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فً اتجاه عقارب الساعة من الٌسار :تعلٌم النساء القراءة والكتابة والحقوق السٌاسٌة فً الٌمن؛ شرطٌة فً أفغانستان؛ قروٌة تخاطب الحضور فً اجتماع ألوكسفام حول الصحة
العامة فً جنوب السودان؛ الجئة سورٌة فً لبنان؛ مناقشة قضاٌا السالم المحلٌة فً جنوب السودان .حقوق ملكٌة الصور على ظهر الصفحة.

المرأة والسالم واألمن:
الوفاء بالوعد
كٌف ٌمكن إحٌاء األجندة بعد  15عامًا على صدور قرار مجلس األمن رقم 1325
في سنة  ،0222أصدر مجلس األمن القرار رقم  5201لدعم حقوق المرأة في النزاعات،
ودورها في السالم واألمن .وعلى الرغم من وجود عالمات على إحراز تقدم في هذا المجال،
فما زال التأثير على حياة المرأة ودورها ،على مستوى العالم ،متقط ًعا .وبعد مضي خمسة
عشر عا ًما على صدور القرار ،يجدر باألمم المتحدة ودولها األعضاء أن تستغل فرصة
المراجعة الرسمية ألجندة المرأة والسالم واألمن ،بوصفها فرصة مهمة لمعالجة الفجوات
الرئيسية .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن االلتزامات الجديدة ينبغي أن تركز على مشاركة المرأة،
وتحاشي النزاعات ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،والمتابعة والتنفيذ ،والتمويل.
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ملخص تنفٌذي
تتهدد النزاعات الجمٌع بتبعات مدمرة – بٌد أن لها تؤثٌر خاص على النساء 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 ،لالستهداف المتعمد للعنف القائم على النوع االجتماعً،
وٌجري استبعادهن ،بوتٌرة أعلى ،من العملٌات السٌاسٌة ،التً ال غنى عنها إلحالل السالم
واألمن.
وقد شهد عدد النزاعات – خاصة داخل الدول – مإخرً ا ،تصاع ًدا على الصعٌد العالمً (رغم
أنه ما زال أقل من ذروته التً وصل إلٌها فً أواسط تسعٌنٌات القرن الماضً) ،لٌساهم بذلك
فً وصول أعداد النازحٌن قسرًٌا فً  2014إلى أرقام قٌاسٌةٌ 1.تسم العدٌد من تلك النزاعات
بالتطرف العنٌف ،وارتكاب أعمال عنف وانتهاكات قائمة على النوع االجتماعً .وهو ما
ٌفرض تحدٌات هائلة على المجتمعات والحكومات المتؤثرة بها بشكل مباشر ،وكذلك على
زعماء العالم المسإولٌن عن الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن .لذلك ،فقد أصبحت الحاجة اآلن
إلى سالم ٌشمل الجمٌع ،وعملٌات تعافً ٌساندها دعم شعبً ،أكبر منها فً أي وقت مضى.
ولكن ،رغم قٌادة المرأة ودعمها لجهود السالم والتعافً فً العدٌد من المجتمعات فً شتى
أنحاء العالم ،فما زالت مستبعدة ،إلى حد بعٌد ،من المفاوضات وصناعة القرار.

"ٌحمل القرار ً 1325
وعدا
للنساء فً جمٌع أرجاء
الكوكب ،بؤن حقوقهن ستحظى
بالحماٌة ،وبؤن العقبات التً
تحول دون مشاركتهن
المتساوٌة ،وانخراطهن الكامل
فً صون السالم المستدام
ودفعه ،ستتم إزالتهاٌ .جب أن
نفً بهذا الوعد"

اعترا ًفا بتلك التحدٌات ،اتخذ المجتمع الدولً بعض الخطوات المهمة .ففً سنة  ،2000أصدر
مجلس األمن القرار رقم  1325حول المرأة والسالم واألمن ،والذي دعا فٌه إلى مشاركة
المرأة فً جهود السالم ،وتوفٌر حماٌة أكبر لها من انتهاك حقوق اإلنسان الخاصة بها ،وتحسٌن
نفاذها للعدالة ،واتخاذ التدابٌر الكفٌلة بمعالجة التمٌٌز.

كوفً أنان ،سكرتٌر عام األمم
المتحدة ،أكتوبر/تشرٌن األول
.2004

منذ صدور قرار مجلس األمن رقم  ،1325كانت هناك العدٌد من االلتزامات الجدٌدة،
واالعتراف المتزاٌد فً السٌاسات ،وتنام ًٌا فً الخطاب السٌاسً المتعلق بؤجندة المرأة والسالم
واألمن .فقد ساعدت ست قرارات إضافٌة أخرى صادرة عن مجلس األمن على تطوٌر إطار
سٌاسات وتروٌج معاٌٌر إٌجابٌة .وكانت الدنمارك أول دولة تضع خطة عمل وطنٌة لتطبٌق
القرار  ،1325وذلك سنة  ،2005بٌنما قادت كوت دٌفوار الطرٌق فً دول أفرٌقٌا جنوب
الصحراء ،سنة  .2007كذلك أطلقت مفوضٌة االتحاد األفرٌقً برنامج النوع االجتماعً
والسلم واألمن ،لخمس سنوات ،فً  ،2014لدفع مشاركة المرأة وحماٌتها فً جمٌع أرجاء
القارة .وبحلول ٌولٌو/تموز  ،2015كانت  49دولة 2قد نشرت خطة عمل وطنٌة أو أكثر.
وقد شهدت البلدان التً تتعافى من النزاع بعض اإلنجازات الواضحة .فبعد عشرٌن عامًا على
أحداث التطهٌر العرقً فً  ،1994أصبحت رواندا تحتل المرتبة األولى على مستوى العالم
فً نسبة البرلمانٌات 64 :بالمائة 3.وفً  ،2006تم انتخاب إٌلٌن جونسون سٌرلٌاف أول
رئٌسة امرأة للٌبٌرٌا ،وذلك فً أعقاب الحرب األهلٌة التً شهدتها البالد .كما شهدت االنتخابات
الرئاسٌة واإلقلٌمٌة التً أجرٌت فً أفغانستان سنة  2014ترشح رقم قٌاسً من النساء ،بلغ
 300امرأة ،لمجالس األقالٌم؛ وأصبح البرلمان األفغانً ٌضم  69نائبة ( 27.7بالمائة من
إجمالً عدد األعضاء البالغ  ،)249مقارنة بعدم وجود أي امرأة فً البرلمان فً .2001
غٌر أن التؤثٌر على حٌاة المرأة ودورها الرسمً فً السالم واألمن على مستوى العالم كان
متقطعً ا .وذلك أنه على المستوى العالمً ،كثٌرً ا ما تغٌب اإلرادة السٌاسٌة الالزمة لتمكٌن المرأة
من المشاركة الحقٌقٌة فً عملٌات السالم ومإسسات األمن ،وتوفٌر المعالجة الشاملة لألسباب
الكامنة وراء النزاعات ،والعنف ،وعدم المساواة بٌن الجنسٌن ،وكذلك لدفع التطبٌق من خالل
التقارٌر الشفافة وانخراط المجتمع المدنً ،فضالً عن تعبئة الموارد المالٌة الالزمة.
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مراجعة رفيعة المستوى – معالجة المعوقات .
مع استعداد العالم لالحتفاء بالذكرى الخامسة عشرة إلصدار القرار رقم  1325فً
أكتوبر/تشرٌن األول ٌ ،2015قوم مجلس األمن بإجراء مراجعة رفٌعة المستوى .تهدف هذه
المراجعة ،المرحب بها ،إلى تقٌٌم التقدم الذي حدث على المستوى العالمً ،واإلقلٌمً ،والوطنً
فً تنفٌذ القرار  ،1325وتجدٌد االلتزامات الرئٌسٌة ،ومعالجة المعوقات التً تم التعرف
علٌها .وفً سبٌ ل اإلعداد 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 رئاسة مجلس األمن فً
أكتوبر/تشرٌن األول ،لإلعداد للمراجعة رفٌعة المستوى ،مرحب بها تما ًما ،وكذلك طموحها فً
جعل أي قرار جدٌد لمجلس األمن قابل لقٌاس تطبٌقه بشكل حقٌقً .كذلك لعبت إسبانٌا دورً ا
إٌجابًٌا فً دفع إدراج أجندة المرأة والسالم واألمن فً العدٌد من أنشطة مجلس األمن.
إن التحركات التً قامت بها إسبانٌا والمملكة المتحدة (التً تقود أجندة المرأة والسالم واألمن
فً مجلس األمن) لتعبئة دعم سٌاسً أوسع لاللتزامات الضرورٌة الجدٌدة ،مرحب بها أٌ ً
ضا،
وٌجب أن تستكمل بإشراك المجتمع المدنً ومنظمات حقوق المرأة من أجل إعالم المناقشات
واالستعدادات للمراجعة رفٌعة المستوى.
من الضروري أن تستخدم كل الدول األعضاء فً األمم المتحدة ووكاالت المنظمة الدولٌة
المراجعة رفٌعة المستوى ،والنتائج التً ستتوصل إلٌها "الدراسة العالمٌة" ،وتوصٌات منظمات
المجتمع المدنً ذات الصلة (خاصة جماعات حقوق المرأة) ،ال إلعادة االلتزام ،بمبادئ
وطموحات أجندة المرأة والسالم واألمن فقط ،بل علٌها أنت تتبنى ،كذلك ،تدابٌر جدٌدة لمعالجة
الفجوات والتحدٌات التً ٌتم تحدٌدها ،ووضع أهداف جدٌدة ،وترجمة السٌاسات المفٌدة
واالعتراف السٌاسً إلى ممارسات أكثر فاعلٌة.
فعلى سبٌل المثال ،ما زالت مشاركة النساء الحقٌقٌة فً مفاوضات السالم التً ٌدعمها المجتمع
الدولً نادرة .فقد أظهرت دراسة أجرتها أوكسفام على  23جولة مفاوضات سالم معروفة فً
أفغانستان ،بٌن عامً  ،2014–2005أن المفاوضات بٌن المجتمع الدولً وطالبان لم تشهد
مشاركة امرأة أفغانٌة واحدة 4.تلك الحاالت تبعث برسالة خطٌرة إلى كل األطراف الفاعلة
األخرى ،مإداها أن المرأة ال تهم ،فتعزز بذلك عدم المساواة بٌن الجنسٌن وتهمٌش المرأة .أما
على المستوٌات المحلٌة ،فمشاركة المرأة فً أنشطة بناء السالم وتحاشً النزاعات ،وكذلك فً
مراقبة اتفاقٌات السالم ،عاد ًة ما تعوقها المخاطر المادٌة ،ومحدودٌة النفاذ إلى الخدمات
األساسٌة وموارد الرزق.
لقد أحرزت األمم المتحدة وبعض الدول األعضاء بعض التقدم فً دعم دور المرأة ،وإدماج
خبرات وتحلٌل النوع االجتماعً – ولكن هناك المزٌد الذي ٌنبغً القٌام به .فاألمم المتحدة
نفسها ٌجب أن تبنً على األهداف القائمة لقٌادة المرأة ،وأن تضمن أن تشغل المرأة ،بحلول
 40 ،2020بالمائة من المناصب العلٌا فً مإسساتها الخاصة بالسالم ،واألمن ،والتنمٌة ،بما
5
فً ذلك مناصب المبعوثٌن ورإساء الوكاالت.
هناك خطوات مهمة تم اتخاذها بالفعل لتقلٌص آثار النزاع .وشملت تلك الخطوات اتفاقٌة تجارة
األسلحة ،التً تعد عالمة فارقة ،والتً تلزم الدول الموقعة علٌها بؤن تؤخذ فً اعتبارها
المخاطر التً قد تتعرض لها النساء والفتٌات جراء نقل األسلحة .ولكن تحاشً النزاع نفسه –
بما فً ذلك معالجة األسباب الجذرٌة المعقدة للنزاع ،مثل أوجه عدم المساواة االجتماعٌة
واالقتصادٌة الهٌكلٌة  -فلم ٌحظ باالهتمام المناسب .لذلك ،فهناك حاجة إلى مقاربة شاملة مستندة
إلى تحلٌل نوع اجتماعً شامل ،بحٌث تمكن المرأة ،على سبٌل المثال ،من االنخراط فً جهود
بناء السالم المحلٌة ،وذلك بعدم االقتصار على معالجة قدراتها التقنٌة ومهاراتها فً حشد التؤٌٌد،
بل التعامل مع احتٌاجاتها األساسٌة أٌ ً
ضا.
تحويل الخطاب إلى واقع
كانت هناك بالفعل جهود كبٌرة لرفع الوعً وتعبئة الجهود ،فٌما ٌتعلق بالعنف القائم على النوع
االجتماعً فً النزاعات .بٌد أن عقبات خطٌرة ما زالت قائمة ،ومن بٌنها نقص أعداد النساء
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غائبات عن المائدة
بٌن عامً  1992و،2011
كان أقل من  4بالمائة من
الموقعٌن على اتفاقٌات السالم،
وأقل من  10بالمائة من
المفاوضٌن فً مباحثات السالم
من النساء.
UN Women Sourcebook
on Women, Peace and
Security, 2012

فً القطاع األمنً ،والفش ل المتكرر فً مساءلة مقترفً العنف القائم على النوع االجتماعً.
كذلك هناك حاجة إلى المزٌد من التحركات القوٌة حتى ٌصبح الواقع مصدا ًقا للخطاب اإلٌجابً
حول جهود معالجة العنف القائم على النوع االجتماعً
ما زالت التحدٌات والفجوات المتعلقة بمسؤلة رفع التقارٌر والتطبٌق قائمة .فقد غابت فً مجلس
األمن ،منذ البداٌة ،اآللٌات المنهجٌة لدفع التحلٌل الفعال ،والمراقبة ،والتطبٌق ،فٌما ٌتعلق
بالمرأة والسالم واألمن .وربما كان ذلك سببًا فً عدم اتساق إدماج التزامات القرار  1325فً
مناقشات مجلس األمن ،ووثائقه ،وقراراته خالل السنوات الماضٌة .فعلى سبٌل المثال ،لم
ٌشتمل أي من القرارات األحد عشر التً أصدرها مجلس األمن حول إسرائٌل – فلسطٌن ،منذ
عام  ،2000أي ذكر للنوع االجتماعً أو التزامات القرار .1325
مثل تلك الفجوات ال تبقً فقط على استبعاد النساء من مفاوضات السالم ،بل وتفوت فرص
إعادة إحٌاء عملٌات السالم المتعلقة بالنزاعات ،التً استعصت على كل محاوالت الحل .وقد
بذل مجلس األمن ،مإخرً ا ،جهو ًدا ،مرحب بها ،لمعالجة مثل تلك القضاٌا ،ولكن من شؤن إنشاء
مجموعة عمل  -تضم خبراء من الدول األعضاء ،والوكاالت األممٌة والمجتمع المدنً -
مكرسة لمراجعة وإعالم خطط مجلس األمن ،وتحركاته ،وموارده ،أن تحسن االتساق وتسرٌع
التقدم .كذلك توفر مراجعة هٌكل بناء السالم  ،2015واللجنة المستقلة رفٌعة المستوي الخاصة
بعملٌات حفظ السالم ،فرصً ا لدفع المساواة بٌن الجنسٌن عبر كل أنشطة السالم واألمن ،على
أنحاء ٌعزز كل منها اآلخر.
تستطٌع الدول األعضاء ،فً شتى أنحاء العالم ،أن تحسن التطبٌق عن طرٌق 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
ع ن نموذج إلشراك المجتمع المدنً أن تنظر فً تجربة خطة العمل الوطنٌة الهولندٌة ،التً
شارك فً وضعها طائفة واسعة من األطراف الفاعلة ،شملت معاهد بحثٌة ،ومنظمات غٌر
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حكومٌة دولٌة ،وحركات سالم نسائٌة ،وجماعات الشتات.
ومن نقاط الضعف الرئٌسٌة األخرى فً أجندة المرأة والسالم واألمن ،نقص التموٌل الالزم
لتنفٌذها .فبدون مٌزانٌة مناسبة مخصصة للخطة ،ستبدو خطة العمل الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة
كسٌارة بدون وقود :قد تكون جٌدة التصمٌم ،ولكنها تبقى غٌر قادرة على المضً قدمًا .وقد
بدأت بضع دول ،مثل إسبانٌا ،بداٌة جٌدة ،ولكنها قلصت تموٌل خطط العمل الوطنٌة إلى
مستوٌات غٌر مالئمة.
شهدت المساعدات المقدمة للدول عبر البحار ارتفا ًعا ،لدعم المساواة بٌن الجنسٌن فً الدول
الهشة ؛ ولكن ستة بالمائة فقط من تلك المساعدات استهدفت المساواة بٌن الجنسٌن بوصفها هد ًفا
رئٌسًٌا .بل إن نسبة المساعدات المركزة على المساواة بٌن الجنسٌن ،فً قطاع السالم واألمن،
كانت أقل ،حٌث بلغت  2بالمائة فقط 7.وهً نسب أقل بكثٌر من تلك التً ٌحتاجها الوفاء
بالتزامات المرأة والسالم واألمن .لذلك ٌتعٌن على المانحٌن أن ٌزٌدوا من قٌمة المساعدات لدفع
المساواة بٌن الجنسٌن فً الدول الهشة ،استنا ًدا إلى توصٌات "الدراسة العالمٌة" ،وأن ٌفوا ،فً
إنفا قهم على السالم واألمن ،بالنسبة التً حددتها أهداف األمم المتحدة الحالٌة للمساواة بٌن
8
الجنسٌن ضمن اإلنفاق على بناء السالم.
وٌنبغً أن ٌشتمل هذا الدعم على تموٌل رئٌسً ٌعتد به ،ومنح ضخمة تستطٌع أن تنفذ إلٌها
منظمات حقوق المرأة ،التً تقوم بعمل مهم ولكنها كثٌرً ا ما تعانً للحصول على موارد 9.ففً
الدول الهشة ،ال تحصل المنظمات والمإسسات التً تعمل فً مجال حقوق المرأة وتمكٌنها،
سوى على واحد بالمائة فقط من كل المساعدات التً تستهدف المساواة بٌن الجنسٌن .وهناك
فرص لتنفٌذ ذلك توفرها آلٌات مصممة لتقدٌم التموٌل الذي ٌسهل الوصول إلٌه لتلك المنظمات،
مثل آلٌة التسرٌع العالمٌة الخاصة بالمرأة والسالم واألمن وكذلك العدٌد من صنادٌق المرأة
المستقلة.
تلقً هذه الورقة الضوء على تحلٌل أوكسفام للفجوات والتحدٌات الرئٌسٌة فً أجندة المرأة
والسالم واألمن ،فضالً عن التوصٌات التً تهدف إلى زٌادة تؤثٌرها .وقد ركز القسم األول على
مشارك ة المرأة فً عملٌات السالم ومإسسات األمن ،فً حٌن تناول القسم الثانً الخطوط
العرٌضة للفجوات والحلول فٌما ٌتعلق بتحاشً النزاعات والعنف القائم على النوع االجتماعً.
4

أما القسم الثالث فٌعالج مسؤلة رفع التقارٌر ،والمتابعة ،والتطبٌق ،ملقًٌا الضوء على منظمات
المجتمع المدنً .وٌدرس القسم الرابع مسؤلة الموارد المالٌة.
استندت هذه الورقة إلى مشاورات مع منظمات أخرى وخبراء فً المجال ،وكذلك خبرة
أوكسفام بوصفها منظمة إنسانٌة وتنموٌة تعمل فً أكثر من  90دولة ،ولها سجل حافل من
البرامج الداعمة لحقوق المرأة وتمكٌنها .واعتمدت هذه الورقة بوجه خاص على أدلة وتحلٌالت
من برامج فً أفغانستان ،والعراق ،ومٌانمار ،والصومال ،وجنوب السودان ،والٌمن.
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التوصٌات
على األمم المتحدة ودولها األعضاء أن ٌطبقوا ما ٌلً ،بحسب أدوارهم ومسإولٌاتهم.

المشاركة
 .1ضمان إدراج أدوار المرأة ومطالبها بشكل فعال في كل عمليات السالم واألمن ومؤسساتهما
الدولية ،واإلقليمية ،والوطنيةٌ .جب أن تصر الحكومات ،التً تلعب دور الوسٌط أو تدعم
مباحثات السالم ،أو األمن ،أو التنمٌة ،بما فً ذلك مجموعات "األصدقاء" ،على المشاركة
الحقٌقٌة للمرأة كشرط النخراط تلك الحكومات .كذلك ٌجب أن تم َّكن النساء الالئً ٌمثلن
مجتمعات من المشاركة الحقٌقٌة على كل المستوٌات ،وذلك من خالل التدرٌب على حشد
التؤٌٌد ،والحصول على الدعم التقنً والمالً المناسب ،فضالً عن الخبرات األممٌة جٌدة
التموٌل ،المتعلقة النوع االجتماعً وحقوق المرأة. .
 .2تعزيز المشاركة والقيادة النسائية في األمم المتحدة ،وذلك بضمان حصول المرأة على
 ،%40على األقل ،من المناصب القٌادٌة فً هٌكل السالم واألمن والتنمٌة باألمم المتحدة
بحلول  ،2010بما فً ذلك مناصب الممثل الخاص ،والمبعوث ،ورئٌس الوكالة ،وكذلك أدوار
قٌادٌة فً البعثات المتعلقة بالنزاع وما بعد النزاع ،كما نصت على ذلك أهداف األمم المتحدة
الحالٌة حول المرأة فً المناصب العلٌا.

تحاشي النزاع والعنف القائم على النوع االجتماعي
 .3زيادة الجهود الشاملة لتحاشي النزاع ،المدعومة بتحلٌل نوع اجتماعً منهجً ،وبتروٌج
المساواة بٌن الجنسٌن ،وبحٌث تركز تلك الجهود بشكل أكبر على األسباب الجذرٌة للنزاع ،مثل
أوجه عدم المساواة االجتماعٌة واالقتصادٌة ،والنفاذ غٌر العادل للخدمات األساسٌة والموارد،
وآثار التغٌر المناخً ،وضعف الحوكمة والمساءلة ،والعسكرة .كذلك ٌنبغً أن تكون هناك
جهود أكثر شموالً لدعم دور المرأة ومشاركتها فً جهود تحاشً وحل النزاع ،ومعالجة
التطرف السٌاسً.
 .4بذل جهودً أكبر وأكثر شموالً لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي ،مع توفٌر المزٌد من
الموارد واالهتمام فٌما ٌتعلق بمعالجة األسباب الجذرٌة للعنف القائم على النوع االجتماعً،
والمساواة بٌن الجنسٌن ،والتطبٌق األكثر فاعلٌة للمادة  )4(7من اتفاقٌة تجارة األسلحة،
والمتعلقة بالمخاطر التً تتعرض لها النساء ،وزٌادة الدعم إللحاقهن بالخدمة ،واإلبقاء علٌهن،
وتنمٌة قدراتهن فً الخدمات األمنٌة ،ومعالجة اإلفالت من العقاب ،وذلك بتقدٌم كل مقترفً
العنف القائم على النوع االجتماعً ،بشكل مستمر وواضح – بمن فٌهم أفراد األمن األممٌٌن
والتابعٌن لجهات دولٌة أخرى  -للمساءلة.

المتابعة والتنفيذ
 .5تحسين رفع التقارير ،والمتابعة ،والتنفيذ ،فيما يتعلق بأجندة المرأة والسالم واألمن في
مجلس األمن ،وذلك بإنشاء مجموعة عمل من الخبراء مخصصة لهذا الغرض ،ومشكلة من
الدول األعضاء ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمجتمع المدنً ،إلجراء المراجعة وإعالم خطط
مجلس األمن ،وتحركاته ،وموارده؛ ومؤسسة إحاطات المجتمع المدنً ،كما نص علٌها قرار
مجلس األمن رقم  ،2122خالل المناقشات المفتوحة ،واالجتماعات الرسمٌة؛ ودعم الدول
األعضاء فً إنشاء آلٌات تشاور رسمٌة مع المجتمع المدنً (بما فٌها منظمات حقوق المرأة)
للمساعدة فً تحلٌل سٌاق خطط العمل الوطنٌة  ،وتصمٌمها ،ومتابعتها ،وتقٌٌمها .هذا باإلضافة
إلى اإلدراج المنتظم اللتزامات المرأة والسالم واألمن فً كل أنشطة مجلس األمن.
 .6تحسين رفع التقارير والمتابعة والتطبيق في الدول األعضاء ،وذلك بضمان أن ٌدعم خطط
العمل الوطنٌة واإلقلٌمٌة إنشاء آلٌات رسمٌة إلشراك جماعات حقوق المرأة ،وخبراء المجتمع
المدنً فً عملٌات التخطٌط والمراجعة ذات الصلة .كذلك ٌجب أن تكون هناك تقارٌر منتظمة،
وشفافة حول ما ٌتم إحرازه من تقدم ،من خالل بٌانات برلمانٌة ،وإحاطات ومنشورات علنٌة،
فضالً عن آلٌات للمتابعة وتقٌٌم النتائج ،على أن تكون ذات مإشرات واضحة وأطر زمنٌة.
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التمويل
 .7ضمان التزام كل الدول األعضاء بوضع خطط عمل وطنية مع توفير الموارد المناسبة لها،
بحٌث ٌكون لها موارد ومٌزانٌات مخصصة لها ،كما أوصى بذلك قرار مجلس األمن رقم
 ،2122وذلك بحلول نهاٌة .2016
 .8توفير زيادة كبيرة في تمويل المانحين لدعم المرأة والسالم واألمن ،وما يتعلق بها من أهداف
خاصة بالمساواة بين الجنسين ،وذلك على بناء على توصٌة "الدراسة العالمٌة" ،التً نصت
على تخصٌص  15بالمائة من المساعدات المقدمة فً سٌاق األزمات لمعالجة احتٌاجات المرأة
والمساواة بٌن الجنسٌن ،وضمان أن تصل نسبة اإلنفاق الموجه بشكل أساسً للمساواة بٌن
الجنسٌن (اتسا ًقا مع أهداف بناء السالم األممٌة) إلى  15بالمائة على األقل بحلول  .2020وفً
هذا اإلطار ٌتعٌن على المانحٌن أن ٌلتزموا بتقدٌم تموٌل أساسً ومنح ضخمة ،متعددة
السنوات ،لمنظمات المرأة .وٌجب أن ٌشتمل ذلك على تموٌل مقدم عبر أداة التسرٌع الدولٌة
الخاصة بالمرأة والسالم واألمن ،وكذلك صنادٌق المرأة.

7

الهوامش
 1ارتفع عدد النزاعات المسلحة ،خاصة داخل الدول ،خالل العقد الحالً مقارنة بالعقدٌن السابقٌنGlobal Conflict :
 .Report, Center for Systemic Peace, 2014ظل 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
منتصف العقد األول من األلفٌة الحالٌةGlobal Conflict Trends, Center for Systemic Peace, 2014 :
(انظر  .)http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.htmlبلغ عدد الالجئٌن فً  2014بحسب مفوضٌة
األمم المتحدة السامٌة لشإون الالجئٌن  60ملٌو ًنا ،وهو أعلى رقم تسجله المفوضٌة على اإلطالق.
ٌ 2شمل ذلك دولة فلسطٌن التً أقر مجلس الوزراء خطة عملها الوطنٌة وفق القرار  1325فً ماٌو/أٌار  .2015ساعد فً
وضع الخطة تحالف لمنظمات المجتمع المدنً المحلٌة بدعم من أوكسفام.
 3سنة  ،1994كان نحو خمس نواب البرلمان الرواندي من النساء.
 4انظر تقرٌر أوكسفام ‘Behind Closed Doors’, November 2014, http://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/behind-closed-doors-the-risk-of-denying-women-avoice-in-determining-afghanista-335875
 5وضعت أهداف المرأة فً المناصب العلٌا للمرة األولى فً تقرٌر السكرتٌر العام حول المرأة والسالم واألمن فً سبتمبر/أٌلول
 .2011وقد دعا هذا التقرٌر إلى تولً المرأة لما ال ٌقل عن  30بالمائة من المناصب العلٌا (درجة  P-5فما فوقها) فً
كٌانات األمم المتحدة العاملة فً النزاع وأوضاع ما بعد النزاع بحلول  ،2014وأن تصل النسبة إلى  40بالمائة بحلول
.2020
 6وقع على خطة العمل الوطنٌة الهولندٌة الحالٌة ( )2015 - 2012ثالثة وزراء من الحكومة الهولندٌة ،وأربعة معاهد بحثٌة
وأكثر من  30منظمة مجتمع مدنً ،من بٌنها الفرع الهولندي ألوكسفام ،أوكسفام نوفٌب.
Briefing by OECD DAC Network on Gender Equality (Gendernet), March 2015: 7
Financing UN Security Council Resolution 1325
 8أوصت "الدراسة العالمٌة" ،التً تم االنتهاء منها فً ٌولٌو/تموز  2015بتخصٌص  15بالمائة من مساعدات التنمٌة فٌما وراء
البحار لتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن فً سٌاقات األزمة والنزاع .باإلضافة إلى ذلك ،استهدفت األمم المتحدة تخصٌص 15
بالمائة ،كحد أدنى ،مما تدٌره من إنفاق على بناء السالم ،لمعالجة احتٌاجات المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن ،كما نصت على
ذلك توصٌة خطة عمل النقاط السبع الواردة فً تقرٌر السكرتٌر العام حول مشاركة المرأة فً بناء السالم.2010 ،
 9انظر Arutyunova. A. and Clark, C. (2013) Watering the leaves, starving the roots: The
 ،Status of Financing for Women's Rights Organizing and Gender Equality. AWIDمتاحة
http://www.awid.org/publications/watering-leaves-starvingعلى:
roots#sthash.XEyRBKlZ.dpuf
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كتب هذه الورقة شاهٌن شوغاتً .تعرب أوكسفام عن امتننانها للمساعدات التً قدمها كلوم بٌرن ،وسالً
شٌن ،وجولً دٌالو ،وتٌس دٌكوٌ-ونج ،وإٌدال موجا ،وبوال سان بٌدرو ،وبوي إًٌ فٌو ،وجٌس سكٌنر،
وسٌرج فٌلدهوٌزن فً إنتاجها.
لمزٌد من المعلومات عن القضاٌا المثارة فً تلك الورقة ٌمكنك مراسلة:
advocacy@oxfaminternational.org

هذا المطبوع محمً بحقوق الملكٌة الفكرٌة ،ولكن ٌمكن استخدام النص مجا ًنا ألغراض المناصرة ،وتنظٌم
الحمالت ،والتعلٌم ،والبحث ،بشرط ذكر المصدر كامالًٌ .طلب صاحب حقوق الملكٌة الفكرٌة أن ٌتم تسجٌل
كل استخدام معه ،وذلك ألغراض تقٌٌم التؤثٌر .أي نسخ لغرض آخر ،أو أعادة استخدام لهذا المطبوع ،أو
ترجمته أو االقتباس منهٌ ،نبغً الحصول على إذن بها ،وقد تفرض علٌها رسوم .البرٌد اإللكترونً:
policyandpractice@oxfam.org.uk.

المعلومات الواردة فً هذا المطبوع صحٌحة وقت الدفع به إلى المطبعة
طبع بمعرفة منظمة أوكسفام برٌطانٌا لحساب منظمة أوكسفام الدولٌة ،بموجب الترقٌم الدولًISBN 978- :
 ،1-78077-930-0فً سبتمبر /أٌلول .2015
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

أوكسفام
أوكسفام اتحاد دولً ٌضم  17منظمة تعمل معًا فً إطار شبكً ،فً أكثر من  90دولة ،ضمن حركة عالمٌة
خال من الظلم والفقر:
للتغٌٌر ،وبناء مستقبل ٍ

أوكسفام أمريكا )(www.oxfamamerica.org
أوكسفام أستراليا )(www.oxfam.org.au
أوكسفام في بلجيكا )(www.oxfamsol.be
أوكسفام كندا )(www.oxfam.ca
أوكسفام فرنسا )(www.oxfamfrance.org
أوكسفام ألمانيا )(www.oxfam.de
أوكسفام بريطانيا )(www.oxfam.org.uk
أوكسفام هىنج كىنج )(www.oxfam.org.hk
أوكسفام الهند ()www.oxfaminida.org
أوكسفام إنترمىن )(www.intermonoxfam.org
أوكسفام أيرلندا )(www.oxfamireland.org
أوكسفام إيطاليا ()www.oxfamitalia.org
أوكسفام اليابان ()www.oxfam.jp
أوكسفام المكسيك )(www.oxfammexico.org
أوكسفام نيىزيلندا )(www.oxfam.org.nz
أوكسفام نىفيب )(www.oxfamnovib.nl
أوكسفام كيبيك )(www.oxfam.qc.ca

لمزٌد من المعلوماتٌ ،مكنكم مراسلة أي وكالة من وكاالت أوكسفام ،أو زٌارة موقعنا www.oxfam.org
البرٌد اإللكترونًadvocacy@oxfaminternational.org :
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