خطر الضٌاع
. وٌرجع ذلك إلى 2015الموالٌة للحكومة وقوات الحوثً المعارضة فً الٌمن، فً 

طابفة من األسباب تتراوح من القٌود األمنٌة القابمة على حركة النساء والفتٌات إلى 
 16زاعات.مواقؾ السلبٌة للرجال تجاه دور المرأة وقدراتها، والتً عادًة ما تإججها النال
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وبالتالً، فنادًرا ما تتم دعوة أي امرأة، على المستوى الوطنً، للمشاركة فً مباحثات 
من الفرٌقٌن المتحاربٌن، فً حٌن لم تتمتع المرأة بؤي تمثٌل مهم  السالم التً ٌقودها أي  

مان لً، فً مباحثات السالم التً أجرٌت فً عُ وأو تحظى بصوت، على المستوى الد
مرأة فً الفضاء السٌاسً أو حماٌة حقوقها، أضحت لامناقشة مشاركة  بل إنوجنٌؾ. 

ولكن ٌنبؽً  –شبه متوقفة فً تلك المحافل. هذا التهمٌش للمرأة شابع على مستوى العالم 
ا فً إدارة النزاع، وحله، وفً بناء السالم المستدام. أن تلعب النساء ًٌ  دوًرا محور

 الجذرية األسباب معالجة

مقاربة أكثر شموالً  انتهاجوالحكومات  المانحٌنتلك التحدٌات، ٌتعٌن على لمعالجة مثل 
تطرؾ السٌاسً ومحركاتهما، ولٌس تؤثٌرهما على للمعالجة األسباب الجذرٌة للنزاع وا

وتشمل محركات النزاع هذه أوجه عدم المساواة النساء والرجال والفتٌات والفتٌة فقط. 
عٌر المتساوي للخدمات األساسٌة والموارد، وتؤثٌر  االجتماعٌة واالقتصادٌة، والنفاذ

ة ؼٌر المستجٌبتٌن وؼٌر وارد الطبٌعٌة، والحوكمة والعسكرً على المالتؽٌر المناخ
 المساءلتٌن.

وبالتالً، فالحلول ٌرجح أن تشتمل على ضمان النفاذ المتساوي والمناسب للخدمات 
القوانٌن والممارسات التمٌٌزٌة، األساسٌة، وتوفٌر مساحة للمجتمع المدنً، وإنهاء 

وتثبٌط العسكرة والمبالؽة فً اإلنفاق وتعزٌز حكم القانون، والتنمٌة االقتصادٌة العادلة، 
العسكري، والمزٌد من الفاعلٌة فً منع تورٌد األسلحة التً ٌرجح استخدامها القتراؾ 

 .الفظابع )كما تطلب اتفاقٌة تجارة السالح(

إال بتحلٌل شامل لقوى النوع  ،ة األكثر شمولٌة لتحاشً النزاعتمام لهذه المقارب وال
رامٌة إلى إشراك المرأة فً العملٌات السٌاسٌة الاالجتماعً، تستند إلٌه االستراتٌجٌات 

مال ومالً، على سبٌل وفقد أظهرت تحلٌالت أوكسفام فً الص 17قرار.لوعملٌات صنع ا
فً أنشطة تحاشً النزاع، نظًرا لفقرهن  النساء عادًة ما تعانٌن لالنخراط أنالمثال، 

الشدٌد الذي ٌجبرهن على االنشؽال الدابم بالوفاء باالحتٌاجات األساسٌة ألسرهن. وقد 
ساعدت مشروعات أوكسفام فً هذٌن البلدٌن النساء المحلٌات على كسب المزٌد من 

باالحتٌاجات  المهنٌة على سبٌل المثال(، مما ساهم فً وفابهنالمال )بتعزٌز مهاراتهن 
 مساحةاألساسٌة وتقلٌص ساعات عملهن، فتوفر لهن، بذلك، المزٌد من الوقت وال

فً تحسٌن  ا،بدوره ت،ساهم تًلالنخراط فً عملٌات إدارة الصراع المحلٌة، وال
 االستقرار االجتماعً.

بناء القدرات التنظٌمٌة والتقنٌة لجماعات  ،فً هذا الصدد كذلك ومن األمور الجوهرٌة
تفاوض، والقٌام بجهود حشد التؤٌٌد، ووضع اللنساء المحلٌة، بما فً ذلك قدرتهن على ا

مجال، فً مٌانمار الأفضت جهود أوكسفام فً هذا المساءلة. وقد  أماممتحملً المسإولٌة 
والصومال، على سبٌل المثال، إلى تسلح الناشطات بالمهارات والثقة للتحدث فً وجه 

علة، بما فٌها السلطات الحكومٌة، والجماعات المسلحة، العدٌد من األطراؾ الفا
 والمٌلٌشٌات القبلٌة.

تقلٌص أو تحاشً ا لوفرصً  ،اإلنجازات المهمة ضوقد شهدت السنوات األخٌرة بع
النزاعات والعنؾ القابم على النوع االجتماعً، كلٌهما. فعلى سبٌل المثال، دخلت اتفاقٌة 

، وصدق علٌها 2014األول  فً دٌسمبر / كانون ذنفٌ، حٌز التالفارقةتجارة األسلحة، 
ة حدولة. هذه االتفاقٌة تلزم الدول الموقعة علٌها، بتقدٌر ما إذا كانت األسل 71أكثر من 

انون اإلنسانً قوق اإلنسان أو القالموردة قد تستخدم فً ارتكاب انتهاكات خطٌرة لح
 ى النوع االجتماعً.عل ةالقابمالخطٌرة الدولً، بما فً ذلك أعمال العنؾ 
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فً معظم الخسابر التً تقع بٌن صفوؾ المدنٌٌن، فمن  تسببوبما أن األسلحة الخفٌفة ت
، بوجه عام، وموادها المتعلقة بالمرأة، على األسلحةالتفاقٌة تجارة  الصارمشؤن التطبٌق 

 وجه الخصوص، أن تحدث فارًقا هابالً فً حماٌة النساء والفتٌات على مستوى العالم.
لذلك، ٌنبؽً على كل الدول أن تصدق على االتفاقٌة، وتنفذها بصرامة، وتسرع فً 

 إرساء معٌار إٌجابً فً القوانٌن واألعراؾ الدولٌة.

ومنها حكومات كندا، وفرنسا، وروسٌا، والمملكة  –ؼٌر أن العدٌد من الحكومات 
إلى سورٌا )فً  وافقت على مبٌعات أسلحة أو ذخابر، خالل العام الماضً، –المتحدة 

حالة روسٌا( وإلى المملكة العربٌة السعودٌة )من الدول الثالث األخرى(، على الرؼم 
من وجود مخاوؾ ذات مصداقٌة من إمكانٌة مساهمة تلك األسلحة فً إٌقاع أضرار ؼٌر 

ومن بٌن تلك الدول التً تبٌع  18مقبولة بالمدنٌٌن، فً النزاعات الحدٌثة أو الجارٌة.
، بٌنما لم توقع أو األسلحةدقت فرنسا والمملكة المتحدة على اتفاقٌة تجارة السالح، ص

  تصدق روسٌا وكندا على االتفاقٌة.

 العنف القائد على النوع االجتماعي: التقدم والفجوات

تزاٌدت الجهود المبذولة لمعالجة العنؾ القابم على النوع االجتماعً فً النزاعات، والذي 
(؛ 2008) 1820س األمن رقم ركز علٌه قرار مجل حٌثما زال سابًدا على نطاق واسع، 

كرتٌر العام الخاص للعنؾ بإنشاء "مكتب ممثل الس ،2009، فً كما حدث تطور مهم
وٌلعب الممثل  (.2009) 1888رقم  ، بموجب قرار مجلس األمن"فً النزاعات الجنسً

، والمدافع السٌاسً، فً حاالت العنؾ المتحدة باسم األممالخاص دور المتحدث الرسمً 
استمالة أطراؾ النزاع لتحاشً  فضالً عنالجنسً المقترنة بالنزاعات، فً وجه مقترفٌه، 

، والدول األعضاءأقوى من جانب األمم المتحدة  الستجابة  رتكاب الفظابع، وحشد التؤٌٌد ا
 إلنهاء اإلفالت من العقاب ومساعدة الناجٌن، على حد سواء.

ومن بٌن الدول األعضاء فً األمم المتحدة، أظهرت المملكة المتحدة التزامها، بإطالق 
بـ "نداء للتحرك لحماٌة  2013ها فً بعتت، وأ2012مبادرة "منع العنؾ الجنسً" فً 

، ووكاالت األمم المتحدة، المانحٌنالفتٌات والنساء فً حاالت الطوارئ"، بهدؾ تعببة 
ا من أطراؾ معنٌة، لحماٌة النساء والفتٌات فً حاالت ؼٌر الحكومٌة، وؼٌره والمنظمات

افتها المملكة الطوارئ اإلنسانٌة. وتوج "نداء التحرك" بفعالٌة رفٌعة المستوى استض
 .2013تشرٌن الثانً /المتحدة والسوٌد فً نوفمبر

بمنع العنؾ ضد  اإلنسانٌة، والوكاالت المانحون فٌه التزم فارق، بٌان الفعالٌة عن وصدر
اإلنسانٌة. كذلك استضافت المملكة المتحدة  الطوارئبداٌة حاالت  النساء والفتٌات منذ

، والذي 2014حزٌران /ً فً النزاعات، فً ٌونٌوالعنؾ الجنس إلنهاءالقمة العالمٌة 
 وزًٌرا. 79وفد دولة، من بٌنهم  123موفد، و 1700شارك فٌه 

كذلك أطلقت الوالٌات المتحدة "استراتٌجٌة منع العنؾ القابم على النوع االجتماعً 
ا" فً  ًٌ تً ، وال2013بمبادرة "آمنة منذ البداٌة" فً  ا، وتلته2012واالستجابة له، عالم

استهدفت منع العنؾ القابم على النوع االجتماعً فً حاالت الطوارئ اإلنسانٌة 
، تولت الوالٌات 2014كانون الثانً /واالستجابة له، على مستوى العالم. وفً ٌناٌر

 المتحدة قٌادة "نداء التحرك".

 ولسنا –هناك أهمٌة دابمة لترجمة مثل تلك الجهود الواعدة إلى تؤثٌر على األرض 
أوقات النزاع التً تتسم، بشكل متزاٌد، بالتطرؾ السٌاسً واتساع  ا فًأحوج إلى ذلك من

نطاق العنؾ القابم على النوع االجتماعً، والذي ٌشمل تكتٌكات من قبٌل الزواج 

سوط العنف الجنسي، والعنف 

 االجتماعيالقائن على النوع 

تشً التقارٌر الواردة من 
ة جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌ

بالمابة من  40و 18بؤن ما بٌن 
 4النساء والفتٌات، وما بٌن 

بالمابة من الرجال  24و
والفتٌة، كانوا من ضحاٌا العنؾ 

 الجنسً المرتبط بالنزاع.

UN Women – Facts and Figures: 
Peace and Security 

بالمابة من إدانات  40نحو 
األفراد فً المحكمة الجنابٌة 

ما كان الدولٌة التً عقدت ل
ٌعرؾ بٌوؼوسالفٌا، اشتملت 

 .على تهم عنؾ جنسً



14 

 

 

فمن نٌجٌرٌا إلى سورٌا القسري، واؼتٌال المدافعات والمدافعٌن عن حقوق المرأة. 
أو  ٌم الدولة اإلسالمٌة )داعشظمثل بوكو حرام، وتنقامت جماعات مسلحة،  والعراق

( باحتجاز مبات النساء والفتٌات خالل العام سابًقاشام الدولة اإلسالمٌة فً العراق وال
الماضً فقط، أخضعت الكثٌرات منهن للزواج القسري، أو االسترقاق الجنسً، وؼٌرها 

 من أنواع االنتهاكات.

 الخطاب في مقابل الواقع

فقد الحظت منظمة التعاون . حتى اآلن الخطاب اإلٌجابً هذا ال ٌصدقه الواقعؼٌر أن 
االقتصادي والتنمٌة، على سبٌل المثال، أن المستوى التقدٌري للمساعدات الداعمة إلنهاء 

ا. ًٌ لذلك، فهناك حاجة الستثمارات مناسبة فً هذا  19العنؾ ضد المرأة ما زال متدن
المنظمات لالتساع بنطاق جهودها، وذلك ضمن مجال، تشتمل على بناء قدرات ال

حول التموٌل(. هذا فضالً عن أنه ال ؼنى عن  الرابعاستراتٌجٌة شاملة )انظر القسم 
تحسٌن جمع البٌانات وآلٌات مراقبة المساعدات، لمعالجة العنؾ ضد المرأة، من أجل 

علق بتمكٌن المرأة مراقبة جهود المانحٌن فً تنفٌذ "هدؾ التنمٌة لمستدامة" المتتعزٌز 
 والمساواة.

فً البلدان المتضررة من النزاعات، حٌث ٌتفشى العنؾ القابم على النوع االجتماعً، 
واالحتفاظ بها ودعم قدراتها، فً  ود دعم إلحاق المرأة بقوات األمنساهمت جه

ت المقاربات األكثر شمولٌة لمكافحة العنؾ القابم على النوع االجتماعً ومعالجة اإلفال
من العقاب. ومن أمثلة ذلك، أفؽانستان التً تعاونت فٌها الحكومة األفؽانٌة مع بعثة 

وبعد مشاورات مع شرطة االتحاد األوروبً فً أفؽانستان على مدى سنوات عدٌدة. 
واألمن، أحد   والسالمجماعات المجتمع المدنً المحلٌة )بما فٌها معهد بحوث المرأة 

نوع تقدمٌة حول الاألفؽانً بوضع استراتٌجٌة  ةالداخلٌشركاء أوكسفام(، قام وزٌر 
خطة العمل الوطنٌة للبالد، التً تم  ، تم دمجها فٌما بعد ف2014ًجتماعً  فً اال

حات تستهدؾ تعزٌز ، فؤطلقت إصال1325وضعها استجابة لقرار مجلس األمن رقم 
ت أفؽانستان بتعٌٌن عمل كشرطٌات، وتدرٌبهن واالحتفاظ بهن. كذلك قامإلحاق النساء بال

.  وؼنً 2014أول امرأة فً منصب ربٌس شرطة المنطقة فً نوفمبر / تشرٌن الثانً 
، وؼٌره من أنواع الدعم لدور المرأة فً الؽرضخصص لهذا عن الذكر أن التموٌل الم

 تسرٌع التقدم فً هذا المجال.لجوهرٌة المور من األالقطاع األمنً، 

إلٌه  تإديد إرادة سٌاسٌة فً بعض المواقع، فضالً عما وجو جراءاتمثل تلك اإلتثبت 
الوعً العام واالنخراط فٌما ٌتعلق بؤجندة المرأة والسالم واألمن. ولكن، حتى  من زٌادة

ٌتسنى تحقٌق نتابج مهمة فً حٌاة النساء والفتٌات على مستوى العالم، وإفادة المجتمع 
من بٌنها ثقافة اإلفالت من  –ات عدٌدة ككل، ٌنبؽً بذل المزٌد من الجهود لمعالجة عقب

المتفشٌة  ،من أنواع العنؾ القابم على النوع االجتماعً هالعقاب على االؼتصاب وؼٌر
 فً أوضاع النزاع المسلح وؼٌاب القانون.

، تقرًٌرا ٌدرس ما 2015حزٌران /فعلى سبٌل المثال، نشرت األمم المتحدة فً ٌونٌو
ممٌة من انتهاكات واستؽالل قابمٌن على النوع االجتماعً، ارتكبته قوات حفظ السالم األ

، وجنوب والسودانخاصًة فً هاٌتً، وجمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة، ولٌبٌرٌا، 
وقد توصل التقرٌر إلى أن قوات حفظ السالم اعتاد أفرادها أن ٌدفعوا مقابل  20السودان.
جنس نقوًدا، ومالبس، وحلً، وعطور، وهواتؾ محمولة. وكان التقرٌر قد الممارسة 

  عضاءقام بها أ ،أعد فً أعقاب مزاعم مسربة مإخًرا حول انتهاكات جنسٌة لألطفال
أفرٌقٌا  ٌةمن فرنسا، وتشاد، وؼٌنٌا االستوابٌة فً قوات حفظ السالم، فً جمهور

 .2014حزٌران /ووٌونٌ 2013كانون األول /بٌن دٌسمبر ،الوسطى
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 فً للنظر ،2015 حزٌران/ٌونٌو فً" مستقلة خارجٌة مراجعة لجنة" إنشاء كان وقد
 االتجاه فً خطوة الجنسً، نتهاكالاو االستؽالل مزاعم مع المتحدة ماألم تعامل

 النوع على القابم العنؾ مقترفً فكل. كثٌراً  تؤخرها رؼم بها، مرحب الصحٌح،
 والمتعاقدٌن الدولٌة، السالم حفظ وقوات المتحدة، األمم أفراد فٌهم بمن – االجتماعً
 .وشفافة ناجزة عدالة ٌواجهوا أن ٌجب – األجانب

: كيف يمكن لتمكين المرأة أن ينقذ األرواح: العمل الشرطي 0دراسة حالة 
في أفغانستان

21
 

مثاالً سنة، الشرطٌة فً مزار الشرٌؾ بشمالً أفؽانستان،  47رحٌمة،  نتعد قصة كابت
واضًحا على الفارق الذي تستطٌع الشرطٌة المرأة أن تحدثه بٌن الحٌاة والموت فً حٌاة 

 أفؽانٌات.وفتٌات نساء 

، اتصل مستشفى فً مزار الشرٌؾ بكابتن رحٌمة، لإلبالغ عن 2012أٌار /ففً ماٌو
سنة، حامل فً شهرها السابع، تم إحضارها إلى  16وصول فتاة تدعى نسٌمة، 

سنة، بضربها بعنؾ. وقد بلؽت وحشٌة ما تعرضت  25فى بعد أن قام زوجها، المستش
له نسٌمة أن لسانها تم قطعه بشكل شبه كامل، كما أفضى الضرب المبرح إلى وفاة 

 جنٌنها الذي لم ٌولد بعد.

شرطة فً قرٌتها قد رفضت، فً البداٌة، التحقٌق فً الواقعة، وأصرت على أن الكانت 
سها، إلى مخفر الشرطة المحلً بشكواها. وهو شرط قانونً فً تتقدم نسٌمة، بنف

أفؽانستان، ٌمكن أن ٌإدي إلى التمٌٌز ضد الضحاٌا الذٌن ال ٌستطٌعون، أو ال ٌرؼبون، 
ا. ًٌ  فً اإلبالغ عن الجرابم محل

االتصال بمخفر الشرطة المحلً إلقناعهم بالتحقٌق. بٌد أن  قابدهاوطلبت رحٌمة من 
ت فً البداٌة أن الزوج رفض اتهامه بالقتل العمد، واالعتداء المبرح، الشرطة هناك ادع

 ورفض احتجازه دون دلٌل.

حصلت على التقرٌر الطبً من المستشفى، وساعدت ورفضت االستسالم،  ةولكن رحٌم
ورؼم ذلك، نسٌمة وأبٌها على العودة إلى مجتمعهم مًعا، ومعها التقرٌر وجثة الصؽٌر. 

تتجه إلى إطالق سراح الزوج، حتى ذهبت رحٌمة، بإذن  المحلٌٌن المسإولٌنكانت نٌة 
من قابد المخفر، إلى اإلعالم. وأدى الضؽط اإلعالمً إلى قٌام الشرطة بتوجٌه االتهام 

 .إلى الزوج، الذي حكم علٌه بعد ذلك بالسجن ثالث سنوات

 والتنفٌذ رصد ال 3

، فلم تسع سوى ما 200سنة على الرؼم من صدور سبع قرارات عن مجلس األمن، منذ 
، وكان التؤثٌر العملً دولة فقط إلى تطبٌق أجندة المرأة والسالم واألمن 50ٌقرب من 

 على مستوى العالم، محدوًدا ومتقطًعا بشكل محبط.

 رصدأي آلٌة لمنذ البداٌة،  ،لم ٌطرح 1325وكان من أسباب هذا الوضع، أن القرار 
ة لدفع أجندة والحفاظ على اإلرادة السٌاسٌة الالزم التقدم، وحشد االنخراط الجماهٌري،

خاصًة منذ  –ففً مجلس األمن، على سبٌل المثال، لم توضع  .المرأة والسالم واألمن
آلٌات منتظمة لدفع االقتسام الفعال للمعلومات، فضالً عن التحالٌل، والموارد،   -البداٌة 
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 فٌما ٌتعلق بالتنفٌذ ورفع التقارٌر حول التقدم.

ا، عدم اتساق إدماج التزامات المرأة والسالم واألمن فً قرارات  ًٌ وربما ٌفسر ذلك، جزب
فعلى سبٌل المثال، لم ٌشتمل أي ، وتقارٌره، وبعثاته، وإحاطاته، فً السابق. األمنمجلس 

حول النزاع  2000قرار من قرارات المجلس األحد عشر التً صدرت منذ سنة 
األمن فً أو ي من قراراته التً تعاملت مع قضاٌا النزاع وال أ ،اإلسرابٌلً الفلسطٌنً

 .1325لبنان، على أي إشارة إلى النوع االجتماعً أو التزامات القرار 

على أن قرارات أخرى صدرت عن مجلس األمن، خالل السنوات األخٌرة، لتعزٌز إطار 
ٌة حول مشاركة السٌاسات، واألدوات، من قبٌل تقارٌر السكرتٌر العام، ووضع أهداؾ أمم

ة، فدعمت بذلك إدماج التزامات المرأة والسالم واألمن ٌمٌدانالالمرأة وقٌادتها فً البعثات 
خالل السنوات  ،نمارات التً صدرت عن مجلس األرفً أنشطة مجلس األمن. فنصؾ الق

ٌتعٌن عبرت عن دعم دور المرأة.  ،حول البلدان المتضررة من النزاع ،الثالث األخٌرة
بما فً ذلك بإنشاء مجموعة عمل جلس األمن أن ٌبنً على مثل تلك التحسٌنات، على م

للمرأة والسالم واألمن، تضم خبراء من الدول األعضاء بالمنظمة الدولٌة، ووكاالت األمم 
المتحدة، ومنظمات المجتمع المدنً، لتٌسٌر اقتسام المعلومات، ورفع التقارٌر، ومراجعة 

 ارد،  والتوصٌة بإجراء مراجعات.الخطط، والتحركات، والمو

أن تبذل جهوًدا مستمرة  والدول األعضاءباإلضافة إلى ذلك، ٌجب على األمم المتحدة 
فضالً عن ضمان وجود المزٌد من لرفع الوعً باألجندة، ومستوى الحساسٌة تجاهها، 

العلٌا ، المإثرة بشكل أوسع، فً المستوٌات خبرات النوع االجتماعً والقٌادات النسابٌة
من التمثٌل، والعملٌات، وهٌبات صنع السٌاسات، والبعثات المٌدانٌة، والبرامج. كذلك 

 2015سالم مثل مراجعة هٌكل بناء ال -الصلة ذات  األخرى تؽالل المراجعاتاسٌجب 
فً تعزٌز  -اصة بعملٌات حفظ السالم األممً، واللجنة المستقلة رفٌعة المستوى الخ

 22ة بٌن الجنسٌن عبر كل أنشطة السالم واألمن.التآزر، ودفع المساوا

ثر فاعلٌة، على المستوٌٌن كأما بالنسبة للحكومات على مستوى العالم، فٌتطلب التنفٌذ األ
وإقلٌمٌة ، تطوٌر خطط عمل وطنٌة األمن، اللتزامات المرأة والسالم وواإلقلٌمًالوطنً 

. وتشمل تلك والتنفٌذبج، والمتابعة، شاملة، مدعومة بتدابٌر محددة لتحسٌن التصمٌم، والنتا
 التدابٌر:

  ًآلٌات رسمٌة إلشراك جماعات وخبراء حقوق المرأة من المجتمع المدنً، بما ف
ذلك مجتمعات الشتات، والمجتمعات المحلٌة المتضررة من النزاع، فً عملٌات 

 المتابعة، والمراجعة، والتقٌٌم.

  عن التقدم الذي ٌتم إحرازهلٌها، دورٌة، وشفافة، وٌسهل الوصول إوضع تقارٌر. 

 .آلٌات متابعة ذات مإشرات واضحة وجداول زمنٌة 

 .تموٌل مخصص إلنجاز خطط العمل 

االنخراط الشفاؾ والتعاونً للحكومات الوطنٌة والمانحٌن األجانب، مع المجتمع إن 
ال  – 23نموذج "التوأمة المزدوجة" –المدنً ومنظمات حقوق المرأة  المحلٌة والدولٌة 

ٌإدي فقط إلى دفع المساءلة السٌاسٌة، بل وٌشجع، كذلك، على الملكٌة المحلٌة للخطط 
 والنتابج.

ل التضامن والشفافٌة والمساءلة السٌاسٌة، قبل وبعد ثُ تستطٌع الدول أن تظهر التزامها بمُ و



 17 

 

 

، بتنظٌم نقاشات على المستوى البرلمانً وؼٌره 1325المراجعة رفٌعة المستوى للقرار 
صٌاؼة اتفاقٌات متعددة األطراؾ لتوفٌر ن المستوٌات، تركز على دعم األجندة، وم

  التحدٌثات واالنخراط، بشكل منتظم، مع المجتمع المدنً فً المستقبل.

 عملية في العراق إجراءات: دور المجتمع المدني في إنجاز 2دراسة حالة 

الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا، فً  1325وضعت العراق أول خطة عمل لتنفٌذ القرار 
ؼٌر أن منظمات . 2014شباط /حٌث تم تقدٌر تكالٌفها ووضع مٌزانٌتها فً فبراٌر

، أن الخطة قد تم تؽٌٌرها دون 2014تشرٌن الثانً /المجتمع المدنً اكتشفت، فً نوفمبر
 الربٌسٌة للخطة وكذلك مٌزانٌتها. عمدةأي تشاور علنً؛ حٌث تم حذؾ بعض األ

دولة اإلسالمٌة، وتزاٌد استهداؾ النساء لام انتشار الجماعات المتطرفة المسلحة، مثل اوأم
والفتٌات، بمن فٌهن الناشطات، وجدت منظمات المجتمع المدنً العراقٌة نفسها مجبرة 

لمنطقة كردستان العراق، وهو  1325فً هذا اإلطار نشؤ تحالؾ على التحرك السرٌع. 
رأة ومنظمات المجتمع المدنً، تتولى التنسٌق فٌما بٌنها شبكة من منظمات حقوق الم

المرأة، الشرٌكة فً  ، سوزان عارؾ، مدٌرة منظمة تمكٌنالمتقاعدةالناشطة والمقاتلة 
ونتٌجة لجهود حشد التؤٌٌد المنسقة،  برنامج أوكسفام اإلقلٌمً لعدالة النوع االجتماعً.

بتبنً خطة طوارئ لمدة سنة واحدة فً أن ٌقنع السلطات العراقٌة  1325استطاع تحالؾ 
وقد أكدت خطة الطوارئ هذه على أهمٌة قٌام الوزارات واألقالٌم . 2015أٌار /ماٌو

بتخصٌص مٌزانٌات لضمان تنفٌذ خطة العمل الوطنٌة العراقٌة على المستوى المحلً، 
ا فً تنفٌذها. ًٌ  كما اعترفت بمنظمات المجتمع المدنً بوصفها شرًٌكا ربٌس

د اشتملت خطة الطوارئ على العناصر الربٌسٌة الثالثة المتمثلة فً التحاشً، وق
االحتٌاجات الخاصة للنساء والفتٌات بوالحماٌة، والمشاركة، وركزت على الوفاء 

المتضررات من النزاع بٌن القوات الموالٌة للحكومة والدولة اإلسالمٌة، مثل الخدمات 
 والصحٌة. القانونٌة، واالجتماعٌة، والنفسٌة،

مرأة، ال، شاركت وزارة الدولة لشإون 2015آب /أؼسطس 4-3وفً الفترة من 
مدنً، ووكاالت أممٌة فً مإتمر مجتمع ى لشإون المرأة، ومنظمات المجلس األعلو

وطنً عقد لهذا الؽرض، وخرج بالتزامات جدٌدة لتنفٌذ خطة الطوارئ، كما طالب 
 دعم المانحٌن.ن، وكذلك بجبٌن، والنازحٌلالابتحسٌن حماٌة النساء والفتٌات، و

 التموٌل 4

فً العدٌد من البلدان والمناطق، شعرت الحكومات كما لو أنها قد أدت ما علٌها من 
 نبٌد أمسإولٌات تجاه أجندة المرأة والسالم واألمن، بمجرد وضعها لخطة عمل وطنٌة. 

لٌة وبشرٌة، ولكن نفٌذ بموارد ماعمل الوطنٌة اشتملت على وعود بمساندة التالبعض خطط 
عدًدا قلٌالً للؽاٌة منها هو من التزم بتوفٌر مٌزانٌات مخصصة لهذا الؽرض. وفً هذا 

نموذجٌة، حٌث حددت الموارد البشرٌة  2015–2012الصدد تعتبر خطة العمل الهولندٌة 
مشتملة  2007فً والمالٌة على حد سواء. وفً المقابل، أطلقت إسبانٌا خطة عملها الوطنٌة 

 .2011على موارد فعالة، ولكنها قلصتها بشكل حاد بعد 

( بمشكلة الموارد المخصصة ألولوٌات 2013) 2122رقم  األمنوقد اعترؾ قرار مجلس 
. وهو ما دفع السكرتٌر ، بوصفها أحد "أهم مواطن العجز فً التنفٌذ"منوالسالم واأل أةالمر
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قرٌره المقدم إلى مجلس األمن حول المرأة والسالم العام لمطالبة الدول األعضاء، فً ت
ضمان وجود تموٌل جٌد لخطط العمل الوطنٌة واإلقلٌمٌة، وأن تشتمل ب، 2014واألمن فً 

 .كل مبادرات السالم واألمن وبناء السالم على بنود مٌزانٌة مكرسة لهذا الؽرض

ج األساسٌة للمراجعة وضع تلك التوصٌات موضع التنفٌذ، ٌنبؽً أن ٌكون من بٌن النتاب
الوطنٌة، وٌزٌد من  لرفٌعة المستوى. فمن شؤن ذلك أن ٌثبت االلتزام السٌاسً بخطط العم

 المساءلة السٌاسٌة. ة والفعالة للمٌزانٌات، وبالتالًجدواها، بإتاحة المراقبة المستقل

لجنة بالمابة، فً المتوسط، من مساعدات مجموعة مانحً  31على مستوى العالم، تعاملت 
 – 2012فً  على األقل، مهماً  ،هدفاً  بوصفها لجنسٌنمٌة، مع المساواة بٌن امساعدات التن

وفً هذا الصدد، تخطت مساعدات التنمٌة فٌما وراء البحار من العدٌد من  2013.24
، والسوٌدالمانحٌن، ومنهم أسترالٌا، وبلجٌكا، وكندا، وفنلندا، وأٌرلندا، وألمانٌا، ونٌوزٌلندا، 

ولكن رقم المساعدات فً سٌاقات الدول الهشة والمتضررة  25بالمابة. 45ملكة المتحدة والم
مساعدات وقد زادت (. 2011بالمابة على األقل ) 34من النزاع، كان أعلى، حٌث بلػ 
لدفع المساواة بٌن الجنسٌن بوجه عام، بمعدالت أسرع  التنمٌة فٌما وراء البحار المخصصة

 26اصًة فً الدول الهشة والمتضررة من النزاع.من إجمالً المساعدات، خ

ولكن، على الرؼم من هذا التوجه اإلٌجابً، فلم تتعامل سوى نسبة ضبٌلة من تلك 
ا.  ًٌ ا أو أساس ًٌ مابة فخمسة بالالمساعدات مع االحتٌاجات الخاصة بالمرأة، بوصفها هدًفا ربٌس

فقط من مساعدات التنمٌة فٌما وراء البحار تستهدؾ بوجه عام المساواة بٌن الجنسٌن 
ا، ترتفع إلى ستة بالمابة فً حالة الدول الهشة. ومعظم إنفاق المانحٌن  ًٌ بوصفها هدًفا ربٌس

  27فً هذا المجال ٌوجه إلى القطاعات االجتماعٌة، مثل التعلٌم والصحة.

والسالم واألمن تحدًٌدا؛ بٌد أن نسبة  أةالمالٌة المتعلقة بالمروقد تزاٌدت االلتزامات 
أقل  –بالمابة  28 –المساعدات التً تدعم المساواة بٌن الجنسٌن فً قطاع السالم واألمن 

من تلك الموجهة إلى الؽرض نفسه فً كل القطاعات األخرى، كما أن حجم المساعدات كان 
ا، فً المتوسط، منذ ملٌون دوال 500منخفًضا، حٌث دار حول  ًٌ . هذا فضالً 2002ر سنو

عن أن اثنٌن بالمابة فقط من مساعدات السالم واألمن فً الدول الهشة استهدفت المساواة 
ا فً  ًٌ وهو ملٌون دوالر.  40: أقل من 2013 – 2012بٌن الجنسٌن بوصفها هدًفا ربٌس

 1325.28لس األمن رقم مبلػ أقل بكثٌر من المبلػ المطلوب للوفاء بالتزامات قرار مج

وقد أفادت تقارٌر شبكة لجنة مساعدات التنمٌة حول المساواة بٌن الجنسٌن، بؤن تركٌز 
على المساواة بٌن الجنسٌن، منخفض بوجه  ،المقدمة لقضاٌا األمن "الصعبة" ،المساعدات
القطاع  إلى أن  "إدماج المساواة بٌن الجنسٌن فً إصالحاتالشبكة  وأشارت  29ملحوظ،

 ألمنً ٌإدي إلى نتابج أفضل، عن طرٌق تحسٌن الملكٌة المحلٌة، وتحسٌن ثقة الجماهٌر،ا
لة والخدمات األمنٌة الحتٌاجات كل المواطنٌن." ؼٌر ادوالمساعدة على ضمان استجابة الع

 أن مثل تلك النتابج ال ٌتوقع حدوثها فً ظل مستوٌات االستثمار الحالٌة.

ى األقل، من إنفاق لجنة مساعدات التنمٌة المخصصة للسالم بالمابة، عل 15ٌوجه  نٌنبؽً أ
لهدؾ المساواة بٌن الجنسٌن بوصفه هدًفا  –ملٌون دوالر  285 ما ٌساوي –واألمن 

ا، بحلول  ًٌ  األممالذي حددته  -بالمابة  15 –. وهو ما ٌوازي الحد األدنى 2020ربٌس
وسٌساعد  30م، لدعم هذه األهداؾ.من إنفاقها على ما تدٌره من عملٌات بناء سال المتحدة

المانحٌن  تذلك، أًٌضا، على الوفاء بتوصٌة ربٌسٌة من توصٌات الدراسة العالمٌة، طالب
بالمابة من مساعدات التنمٌة فٌما وراء البحار الموجهة لسٌاقات األزمة  15بتخصٌص 

بالمابة  ستةوالنزاع، لدعم "احتٌاجات المرأة وتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن" )مقارنة ب
ا(. ًٌ وٌتعٌن على المانحٌن أخذ تلك التوصٌة عل محمل الجد، وضمان توجٌه أي زٌادة  حال
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 ذات صلة فً هذه المساعدات، إلى األنشطة المتعلقة بؤهداؾ المرأة والسالم واألمن.

 

 موارد للمنظمات العاملة في الخطوط األمامية

ظمات المرأة المحلٌة، والتً عادًة ما تحتل أخرى، تتعلق بالدعم المالً لمنمهمة هناك فجوة 
ة العنؾ القابم على النوع االجتماعً، وكذلك جهود جالصفوؾ األمامٌة فً جهود معال

المناسب، أن تلعب  مات تستطٌع، إذا حظٌت بالدعمظفتلك المن 31تحاشً النزاعات وحلها.
واهتمامات المرأة، وأن تعكس أصوات ً للسٌاق، ستوفٌر التحلٌل األسا فً دوًرا فعاالً 

وتتابع األنشطة، وتحشد التؤٌٌد لإلصالحات األساسٌة، وتساهم فً الوعً الجماهٌري، 
 32وتوفر الدعم لالستراتٌجٌات والخطط الرسمٌة.

ورؼم ذلك، ال تحصل المنظمات والمإسسات المحلٌة العاملة فً مجال حقوق المرأة 
ة فقط من كل المساعدات التً تستهدؾ وتمكٌنها، فً الدول الهشة، سوى على واحد بالماب

المساواة بٌن الجنسٌن؛ وهو ما ٌمنعها من العمل على نطاق أكثر طموًحا. وٌتطلب التموٌل 
ا متعدد السنوات، وموارد مرنة ٌسهل الحصول  الفعال لجماعات حقوق المرأة تموٌالً  ًٌ أساس

 اإلدارة المالٌة. علٌها، ومنًحا ضخمة، بالتوازي مع دعم

ٌتعٌن على المانحٌن االلتزام بتقدٌم دعم طوٌل األجل ومكرس لمنظمات المرأة فً كذلك 
ا مع قرار مجلس األمن رقم  ًٌ ، وتوصٌات شبكة لجنة 2122سٌاقات األزمة، وذلك تمش

وقد أوصت الشبكة بآلٌات تموٌل وسٌطة،  33مساعدات التنمٌة حول المساواة بٌن الجنسٌن.
خبرة خاصة فً توجٌه التموٌل لمنظمات حقوق المرأة مثل صنادٌق المرأة، التً لها 

 األصؽر حجًما.

نقاش الوكان من بٌن المبادرات الواعدة فً مجال معالجة نقص التموٌل، إنشاء مجموعة 
وتعد مجموعة النقاش  2014.34حزٌران /حول تموٌل المرأة والسالم واألمن، فً ٌونٌو

ا النخراط أطراؾ معنٌة ًٌ دة، حٌث نجحت فً الجمع بٌن ممثلٌن عن دمتع هذه نموذًجا إٌجاب
النزاع، وهٌبات األمم المتحدة،  ، والدول األعضاء فً األمم المتحدة المتضررة منالمانحٌن

 .منوالمجتمع المدنً، للنظر فً حلول التموٌل ألجندة المرأة والسالم واأل

، وهً آلٌة تموٌل واألمنالسالم وقد أنشؤت مجموعة النقاش أداة التسرٌع العالمٌة للمرأة  و
صلة، لدعم سرٌع ومرن للحكومات والمنظمات ذات ا تقدٌممتعددة األطراؾ، تستهدؾ 

ومن االندالع المفاجا لحاالت الطوارئ. وذلك استجابة للتؽٌر السرٌع فً السٌاقات، و
وقع الجوانب المهمة لتلك األداة، أنها تستهدؾ توفٌر الحصول على التموٌل المرن والقابل للت

لمنظمات المجتمع المدنً، بما فً ذلك دعم بناء القدرات. ولتحقٌق هذه األهداؾ، تسعى 
مثل تلك اآللٌات تطرح . 2020–2015ملٌون دوالر للفترة من  100األداة لتوفٌر 

ا، ٌشمل جمٌع األطراؾ، لتصمٌم وتعببة التموٌل، وهو ما ٌوجب دعمها. ًٌ  نموذًجا إٌجاب

 المنظمات المحلية حياة الناس في الصومال. يرغ: كيف ت4دراسة حالة 

حبٌبة امرأة صومالٌة، فرت أسرتها من بٌتهم بسبب القتال فً منطقة هودور بإقلٌم بكول فً 
عندما وصلت مع زوجها وصؽارهم إلى مخٌم بٌدوا، الذي آوى إلٌه أخوها وأختها، . 2013

 كانوا معدمٌن ومدٌنٌن.

"كنا نتناول وجبة واحدة فقط فً بعض األٌام، ومكث األبناء تتذكر حبٌبة تلك األٌام فتقول: 
رسوم المدرسة". كانت أسرة حبٌبة تعتمد فً معٌشتها بالبٌت ألننا لم نكن قادرٌن على دفع 
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 ة: "سمعت أختً عن التدرٌب علىحبٌب على دخل أختها الهزٌل من عملها مدرسة. وتضٌؾ
 All Womenتها، والذي تقدمه منظمتً المهارات المقدم للفقٌرات والنازحات فً مدرس

Concernخط السالم الصومالً. تعلمنا فً أول شهرٌن القراءة والكتابة باللؽة ، و
 أساسٌات الحساب." ضالصومالٌة، وكذلك بع

فضالً عن ذلك، تم تدرٌب حبٌبة على إنتاج المالبس زاهٌة األلوان، وبعد إتمامها للدورة 
أدوات للبدء فً صنع المالبس، ومواد كٌماوٌة، وأدوات التدرٌبٌة، حصلت على مجموعة 

 ص، فً صباؼة وبٌع المالبس.اأساسٌة. وبدأت حبٌبة مشروعها الخ

" نجح المشروع فً وقت قٌاسً وأصبح أشبه بمصنع إلنتاج المالبس. وفً ؼضون 
دوالر من مدخراتً، محل  18شهرٌن، توسعت فً المشروع، فؤنشؤت، باالعتماد على 

عنزة واحدة فً كنت أستطٌع بٌع ؽٌر داخل مخٌم النازحٌن الذي كنا نعٌش فٌه. جزارة ص
مواد ؼذابٌة مثل السكر واألرز، وكذلك الفحم ومستحضرات  الٌوم، وأضفت إلى ما أبٌع

التجمٌل. تعٌش أسرتً اآلن فً بٌتنا، ولم نعد، أنا وزوجً، نعتمد على أختً. أربعة من 
 فع الرسوم الدراسٌة لهم."أبنابً فً المدرسة، ونستطٌع د

ٌنبؽً أن تفضً المراجعة رفٌعة المستوى إلى تقدٌم المانحٌن والحكومات تموٌالً للمرأة 
، ٌشتمل على دعم مالً أكبر، ومستدام، ومتعدد السنوات، لمنظمات المجتمع السالم واألمنو

األعضاء أن  فضالً عن ذلك، ٌنبؽً على الدول المدنً ذات الصلة، ومنظمات حقوق المرأة.
ا داخل األمم المتحدة،  ًٌ والسالم واألمن، لخبراء النوع االجتماعً والمرأة تكفل تموٌالً ربٌس

 سواء فً بعثات المنظمة الدولٌة أو فً مقرها الربٌسً.

وللمساعدة على تعببة التموٌل، ٌتعٌن على الدول األعضاء أن تفً بااللتزامات التً نصت 
دولة عضو، فً مإتمر المرأة العالمً  189وافقت علٌها  ، التًعلٌها خطة عمل بكٌن
؛ حٌث طالبت تلك الخطة الحكومات بتقلٌص اإلنفاق العسكري 1995الرابع فً بكٌن سنة 

المبالػ فٌه، واإلتجار فً السالح، واالستثمار فً إنتاج األسلحة والحصول علٌها، وتوجٌه 
 لمرأة.ة اتنمٌتلك النفقات إلى التنمٌة االجتماعٌة، خاصة 

وبإمكان الحكومات تحقٌق ذلك، مع الوفاء، فً الوقت نفسه، باحتٌاجاتها المشروعة فً 
مع األخذ فً االعتبار أن االستثمار فً التنمٌة  –اإلنفاق على الدفاع وتصنٌع السالح 

 االجتماعٌة ٌمكن أن ٌساهم بشكل كبٌر فً السالم واالستقرار على المدى الطوٌل.

 الخالصة -5 

على أن الدول األعضاء فً األمم المتحدة تشعر "بقلق  2122قرار مجلس األمن رقم  نصَّ 
استمرار العدٌد من أوجه العجز فً تطبٌق أجندة المرأة والسالم واألمن، بما فً عمٌق" من 

ذلك "الحماٌة من انتهاكات وخروقات حقوق اإلنسان؛ وفرص المرأة فً ممارسة القٌادة؛ 
للوفاء باحتٌاجاتها، والتً ستساعدها على ممارسة حقوقها؛ وقدرات  والموارد المتوافرة

لدفع  وما تاله من قرارات" 1325والتزامات كل األطراؾ المنخرطة فً تطبٌق القرار 
 مشاركة المرأة وحماٌتها.

فٌنبؽً على أي قرارات جدٌدة آن األوان لالنتقال من القلق العمٌق إلى التحرك الفعال. 
، حول السالم واألمن، أن ُتلِزم األمم المتحدة والدول األعضاء األمن مجلسصادرة عن 

وٌنبؽً مارسة فعالة. واضحة، وقابلة للقٌاس، تحول السٌاسات الواعدة إلى م إجراءاتبتنفٌذ 
، مدعومًة بمستوى من الموارد البشرٌة والمالٌة ٌظهر جدٌة جراءاتأن تركز تلك اإل

الكفٌلة بتحاشً النزاع  مشاركة المرأة، وزٌادة التدابٌر اإلرادة السٌاسٌة، على تعزٌز

انذي  عهى انرغى يٍ انتقدو"
انعانًٍة  نجُد األتُفٍذ  شٓدِ

فإٌ نهًرأ  ٔانسالو ٔاأليٍ، 
 ًا فٍّ يٍبع انسٍاق األٔس

تً اناَعداو األيٍ ٔاألزيات 
ٔتساٌد  ،ٔانفقر ،طال أيدْا

عدو انًسأا ، فضاًل عٍ 
يثم زٌاد   ازغة،بانتٓدٌدات ان

إنى   تقد أدانتطرف انعٍُف، 
 م ٔعرقهتّ."ب، انتقدو انحد يٍ

Summary Report of the UN 
Secretary-General on the 
20-year review of the im-
plementation of the Beijing 
Declaration and Platform 
for Action, March 2015  
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والتنفٌذ.  جتماعً، وتحسٌن وضع التقارٌر، والمتابعة،اال ومكافحة العنؾ القابم على النوع
 فالوعود التً قدمت للمرأة خالل الخمسة عشر عاًما الماضٌة ٌنبؽً الوفاء بها.

 التوصٌات

 على األمم المتحدة ودولها األعضاء أن ٌطبقوا ما ٌلً، بحسب أدوارهم ومسإولٌاتهم.

 المشاركة

 واألمن السالم عمليات كل في فعال بشكل ومطالبها المرأة أدوار إدراج ضمان .5
 دور تلعب التً الحكومات، تصر أن ٌجب. والوطنية واإلقليمية، الدولية، ساتهماومؤس
 ،"األصدقاء" مجموعات ذلك فً بما التنمٌة، أو األمن، أو السالم، مباحثات تدعم أو الوسٌط
 النساء ُتمكَّن أن ٌجب كذلك. الحكومات تلك النخراط كشرط للمرأة الحقٌقٌة المشاركة على

 التدرٌب خالل من وذلك المستوٌات، كل على الحقٌقٌة المشاركة من معاتمجت ٌمثلن الالبً
 الخبرات عن فضالً  المناسب، والمالً التقنً الدعم على والحصول التؤٌٌد، حشد على

  ..المرأة وحقوق االجتماعً النوع المتعلقة التموٌل، جٌدة األممٌة

وذلك بضمان حصول المرأة على ، تعزيز المشاركة والقيادة النسائية في األمم المتحدة. 0
%، على األقل، من المناصب القٌادٌة فً هٌكل السالم واألمن والتنمٌة باألمم المتحدة 40

، بما فً ذلك مناصب الممثل الخاص، والمبعوث، وربٌس الوكالة، وكذلك 2010بحلول 
ك أهداؾ األمم أدوار قٌادٌة فً البعثات المتعلقة بالنزاع وما بعد النزاع، كما نصت على ذل

 المتحدة الحالٌة حول المرأة فً المناصب العلٌا.

 تحاشي النزاع والعنف القائم على النوع االجتماعي

 نوعٌرتكز على ال منهجً بتحلٌل المدعومة النزاع، لتحاشي الشاملة الجهود زيادة. 2
 على أكبر لبشك الجهود تلك تركز وبحٌث الجنسٌن، بٌن المساواة وبتروٌج ،جتماعًاال

 ؼٌر والنفاذ واالقتصادٌة، االجتماعٌة المساواة عدم أوجه مثل للنزاع، الجذرٌة األسباب
 والمساءلة، الحوكمة وضعؾ المناخً، التؽٌر وآثار والموارد، األساسٌة للخدمات العادل

 فً ومشاركتها دور المرأة لدعم شموالً  أكثر جهود هناك تكون أن ٌنبؽً كذلك. والعسكرة
 .السٌاسً التطرؾ ومعالجة النزاع، وحل تحاشً دجهو

، مع توفٌر المزٌد بذل جهوًد أكبر وأكثر شموالً لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي. 4
من الموارد واالهتمام فٌما ٌتعلق بمعالجة األسباب الجذرٌة للعنؾ القابم على النوع 

( من اتفاقٌة تجارة 4)7ثر فاعلٌة للمادة االجتماعً، والمساواة بٌن الجنسٌن، والتطبٌق األك
األسلحة، والمتعلقة بالمخاطر التً تتعرض لها النساء، وزٌادة الدعم إللحاقهن بالخدمة، 
واإلبقاء علٌهن، وتنمٌة قدراتهن فً الخدمات األمنٌة، ومعالجة اإلفالت من العقاب، وذلك 

بمن فٌهم  –شكل مستمر وواضح بتقدٌم كل مقترفً العنؾ القابم على النوع االجتماعً، ب
 للمساءلة.  -أفراد األمن األممٌٌن والتابعٌن لجهات دولٌة أخرى 

 والتنفيذ رصدال

 في واألمن والسالم المرأة بأجندة يتعلق فيما والتنفيذ، ،رصدوال التقارير، تحسين رفع. 1
 من ومشكلة الؽرض، لهذا مخصصة الخبراء من عمل مجموعة بإنشاء وذلك األمن، مجلس
 خطط وإعالم المراجعة إلجراء المدنً، والمجتمع المتحدة، األمم ووكاالت األعضاء، الدول
 قرار علٌها نص كما المدنً، إحاطات المجتمع ومؤسسة وموارده؛ ،إجراءاتهو األمن، مجلس
 الدول مودع الرسمٌة؛ واالجتماعات المفتوحة، المناقشات خالل ،2122 رقم األمن مجلس

( المرأة حقوق منظمات فٌها بما) المدنً المجتمع مع رسمٌة تشاور آلٌات إنشاء فً األعضاء
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 هذا. وتقٌٌمها ومتابعتها، وتصمٌمها، ،الوطنٌة العمل سٌاق خطط تحلٌل فً للمساعدة
 .األمن مجلس أنشطة كل فً واألمن والسالم المرأة اللتزامات المنتظم اإلدراج إلى باإلضافة

، وذلك بضمان أن ٌدعم والتطبيق في الدول األعضاء رصدتحسين رفع التقارير وال .6
خطَط العمل الوطنٌة واإلقلٌمٌة إنشاُء آلٌات رسمٌة إلشراك جماعات حقوق المرأة، وخبراء 
المجتمع المدنً فً عملٌات التخطٌط والمراجعة ذات الصلة. كذلك ٌجب أن تكون هناك 

افة حول ما ٌتم إحرازه من تقدم، من خالل بٌانات برلمانٌة، وإحاطات تقارٌر منتظمة، وشف
وتقٌٌم النتابج، على أن تكون ذات مإشرات  رصدومنشورات علنٌة، فضالً عن آلٌات لل

 واضحة وأطر زمنٌة.

 التمويل

 المناسبة الموارد توفير مع وطنية عمل خطط بوضع األعضاء الدول كل التزام ضمان. 7
 األمن مجلس قرار بذلك أوصى كما لها، مخصصة ومٌزانٌات موارد لها ٌكون ٌثبح ،لها
 .2016 نهاٌة بحلول وذلك ،2122 رقم

توفير زيادة كبيرة في تمويل المانحين لدعم المرأة والسالم واألمن، وما يتعلق بها من . 8
المٌة"، التً ، وذلك على بناء على توصٌة "الدراسة العأهداف خاصة بالمساواة بين الجنسين

بالمابة من المساعدات المقدمة فً سٌاق األزمات لمعالجة  15نصت على تخصٌص 
احتٌاجات المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن، وضمان أن تصل نسبة اإلنفاق الموجه بشكل 

بالمابة على  15أساسً للمساواة بٌن الجنسٌن )اتساًقا مع أهداؾ بناء السالم األممٌة( إلى 
. وفً هذا اإلطار ٌتعٌن على المانحٌن أن ٌلتزموا بتقدٌم تموٌل أساسً 2020 األقل بحلول

ومنح ضخمة، متعددة السنوات، لمنظمات المرأة. وٌجب أن ٌشتمل ذلك على تموٌل مقدم عبر 
 أداة التسرٌع الدولٌة الخاصة بالمرأة والسالم واألمن، وكذلك صنادٌق المرأة.
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 الهوامش
 

 Global Conflictارتفع عدد النزاعات المسلحة، خاصة داخل الدول، خالل العقد الحالً مقارنة بالعقدٌن السابقٌن:   1
Report, Center for Systemic Peace, 2014 ظل عدد النزاعات، والوفٌات الناجمة عنها، أقل من الرقم .

القٌاسً المسجل بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، فً أواسط التسعٌنٌات من القرن الماضً، والتً تراجع بعدها عدد النزاعات حتى 
 Global Conflict Trends, Center for Systemic Peace, 2014منتصؾ العقد األول من األلفٌة الحالٌة: 

ًٌا فً http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html)انظر  بحسب  2014(. بلػ عدد النازحٌن قسر
 ملٌوًنا، وهو أعلى رقم تسجله المفوضٌة على اإلطالق. 60 مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة لشإون الالجبٌن

. ساعد فً 2015فً ماٌو/أٌار  1325ٌشمل ذلك دولة فلسطٌن التً أقر مجلس الوزراء خطة عملها الوطنٌة وفق القرار   2
 الؾ لمنظمات المجتمع المدنً المحلٌة بدعم من أوكسفام.حوضع الخطة ت

 البرلمان الرواندي من النساء.، كان نحو ُخمس نواب 1994سنة   3

-Behind Closed Doors’, November 2014, http://policy‘انظر تقرٌر أوكسفام  4 
practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-a-

voice-in-determining-afghanista-335875 

وضعت أهداؾ المرأة فً المناصب العلٌا للمرة األولى فً تقرٌر السكرتٌر العام حول المرأة والسالم واألمن فً سبتمبر/أٌلول   5
فما فوقها( فً  P-5بالمابة من المناصب العلٌا )درجة  30لتقرٌر إلى تولً المرأة لما ال ٌقل عن . وقد دعا هذا ا2011

بالمابة بحلول  40، وأن تصل النسبة إلى 2014كٌانات األمم المتحدة العاملة فً النزاع وأوضاع ما بعد النزاع بحلول 
2020. 

ثالثة وزراء من الحكومة الهولندٌة، وأربعة معاهد بحثٌة  (2015 -2012الحالٌة ) الهولندٌةعمل الوطنٌة الوقع على خطة   6
 منظمة مجتمع مدنً، من بٌنها الفرع الهولندي ألوكسفام، أوكسفام نوفٌب. 30وأكثر من 

7  Briefing by OECD DAC Network on Gender Equality (Gendernet), March 2015: 
Financing UN Security Council Resolution 1325 

بالمابة من مساعدات التنمٌة فٌما وراء  15بتخصٌص  2015تموز التً تم االنتهاء منها فً ٌولٌو/ ،"أوصت "الدراسة العالمٌة  8
 15باإلضافة إلى ذلك، استهدفت األمم المتحدة تخصٌص  البحار لتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن فً سٌاقات األزمة والنزاع.

ا تدٌره من إنفاق على بناء السالم، لمعالجة احتٌاجات المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن، كما نصت على بالمابة، كحد أدنى، مم
 . 2010ذلك توصٌة خطة عمل النقاط السبع الواردة فً تقرٌر السكرتٌر العام حول مشاركة المرأة فً بناء السالم، 

 Arutyunova. A. and Clark, C. (2013) Watering the leaves, starving the roots: Theانظر   9
Status of Financing for Women's Rights Organizing and Gender Equality. AWID متاحة ،

-http://www.awid.org/publications/watering-leaves-starvingعلى: 
roots#sthash.XEyRBKlZ.dpuf 

10  UN Women Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between 
Presence and Influence (2012) 

yhttp://polic, Somali Solutions, July 2015-انظر تقرٌر أوكسفام البحثً  11 
-gender-a-for-conditions-creating-solutions-practice.oxfam.org.uk/publications/somali

561272-peace-justوالناشطٌن المحلٌٌن، المحلٌة رٌر، الذي استند إلى مشاورات مع المجتمعات قت. فقد توصل هذا ال
عدالة تجاه النوع االجتماعً، فال ٌمكن تحقٌقها بشكل كامل إلى أنه على الرؼم من محورٌة المشاركة فً بناء السالم المتسم بال

 دون مكافحة العنؾ بكل أشكاله )المادٌة والنفسٌة(.

http://policy, ‘Behind Closed Doors’, November 2014-انظر تقرٌر أوكسفام  12 
-a-women-denying-of-risk-the-doors-closed-practice.oxfam.org.uk/publications/behind
 335875-afghanista-determining-in-voice . بدت، مإخًرا، بعض عالمات على حدوث تقدم، كان من بٌنها

بٌن ممثلٌن عن جماعة طالبان المعارضة المسلحة، ، 2015حزٌران /لقاء ؼٌر رسمً، استضافته النروٌج فً ٌونٌوانعقاد 
 .شرعات، وناشطات فً مجال حقوق المرأةووفد من النساء األفؽانٌات، شمل مُ 

 المرجع السابق.  13

14  Police Perception Survey, funded by the UN Development Programme (UNDP) under 
the Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA) project 

ألمم المتحدة العاملة فً أوضاع النزاع وما بعد بالمابة على األقل فً المناصب العلٌا بكٌانات ا 30لم ٌتحقق هدؾ الوصول بتمثٌل المرأة إلى   15
 .2014النزاع بحلول 

 Gender considerations in the Humanitarian Response in Yemen’ at‘انظر   16
www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/gender-considerations-

humanitarian-response-yemen 

لى دور المرأة فً تحاشً النزاع وبناء السالم، مع اعترافه بؤن تحلٌل النوع االجتماعً الشامل من شؤنه أن ٌركز هذا القسم ع  17
ومن  –ٌدرس أًٌضا دور الرجل وأقلٌات النوع االجتماعً. وٌجب كذلك التعامل مع دور النوع االجتماعً فً تحرٌك النزاع 

 ة.ذلك على سبٌل المثال، العالقة بٌن الذكورة والعسكر

 –الٌة للحكومة فً سورٌا على المدنٌٌن وجهت لهجمات القوات المعلى سبٌل المثال، على الرؼم  االنتقادات الواسعة التً وُ   18
فً صرح الربٌس بشار األسد،  –( http://bit.ly/1KYCA7Wبما فً ذلك انتقاد السكرتٌر العام لألمم المتحدة )انظر 

، بؤن روسٌا أمدت حكومته بؤسلحة تنفًٌذا لعقود أبرمت قبل وبعد اندالع النزاع فً 2015أذار /مقابلة أجرٌت معه فً مارس
 

http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-a-voice-in-determining-afghanista-335875
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-a-voice-in-determining-afghanista-335875
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-a-voice-in-determining-afghanista-335875
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/somali-solutions-creating-conditions-for-a-gender-just-peace-561272
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/somali-solutions-creating-conditions-for-a-gender-just-peace-561272
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/somali-solutions-creating-conditions-for-a-gender-just-peace-561272
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-a-voice-in-determining-afghanista-335875
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-a-voice-in-determining-afghanista-335875
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-a-voice-in-determining-afghanista-335875
http://bit.ly/1KYCA7W
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(. كذلك جرى الربط بٌن التدخل العسكري للتحالؾ اإلقلٌمً بقٌادة http://reut.rs/1IWLeBp )انظر 2011سورٌا فً

المملكة العربٌة السعودٌة فً النزاع الجاري فً الٌمن، وبٌن العدٌد من حاالت وفاة المدنٌٌن، بما فً ذلك الضربة الجوٌة على 
، والتً أودت بحٌاة أعداد كبٌرة من المدنٌٌن، ووصفتها هٌومان راٌتس ووتش بؤنها تمثل جرٌمة 2015تموز /المخا فً ٌولٌو

تمرت فرنسا والمملكة المتحدة فً إمداد المملكة العربٌة السعودٌة، وؼٌرها من أعضاء التحالؾ، ة. ورؼم ذلك اسواضححرب 
، وهً مإسسة مدعومة من الدولة، Canadian Commercial Corporationن الشركة التجارٌة الكندٌة إبالسالح. بل 
بعربات مصفحة كندٌة الصنع، على مدار العقد القادم،  ملٌار دوالر، إلمداد المملكة العربٌة السعودٌة 15قٌمة بأبرمت اتفاًقا 

سالح فً تارٌخ كندا، وذلك على الرؼم من القلق الخطٌر من سجل المملكة العربٌة السعودٌة فً التصدٌر لعد أضخم عقد ما ٌُ ب
-http://www.theglobeandmail.com/globeحقوق اإلنسان، وتدخالتها العسكرٌة. لمزٌد من المعلومات، انظر 

debate/arms-sale-to-saudi-arabia-lowers-the-bar-on-export-controls/article24638473 

19  Briefing by OECD DAC Network on Gender Equality, March 2015: ‘From commitment 
to action: Financing gender equality and women’s rights in the implementation of the 

Sustainable Development Goals’ 

 Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance المعنون التقرٌر على االطالع ٌمكن  20
Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel 

in Peacekeeping Operations قبة الداخلٌة على موقع مكتب خدمات المراOffice for Internal Oversight 
Services  :على شبكة اإلنترنتhttps://oios.un.org/page?slug=evaluation-report 

 ,Women and the Afghan Police, Oxfam briefing  paper September 2013مقتبسة من   21
-a-why-police-afghan-the-and-practice.oxfam.org.uk/publications/women-http://policy

300653-prot-and-respects-that-agency-enforcement-law 

( إلى إجراء 2010) 1947ن رقم مسنوات األولى لهٌكل بناء السالم األممً، دعا قرار مجلس األمراجعة الخمس  أعقابفً   22
وقاد تلك المراجعة مجموعة خبراء استشارٌة شكلها السكرتٌر العام. كذلك قام  السكرتٌر  .2015مراجعة شاملة أخرى فً 

، لمراجعة حالة عملٌات 2014تشرٌن األول /م، فً أكتوبرالعام بتشكٌل اللجنة المستقلة رفٌعة المستوى الخاصة بعملٌات السال
السالم األممٌة. وقد أصدرت اللجنة عدة توصٌات، من بٌنها المطالبة بإعطاء دفعة أقوى لتحاشً النزاعات، وإدماج خبرات 

 كل مكونات بعثات األمم المتحدة.النوع االجتماعً فً 

اكة بٌن مانح فٌما وراء البحار وحكومة متلقٌة، أو بٌن منظمة ؼٌر حكومٌة دولٌة شرالقٌاسً ٌشهد ترتٌب التوأمة قد فً حٌن   23
متزامنة، تفضً إلى استفادة السلطات شراكات متوازٌة ٌشهد التوأمة المزدوجة  فإن ترتٌب ومنظمة مجتمع مدنً محلٌة، 

 المحلٌة وجماعات المجتمع المدنً من الدعم من نظراء كل منهما الدولٌٌن.

ًٌا" أو "هدًفا مهًما". وتُ   24 ؾ منظمة التعاون االقتصادي عرّ ٌمكن للنشاط أن ٌحدد هدؾ المساواة بٌن الجنسٌن بوصفه "هدًفا ربٌس
فً تصمٌمه. أما "مهم"  اوالتنمٌة "الهدؾ الربٌسً" هنا بؤنه ٌعنً أن المساواة بٌن الجنسٌن تمثل هدًفا صرًٌحا للنشاط وأساسًٌ 

ا للنشاطفتعنً أن المساواة ب ًٌ  .ٌن الجنسٌن مهمة ولكنها تمثل هدًفا ثانو

. األرقام المذكورة فً DAC briefing on Aid in Support of Gender Equality, March 2015بٌانات من   25
تقرٌر أوكسفام هذا، ال تشتمل على الوالٌات المتحدة، التً لم تصدر تقارٌر عن مستوى اإلنجاز فً سٌاسات المساواة بٌن 

ت منهجٌة جدٌدة لجمع البٌانات حول مستوى اإلنجاز فً المساواة بٌن الجنسٌن. فً نفذ، والتً 2012و 2010الجنسٌن بٌن 
 وقت إعداد إحاطة منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة، لم تكن البٌانات الكاملة الخاصة بالوالٌات المتحدة متاحة.

26
  Briefing by DAC Network on Gender Equality (Gendernet), March 2015: Financing UN 

Security Council Resolution 1325 

 المرجع السابق  27

 المرجع السابق   28

منتدى دولً فرٌد، ٌلتقً فٌه خبراء من وكاالت التعاون التنموي  هً  شبكة لجنة مساعدات التنمٌة حول المساواة بٌن الجنسٌن   29
ٌد حول، مقاربات مشتركة للمساواة بٌن الجنسٌن وحقوق المرأة. وهً منبثقة عن لجنة مساعدات التنمٌة لتحدٌد، وحشد التؤٌ

 دولة عضو. 29بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة المكونة من 

 .2010كما أوصت بذلك خطة النقاط السبع الواردة فً تقرٌر السكرتٌر العام حول مشاركة المرأة فً بناء السالم،   30

 From the Ground Up byحول أمثلة للمساهمات التً قامت بها النساء المحلٌات ومنظمات المرأة المحلٌة، أنظر،   31
Action Aid, Institute of Development Studies, and Womankind, 2012) متاح على ،

http://www.womankind.org.uk/wp-content/uploads/downloads/2012/09/From-The-
Ground-Up-FINAL.pdf 

تعزٌز القدرات المحلٌة فً إطار استراتٌجٌة أوسع لتحسٌن فاعلٌة النظام اإلنسانً، ى لإلمزٌد من التحلٌالت المتعلقة بالحاجة   32
 ,Turning the Humanitarian System on its Head’, Oxfam briefing paper July 2015‘انظر، 

-its-on-system-humanitarian-the-practice.oxfam.org.uk/publications/turning-http://policy
 915155-str-by-livelihoods-and-lives-saving-head 

 

33  Briefing by DAC Network on Gender Equality (Gendernet), March 2015: Financing UN 
Security Council Resolution 1325 

جتماعً وزٌر الرفاه االجتماعً والنوع اال :مجموعة النقاش حول تموٌل المرأة والسالم واألمنفً تشمل العضوٌة الحالٌة    34
المرأة والمساواة ب لنهوض ل ةالعام ةووزٌرة النوع االجتماعً والمدٌر ؛دٌر النوع االجتماعً بسٌرالٌونوشإون الطفل، وم

هولندا، والنروٌج، وسوٌسرا، والمملكة المتحدة، وكندا، الدابمة لوبعثات  ؛ووزٌر خارجٌة فنلندا ؛بٌن الجنسٌن ببوروندي
 – Resolution to Actو ؛والشبكة الدولٌة للنساء بناة السالم ؛Cordaidو ؛ألمم المتحدةلدى اوألمانٌا، والٌابان، وأسترالٌا 

Inclusive Securityو  ؛Woman Kind Worldwideوحركة النوع االجتماعً من أجل السالم واألمن ) ؛GAPS 
UK)و ؛Saathiو ؛WE Act 1325و ؛ Fontain Isokoو ؛ PeaceWomenو ؛ة األفؽانٌةوشبكة المرأ ؛ 

Kvinna till Kvinnaو ؛ Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise 
(CAFCO)و ؛ Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE)وشبكة  ؛

ومكتب دعم بناء السالم  ؛العمل الوطنٌة ومجموعة تنسٌق المجتمع المدنً الٌابانٌة حول خطة ؛كندا –المرأة والسالم واألمن 
 وهٌبة األمم المتحدة للمرأة. ؛وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً ؛باألمم المتحدة

http://reut.rs/1IWLeBp
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-and-the-afghan-police-why-a-law-enforcement-agency-that-respects-and-prot-300653
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-and-the-afghan-police-why-a-law-enforcement-agency-that-respects-and-prot-300653
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/turning-the-humanitarian-system-on-its-head-saving-lives-and-livelihoods-by-str-559151
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/turning-the-humanitarian-system-on-its-head-saving-lives-and-livelihoods-by-str-559151
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م بٌرن، وسالً لوكتب هذه الورقة شاهٌن شوؼاتً. تعرب أوكسفام عن امتننانها للمساعدات التً قدمها ك

سكٌنر،  ٌكاا، وبوال سان بٌدرو، وبوي إًٌ فٌو، وجٌسؼ، وإٌدال موػٌون-شٌن، وجولً دٌالو، وتٌس دٌكو

 وسٌرج فٌلدهوٌزن فً إنتاجها.

 ات عن القضاٌا المثارة فً تلك الورقة ٌمكنك مراسلة: لمزٌد من المعلوم

advocacy@oxfaminternational.org 

ألؼراض المناصرة، وتنظٌم  اٌة، ولكن ٌمكن استخدام النص مجانً هذا المطبوع محمً بحقوق الملكٌة الفكر

ٌة أن ٌتم تسجٌل الحمالت، والتعلٌم، والبحث، بشرط ذكر المصدر كامالً. ٌطلب صاحب حقوق الملكٌة الفكر

أي َنسخ لؽرض آخر، أو أعادة استخدام لهذا المطبوع، أو  كل استخدام معه، وذلك ألؼراض تقٌٌم التؤثٌر.

ترجمته أو االقتباس منه، ٌنبؽً الحصول على إذن بها، وقد تفرض علٌها رسوم. البرٌد اإللكترونً: 

policyandpractice@oxfam.org.uk. 

 

 المطبعة إلى به الدفع وقت صحٌحة المطبوع ذاه فً الواردة المعلومات

978-1-منظمة أوكسفام الدولٌة، بموجب الترقٌم الدولً:  حسابُطبع بمعرفة منظمة أوكسفام برٌطانٌا ل

 . 5201 أٌلولسبتمبر/، فً 4-929-78077 

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

أوكسفام، إٌلً /ر الصفحة األولى، فً اتجاه عقارب الساعة من أعلى الٌسار: هانً محمدحقوق الصو

 أوكسفام، ماكنزي كنولٌس.ٌن هٌوز، جوٌل باسول/بأوكسفام، كرٌسكٌلً/

 أوكسفام
دولة، ضمن حركة عالمٌة  90منظمة تعمل مًعا فً إطار شبكً، فً أكثر من  17أوكسفام اتحاد دولً ٌضم 

 وبناء مستقبل خال  من الظلم والفقر:للتؽٌٌر، 

 (www.oxfamamerica.org)أٔكسفاو أيرٌكا 

 (www.oxfam.org.au)أٔكسفاو أسترانٍا 

 (www.oxfamsol.be)أٔكسفاو فً بهجٍكا 

 (www.oxfam.ca)أٔكسفاو كُدا 

 (www.oxfamfrance.org)أٔكسفاو فرَسا 

 (www.oxfam.de)أٔكسفاو أنًاٍَا 

 (www.oxfam.org.uk) أٔكسفاو برٌطاٍَا

 (www.oxfam.org.hk)أٔكسفاو َْٕج كَٕج 

 (www.oxfaminida.orgأٔكسفاو انُٓد )

 (www.intermonoxfam.org)أٔكسفاو إَتريٌٕ 

 (www.oxfamireland.org)أٔكسفاو أٌرنُدا 

 (www.oxfamitalia.orgأٔكسفاو إٌطانٍا )

 (www.oxfam.jpأٔكسفاو انٍاباٌ )

 (www.oxfammexico.org)أٔكسفاو انًكسٍك 

 (www.oxfam.org.nz)أٔكسفاو ٍَٕزٌهُدا 

 (www.oxfamnovib.nl)أٔكسفاو َٕفٍب 

 (www.oxfam.qc.ca)أٔكسفاو كٍبٍك 

 
 www.oxfam.orgلة من وكاالت أوكسفام، أو زٌارة موقعنا لمزٌد من المعلومات، ٌمكنكم مراسلة أي وكا

 advocacy@oxfaminternational.orgالبرٌد اإللكترونً: 

 

www.oxfam.org           

http://www.oxfamireland.org/
http://www.oxfamitalia.org/
http://www.oxfam.org/
mailto:advocacy@oxfaminternational.org

