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عن الدراسة
تمت هذه المذكرة التوجيهية بتكليف من هيئة األمم المتحدة 
للمرأة، المكتب اإلقليمي للدول العربية. وتعد الدراسة جزًءا من 
سلسلة تقارير تتناول قضايا السالم واألمن في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

عن المؤلفين
ُأعد هذا التقرير بتكليف من هيئة األمم المتحدة للمرأة لهيئة 
التنمية االجتماعية المباشرة. وقامت آنا بارك بصياغته بالتعاون 
الُقطرية كلٌّ  الدراسات  العودات. وأجرت  مع فانيسا فار وليلى 
من رشا جرهوم وهالة رزيق ورضا الطبولي. كما حظي التقرير 
بإسهامات قّيمة قدمتها كل من كيت بيشوب، وكارولين بيك، 
وجنيفر  خطاب،  والنا  إستيفيس،  وبياتريز  شعبان،  وستيفاني 

أوبراين، ولورا ماكلين، وفرانسيس جاي، وسينثيا بتريغ

والعمل  واألمن  السالم  )مستشار،  دور-ويكس  راتشيل  تحرير: 
اإلقليمي  المكتب   - للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  اإلنساني، 

للدول العربية( 

 Melanie Doherty Design :تصميم

األلمانية  االتحادية  الوزارة  من  سخي  بتمويل  التقرير  هذا  ُأِعد 
للتعاون االقتصادي والتنمية.        

االقتباس المقترح:
آنا بارك، فانيسا فار، ليلى العودات، )2019(، بعد مرور ثمانية 
عشر عاًما: تقييم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن في 
الدول العربية بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

رقم 1325؛ هيئة األمم المتحدة للمرأة. 

اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلف )المؤلفين( وال 
األمم  أو  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  آراء  عن  بالضرورة  ر  تعبِّ

المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها.
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ملخص تنفيذي
اعتمد مجلس األمن في 31 أكتوبر/تشرين األول 2000 باإلجماع القرار رقم 1325 بشأن المرأة والسالم 
المرأة،  النزاعات على  الذي تخلفه  المتناسب والفريد  واألمن، والذي يقر فيه ألول مرة باألثر غير 
م بما للمرأة من إسهامات ال ُيعتد بقيمتها باعتبارها عنصًرا فاعاًل في تحقيق السالم واألمن  ويسلِّ
واإلنعاش. وفيما أعلنت الدول والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال 
له1(، فقد  الالحقة  السبعة  )والقرارات   1325 رقم  األمن  المرأة موافقتها على قرار مجلس  حقوق 
تفاوتت نسبة تأييد وتنفيذ القرار بدرجة كبيرة عبر المناطق والبلدان. ولم تكن المنطقة العربية في 
تعقيد  بها من  العمل  تنوع دولها وما تحمله سياقات  التفاوت، السّيما في ظل  منأى عن هذا 

ب بالغين. وتشعُّ

العالمية  الدراسة  من  المستخلصة  النتائج  على  وباالعتماد 
رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  بشأن   2015 لعام 
والتحديات  الُمحَرز  التقدم  التقرير  هذا  يستعرض   2،1325
والفرص المتاحة لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن 
في جميع المنطقة العربية. وينقسم التقرير إلى ثالثة أقسام: 
الوضع وآخر  يقدم القسم األول لمحة عامة عن مستجدات 
التطورات باالستناد إلى األدلة المتاحة عبر مجموعة مختارة 
ويستكشف  األساسية؛  واألمن  والسالم  المرأة  محاور  من 
القسم الثاني الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه عملية 
التنفيذ، على النحو الذي أبرزه الداعمون لتنفيذ جدول األعمال 
على أرض الواقع؛ ويطرح القسم األخير جملة من التوصيات 
جانب  من  والملتزمة  التعاونية  المشاركة  إلى  تهدف  التي 
شريحة معينة من أصحاب المصلحة تشمل الدول األعضاء 

ذة والمجتمع المدني. والمانحين والوكاالت المنفِّ

نهُجنا
في  والعالميين  اإلقليميين  الخبراء  من  فريق  مع  بالتعاون 

مجال المرأة والسالم واألمن، يستند هذا التقرير إلى:
تحليل  ذلك  في  بما  المنشورة،  الدراسات  �      استعراض 
المحتوى اإللكتروني الخاص بالمرأة والسالم واألمن باللغتين 

اإلنجليزية والعربية؛
وليبيا  العراق  على  تركز  التي  الُقطرية  الحالة  �  دراسات 
مع  مقابالت  على  والمشتملة  واليمن،  وسوريا  وفلسطين 
الجهات  مع  زة  ُمركَّ جماعية  ومناقشات  الرئيسيين  الُمخبرين 
والمسؤولين  والمانحين  المدني  المجتمع  في  الفاعلة 

الحكوميين السابقين والحاليين.
أصحاب  مع  ُأجريت  التي  المقابالت  من  مختارة  �  مجموعة 
بما في ذلك  اإلقليمي،  المستوى  العاملين على  المصلحة 

ممثلي وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات المانحة، 

النتائج الرئيسية

ة تنوع كبير داخل السياقات الُقطرية في المنطقة العربية  ثمَّ
لتنظيم  مميزة  وتواريخ  سياسية  وديناميات  بينها،  وفيما 
تناول  عند  والدقة  الحذر  توخي  ينبغي  ثم،  ومن  النساء. 
والسالم  المرأة  أعمال  جدول  بتطبيق  الخاصة  المناقشات 
واألمن على الصعيد “اإلقليمي”. ومع ذلك، وباالستناد إلى 
األدبيات المتاحة وعملية جمع البيانات األولية، يخلص هذا 
المرأة  أعمال  جدول  تنفيذ  أن  إلى  السريع  االستعراض 
والسالم واألمن في جميع أنحاء المنطقة قد شهد تفاوًتا، 
في  حاد  نقص  يوجد  كما  محدوًدا.  األحوال  أسوأ  في  وكان 
بكل  القضايا  هذه  أن  على  يؤكد  مما  والبيانات،  األدلة 

تعقيداتها وأبعادها ما زالت غير معروفة.

وقد قّدمت التغييرات التي شهدتها المنطقة فرًصا ملموسة 
لمشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، وُأخرى سانحة 
لإلصالح والنشاط النسائي. ولكن مع اشتداد حدة النزاعات، 
تتعرض النساء لمخاطر متصاعدة ومتعددة المستويات. وال 
تقوض  والتمييزية  اإلقصائية  االجتماعية  األعراف  تزال 
تصرفات المرأة وتحول دون حصولها على العديد من الفرص، 
فيما تتقلص مساحة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية 
بات  ثم  البلدان. ومن  العديد من  متزايد في  الفاعلة بشكل 
قة وتزويدها بما يلزمها من موارد  إيجاد حلول شاملة ومنسَّ
لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن، أكثر إلحاًحا من 

أي وقت مضى.

الحكومات  زيادة مطردة في وعي  حدثت  الصدد،  وفي هذا 
األمن  مجلس  بقرار  المدني  والمجتمع  المانحة  والجهات 
1325 وجدول أعمال المرأة والسالم واألمن، والسّيما منذ 
إلى  الرامية  الجهود  تعزيز  إلى  ذلك  أدى  وقد   .2010-2011
األقل  على  أو  واألمن،  السالم  عمليات  المرأة في  مشاركة 
وفي  بذلك.  القيام  بضرورة  الدولي  المجتمع  اهتمام  زيادة 
ة في  جليَّ والسياساتية  التشريعية  المكاسب  المقابل، تظهر 
بعض المجاالت، بما في ذلك من خالل اعتماد خمس خطط 
عمل وطنية ُقطرية خاصة بالمرأة والسالم واألمن،3 وخطة 
الدول  )جامعة  األعضاء  الدول  من  معَتمدة  واحدة  إقليمية 

1 اعتمد مجلس األمن ثمانية قرارات بشأن المرأة والسالم واألمن: 1325 )2000(، 1820 )2008(، 1888 )2008(، 1889 )2009(، 1960 )2010(، 2106 )2013(، 2122 )2013(، 2242 )2015(

)Coomaraswamy )2015a( 2

ذين، ومنظمات المجتمع المدني واألكاديميين. والشركاء المنفِّ
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العربية(. كما تم تعزيز القرار 1325 من قبل الجهات الفاعلة 
على  التأثير  منها  الطرق  من  بعدد  المدني  المجتمع  في 
وسوريا  العراق  في  تم  ما  )مثل  الدستور  صياغة  عمليات 
مثل  قضايا  على  األعضاء  الدول  ومحاسبة  وليبيا(  واليمن 
االحتالل العسكري )فلسطين(. وعلى الرغم مما يمثله ذلك 
وحجم  المساواة،  عدم  أوجه  تفاقم  فمازال   ، هامٍّ م  تقدُّ من 
واالجتماعية،  اأُلسرية  الهياكل  ك  وتفكُّ واإلقصاء،  العنف 
ومحدودية خيارات التعليم وسبل العيش، يتسبب في خلق 

مشهد يزداد تعقيًدا على الصعيد التنفيذي.

وقد تحققت بعض المكاسب للمرأة من خالل بعض أشكال 
في  النسائي  التمثيل  زيادة  مثل  السياسية،  المشاركة 
ذلك  وُيعزى  المنطقة.  أنحاء  عام في جميع  البرلمان بشكل 
تدابير مثل تحديد حصص للجنسين.  اتخاذ  إلى  في جزء منه 
فعلى سبيل المثال، تم تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى 
االنتخابات  وعقب   ،2016 عام  في  مرة  ألول  السعودي 
النيابية التي جرت في العراق في عام 2018، حصلت النساء 
على 25,53 في المائة من مقاعد البرلمان )بزيادة بسيطة عن 
المرأة  كانت  وحيثما  ذلك،  على  وعالوة   .)2010 انتخابات 
الدستور،  بصياغة  فة  المكلَّ اللجان  في  جيًدا  تمثياًل  لة  ممثَّ
طرحت  فقد  واليمن4،  وتونس  مصر  في  األمر  هو  مثلما 
قوية  تدابير  طرح  منها  قصد  أو  الناتجة،  الدساتير  مشاريع 
تزال  المرأة وأشكال حمايتها. ومع ذلك، ال  لتحسين تمثيل 
فرص المرأة في الوصول إلى عمليات ومسارات صنع القرار 
السياسي المؤثرة محدودة، وفي أسوأ األحوال، تم التالعب 
بها لخدمة السياسات الحزبية أو األغراض العسكرية. كما أن 

تمثيل المرأة في المجالس المحلية وكوزراء ال يزال ضعيًفا.

عمليات  مسار  في  المرأة  تمثيل  لزيادة  جهوٌد  ُبذلت  وقد 
إنشاء  خالل  من  ذلك  ويتجلى  الرسمية،  السياسي  الحوار 
واألمن  للسالم  اليمني  المرأة  ميثاق  مثل  موازية  منتديات 
)الميثاق( والمجلس االستشاري النسائي واللجنة االستشارية 
هامة  فرًصا  الهيئات  هذه  ر  وتوفِّ سوريا.  في  النسائية 
ا لمشاركة  للمشاركة في الحوارات السياسية وتقدم حالًّ عمليًّ
تمثيل  للمرأة  يكون  أن  الصراع  أطراف  ترفض  عندما  المرأة 
فقد  ذلك،  ومع  والتأثير.  النفوذ  من  كاف  قدر  أو  مناسب 
بشأن  تساؤل  وموضع  انتقادات  محل  الهيئات  هذه  كانت 
درجة النفوذ والتأثير الذي تمنحه وسعيها إلى تحقيق توافق 
في اآلراء بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. كما أن 
هناك اعتراف محدود باألدوار التي تضطلع بها المرأة والتي 
على  السالم  وبناء  النزاعات  تكون جوهرية في حل  ما  كثيًرا 
الصعيد المحلي، بما في ذلك في السياقات بالغة الخطورة 
وليبيا. وعلى صعيد متصل،  واليمن  والصعوبة مثل سوريا 
في جميع أنحاء المنطقة، ال تتجاوز نسبة اتفاقيات السالم 
عة التي تنطوي على أحكام قائمة على النوع االجتماعي  الموقَّ
المعدل  من  أقل  —أي   )119 أصل  من   32( فقط   26,8%

العالمي الحالي البالغ 50%.
يتعلق  فيما  اإليجابية  المكاسب  بعض  كذلك  وتحققت 
بعض  في  األمن  قطاع  مجاالت  بعض  في  المرأة  بتمثيل 

وإقليم  والعراق،  واألردن،  وفلسطين،  لبنان،  مثل  البلدان، 
كردستان العراق، ومصر، وتونس، اليمن، والمملكة العربية 
القوات  أنشأت  المثال،  سبيل  فعلى  وقطر.  السعودية 
أمنية  بمهام  للقيام  نسائية  شركة  أول  األردنية  المسلحة 
خاصة، وفي عام 2018، حصلت النساء في المملكة العربية 
السعودية وقطر ألول مرة على أدوار معينة في الجيش. ومع 
مجموع  من  ضئيل  جزء  سوى  يمثلن  ال  النساء  فإن  ذلك، 
القوى العاملة في القوات المسلحة والشرطة وقوات األمن 
فيما  النساء،  تهيمن  كما  المنطقة.  أنحاء  جميع  العامة في 
استبعادهن  يتم  ما  وغالًبا  الدنيا،  اإلدارية  األدوار  على  يبدو، 
من عملية اتخاذ القرارات. عالوة على ذلك، وعلى الرغم من 
جميع  في  وضوًحا  أكثر  أصبح  االجتماعي  النوع  منظور  أن 
المبذولة  الجهود  زالت  فما  السالم،  حفظ  عمليات  جوانب 
الجنسين  بين  المساواة  مبادئ  وإدماج  المرأة  إلشراك 
مخصصة الغرض ومحدودة من حيث النطاق والحجم. فعلى 
لحفظ  األربع  المتحدة  األمم  عمليات  في  المثال،  سبيل 
تتجاوز  ال  نسبة  النساء  ل  تشكِّ العربية،  الدول  في  السالم 
%5,5 في المتوسط من مجموع األفراد العسكريين وأفراد 

الشرطة5.

تنتشر حاالت العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والعديد من 
عنف  ذلك  في  والفتيات—بما  النساء  ضد  العنف  أشكال 
بعض  في  العنف  تفاقم  وقد  )العشير(.  الحميم  الشريك 
السياقات بسبب ديناميات النزاع، مما أدى إلى زيادة حاالت 
وليبيا  سوريا  من  المحلية  المجتمعات  في  األطفال  تزويج 
في  األقليات  نساء  ضد  الموّجه  الجنسي  والعنف  واليمن، 
العراق. وال تزال المساءلة عن العنف محدودة على الرغم من: 
النساء  ضد  العنف  أشكال  وتوثيق  مراقبة  آليات  زيادة   )1(
لجان  انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل:  والفتيات وغيرها من 
المتحدة،  لألمم  التابعة  الحقائق  تقصي  وبعثات  التحقيق 
العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  مكتب  مثل  هيئات  وإنشاء 
يطالب  الذي  النزاع  حاالت  في  الجنسي  بالعنف  المعنية 
وجود   )2( الصلة،  ذات  القرارات  حول  سنوية  تقارير  بتقديم 
النساء  ضد  الممارس  العنف  مكافحة  نحو  متزايد  اتجاه 
والفتيات من خالل سن تشريعات مستقلة أو إجراء إصالحات 
إلغاء ما يسمى بقانون  العقوبات، بما في ذلك  في قانون 
تزويج المغتَصبة بمغتِصبها )‘تزوجي مغتصبك’( في كلٍّ من 
فلسطين )2018(، واألردن )2017(، ولبنان )2017(، وتونس 

.)2017(

وقد ُأحرز بعض التقدم في إدماج النوع االجتماعي في برامج 
المساعدة اإلنسانية، إال أن هذه الجهود مازالت قاصرة عن 
االستجابة  تكتنف  التي  دة  المعقَّ الجنسانية  األبعاد  معالجة 
لحاالت الطوارئ، في ظل عدم وفاء العديد من المنظمات 
بما  االجتماعي،  النوع  إلدماج  األساسية  المتطلبات  بتلبية 
في ذلك ضمان انتشار التحليل القائم على النوع االجتماعي 
بعض  توجد  كما  الجنس.  حسب  المصّنفة  البيانات  وجمع 
منظومة  في  العمليات  هذه  بدعم  يتعلق  فيما  الفجوات 
2017، أصدر  األمم المتحدة؛ فعلى سبيل المثال، في عام 

3 العراق )خطتا عمل وطنيتان - أولهما ُنشرت في عام 2014 وخطة طوارئ ُنشرت في عام 2015( واألردن )2018( وفلسطين )2017( وتونس )2018(

4 الحظ أن الدستور اليمني لم يتم التصديق عليه.

5 تم تحليل البيانات لهذه الدراسة. راجع متن التقرير للتفصيل .
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منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن 14 بياًنا 
على  اشتمل  فقط  واحد  بيان  منها  اإلنساني  الوضع  حول 
نقص  هناك  يزال  وال  االجتماعي6.  النوع  على  قائم  تحليل 
النوع  منظور  على  تركز  التي  األنشطة  تمويل  في  مزمن 
كفاية  عدم  عن  فضاًل  االستجابة،  خطط  في  االجتماعي 
ه مباشرة إلى المنظمات التي تقودها النساء؛  التمويل الموجَّ
وذلك على الرغم من اضطالع نساء المنطقة بأدوار قيادية 
في تقديم المساعدات اإلنسانية رغم تعرضهن لمخاطر كبيرة 

جراء ذلك.

واستجابًة للعديد من هذه القضايا بذل المجتمع المدني، وال 
سّيما الناشطات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، جهوًدا 
ملموسة ومتفانية في جميع أنحاء المنطقة. وقد تأثرت هذه 
المعرفة  بزيادة  الحاالت  بعض  في  إيجابي  بشكل  األنشطة 
تنظيم  للمرأة  أتاح  مما   ،1325 رقم  األمن  مجلس  بقرار 
مبادرات لصنع السالم في القضايا المتصلة بالسلم واألمن. 
وقد خلقت هذه المشاركة بدورها فرًصا جديدة للتعاون في 
بعض الحاالت. بيد أنه ال يوجد وعي وتوافق في اآلراء حول 
سبل ترجمة قرار مجلس األمن الدولي 1325 وجدول أعمال 
المرأة والسالم واألمن إلى تغيير إيجابي على الصعيد المحلي. 
يهيمن  األعمال  جدول  بأن  تصور  هناك  ذلك،  على  وعالوة 
وأنه  الحضرية(  النخبة  )غالًبا  والمنظمات  األفراد  نفس  عليه 
على  تؤثر  التي  الحاسمة  القضايا  إلى  اإلشارة  عن  ‘يسكت’ 
وقد  والعسكرة.  السالح  نزع  مثل  الواقع،  أرض  على  المرأة 
المرأة  حول  العربية  باللغة  المتاحة  الموارد  ندرة  ساهمت 
هذه  وتضافرت  التصور.  هذا  تعميق  في  واألمن  والسالم 
ا وملكيته على  القضايا من أجل تكييف جدول األعمال محليًّ
نحو محدود بين النساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني 
بسبب التصور المتنامي بأن هذه الملكية ال ُتترجم إلى عمل 

أو تأثير إيجابي، مما يحد من أهميتها ومن تأييدها.

اإليجابية  اإلجراءات  من  الرغم  وعلى  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
التي اتخذتها بعض الدول األعضاء، مثل تطوير خطط عمل 
وطنية بشأن المرأة والسالم واألمن، فهناك تصور مشترك 
مفاده أن الجهات الحكومية الفاعلة تفتقر إلى القدرة واإلرادة 
السياسية للوفاء بالتزاماتها تجاه جدول أعمال المرأة والسالم 
التعاون  على  األمثلة  الرغم من وجود بعض  وعلى  واألمن. 
الحكومية  الفاعلة  والجهات  المدني  المجتمع  بين  اإليجابي 
العمل  خطط  تطوير  ذلك  في  )بما  األعمال  جدول  على 
الوطنية(، فإن هذه الجهود ُينظر إليها على نطاق واسع على 
االنقسامات  أدت  كما  مستدامة.  وغير  تمثيلية  غير  أنها 
الهوية  قضايا  إعاقة  إلى  التاريخية  واالجتماعية  السياسية 
رغبة  أثر على  السياسات، مما  واتساق  الوطنية واإلقليمية 
المرأة أو اهتمامها بالعمل على مجموعة واحدة من األهداف.

الفاعلة في مجال حقوق  الجهات  الرغم من مواصلة  وعلى 
المرأة الدعوة والبرمجة عبر طيف واسع من القضايا المتعلقة 
بالمرأة والسالم واألمن، فثّمة حاجة ماسة لتعزيز المشاركة 
السياسية الفعالة والهادفة للمرأة ووصولها إلى عملية صنع 

القرار )بما في ذلك في قطاع األمن( كوسيلة لتشكيل تجارب 
أن  بيد  عليها.  والتأثير  واالستقرار  واألمن  السالم  مع  المرأة 
الدعم  أهمية  رغم  أنه  إلى  هن  نبَّ قد  النسويات  المراقبات 
في  المرأة  لمشاركة  الدولي  والدعم  المانحين  من  المقّدم 
في  المشاركة  هذه  اختزال  يتم  أال  يجب  السياسي،  المجال 
مجرد زيادة في أعداد النساء على طاوالت الحوار والمفاوضات 
والمقاعد البرلمانية، على حساب إهمال ضرورة الوصول إلى 
فهم شامل للعوامل الهيكلية التي تعيق وصول المرأة إلى 
العامة  الحياة  من  كل  في  فيها  وتأثيرها  القرار  صنع  عملية 
التي  والعواقب  المخاطر  فهم  ذلك  ويشمل  والخاصة. 
تواجهها النساء اللواتي يتخطين الحواجز من أجل االضطالع 

بدور واضح وعام.

في  المانحين  أولويات  تركزت  فقد  سبق،  ما  على  وعالوة 
اإلنسانية  المساعدات  تقديم  على  متزايد  بشكل  المنطقة 
أعمال  أنها تحجب وتعرقل جدول  ُيعتقد  التي  قصيرة األجل 
النوع االجتماعي وحقوق المرأة األطول أجالً؛ مما أدى إلى 
قيام بعض منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات 
وناشطات حقوق المرأة، بوقف أو إهمال عملها االستراتيجي 
المجتمع  يواصل  كما  االجتماعي.  النوع  عدالة  مجال  في 
الدولي المطالبة بتوافق اآلراء فيما بين الجمعيات النسائية 
الذي  األمر  وهو  المدني،  المجتمع  في  الفاعلة  والجهات 
النسائية  الحركات  بناء  حيز  وتشويه  تقليص  في  يسهم 

وتنوعها.

التوصيات
نطاق  اتساع  لمعالجة  ومتكاملة  شاملة  حلول  إيجاد  ينبغي 
د  جدول أعمال المرأة والسالم واألمن في ظل المشهد المعقَّ
تهدف  لذلك  العربية.  المنطقة  تعيشه  الذي  والمتباين 
من  الجاّدة  التعاونية  المشاركة  إلى  أدناه  الواردة  التوصيات 
الدول  مثل  المصلحة،  أصحاب  من  عريض  قطاع  جانب 
المرأة والجهات  الفاعلة في مجال حقوق  األعضاء والجهات 
تجدر  ولكن  المدني.  والمجتمع  ذة  المنفِّ والوكاالت  المانحة 
مجموعة  على  فقط  ز  تركِّ التوصيات  هذه  أن  إلى  اإلشارة 
رة التي ظهرت بقوة  صغيرة من القضايا المتشعبة المتصوَّ
أثناء جمع البيانات األولية لهذا التقرير. ومن ثم، يجب النظر 
من  جزًءا  باعتبارهما  المدى  بعيد  واألثر  األوسع  التغيير  إلى 

عملية بحث وإجراء أكبر بكثير ومستمرة وطويلة األجل.

6 شمل النصف ذكًرا للنساء، إلى جانب األطفال وفيما يتعلق باإلصابات في صفوف المدنيين.
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زيادة مساءلة الدولة

 وتنمية قدراتها

تعزيز تأثير المرأة على

 عملية صنع القرار السياسي

تعزيز الملكية المحلية
�     عندما تدعو الجهات الفاعلة من الحكومة والمجتمع المدني 
الوطنية،  العمل  خطط  عمليات  إجراء  إلى  مشترك  بشكل 
بذل  والشركاء  المانحة  والجهات  األعضاء  الدول  يتعين على 
فيما  المتنامية  الممارسات  أفضل  تكرار  أجل  من  الجهود 
والتشاركية،  الشاملة  والتطوير  التصميم  بعمليات  يتعلق 
ومواءمة التنفيذ مع المشاركة والموارد الحكومية. ومن شأن 
لتكييف  فرًصا  ر  يوفِّ أن  أيًضا  المحلية  العمل  خطط  تطوير 
على  الحوار  وترجمة  ا  محليًّ الوطنية  العمل  خطط  تنفيذ 
وإجراءات  محلية  أولويات  إلى  والوطني  الدولي  الصعيدين 

ملموسة.

�     يتعين على الجهات المانحة والدول األعضاء والشركاء دعم 
التأكد  بعد  واألمن،  والسالم  بالمرأة  المتعلقة  المواد  إنتاج 
من صحتها على الصعيد المحلي وترجمتها إلى اللغات العربية 
والفرنسية والمحلية. ويتعين على العاملين في هذا المجال 
الخاص  والمحتوى  منتجات  إلى  الوصول  إمكانية  في  النظر 
الخاصة  التدخل  بالمرأة والسالم واألمن ونشرها في خطط 
بهم، وذلك بالتعاون مع خبراء النوع االجتماعي من المنطقة 
للمساعدة في نقل المفاهيم الصعبة وإتاحتها على المستوى 

المحلي.

���    يجب على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية تسهيل تطوير 
تداول وتبادل االستفادة من  لدعم  منصات عملية ومبتكرة 
ذلك  في  بما  واألمن،  والسالم  بالمرأة  المتعلقة  المعارف 
تصبح  أن  ويمكن  والمادية.  االفتراضية  المعرفية  المراكز 
جاليات المغتربين حليًفا رئيًسا في هذه العمليات حيثما تعذر 
العمل الناشط على الصعيد المحلي، مما يساعد في إرساء 
الفاعلة  الجهات  بين  الشبكي  الربط  فرص  ويوفر  الروابط 

المحلية والوطنية واإلقليمية.

ذة لتحسين  ��قد تكون هناك فرص للمانحين والجهات المنفِّ
التآزر بين إطار عمل اتفاقية القضاء على  ربط وتمويل أوجه 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإطار المرأة والسالم واألمن، 
في السياقات التي تحرص فيها النساء والجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني على إنشاء هذه الروابط. كما يوفر ذلك آلية 

إضافية يمكن من خاللها محاسبة الدول األعضاء.

زيادة مساءلة الدولة وتنمية قدراتها

هة  بذل جهود موجَّ إلى  الدعوة  األعضاء  الدول  على  ��    يتعين 
إلى تنمية فهم المؤسسات الحكومية وتأييدها لجدول أعمال 
المانحة  الجهات  تدعم  أن  على  واألمن،  والسالم  المرأة 
الدول  على  يجب  كما  الجهود.  تلك  ذة  المنفِّ والوكاالت 
والسالم  المرأة  لقضايا  المناصرين  ودعم  تحديد  األعضاء 
داخل  األمام  إلى  العمل  هذا  دفع  في  للمساعدة  واألمن 
اإلدارات  عبر  األعمال  جدول  أهمية  وتعميم  الدول  هياكل 

والفرق. 

أو  األمن  مجلس  إلى  تقارير  تقديم  األمر  يتطلب  ��    عندما 
من  كلٍّ  أمام  فرصة  فثمة  األخرى،  المتحدة  األمم  هيئات 
الدول األعضاء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل 

على ضمان الرجوع باستمرار إلى التوصيات الخاصة بالمرأة والسالم 
واألمن ذات الصلة، وتوضيح الروابط بين هذه اآلليات بصورة جلية.

�� يجب دعم الحكومة والمجتمع المدني لتوثيق االنتهاكات المتعلقة 
بالمرأة والسالم واألمن، ويشمل ذلك دعم فرص إقامة الشبكات 
والشراكات مع الهيئات الحقوقية والقانونية لتبني نهج قائم على 
األدلة لتوثيق االنتهاكات، فضاًل عن تعزيز عناصر الحماية في هذا 
واالجتماعية  النفسية  والخدمات  التشفير  ذلك  في  بما  العمل، 

الموازية.

الدول �� إلى  المانحة  الجهات  من  م  المقدَّ بالدعم  يتعلق       فيما 
األعضاء  الدول  وفاء  مدى  االعتبار  في  األخذ  ينبغي  األعضاء، 
على  ويجب  واألمن.  والسالم  المرأة  قضايا  تجاه  بالتزاماتها 
تضمن  أن  العسكرية  المساعدة  تقدم  التي  المانحة  الحكومات 
دعم هذه المبادرات لألهداف المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، 
النوع  اعتبارات  مراعاة  مع  األمن  لقطاعات  التدريب  توفير  مثل 

االجتماعي. 

تعزيز تأثير المرأة على عملية صنع القرار السياسي

أجل  � من  الضغط  ممارسة  الدولي  المجتمع  يواصل  أن  ينبغي 
إشراك المرأة في عمليات دبلوماسية المسار األول والثاني في 
إطار استراتيجية متسقة تعطي األولوية لدعم مشاركة المرأة في 
المنطقة.  في  السالم  إحالل  وعمليات  السياسية  العمليات 
ويتعين دعم األطراف المتفاوضة بالتدريب المتخصص، والدعم 
المندوبين.  للنساء بين  اللوجستي، ومن خالل تخصيص مقاعد 
ويمكن تعزيز هذه الجهود عن طريق النشر المستهدف لناشطات 
حقوق المرأة كمبعوثات خاصات وغيرهن من كبار الممثلين في 

حاالت النزاعات المسلحة داخل منظومة األمم المتحدة.
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االستفادة  � بفرص  الطموحة  النسائية  القيادات  ربط  يجب 
من التدريب والتوجيه على يد النساء العامالت في الحكومة 
مستنيرة  رؤى  تقديم  يمكنهن  اللواتي  المدني  والمجتمع 
الرسمية  وغير  الرسمية  المهارات  حول  تقنية  وإرشادات 

الالزمة لشق طريقها في المجال السياسي.

يتعين على الدول األعضاء العمل على تقديم الدعم/حشد  �
التأييد لتعيين النساء )بما في ذلك النساء من المجتمعات 
المتضررة( في مناصب قيادية في قطاع األمن ومنظومة 
في  الفاعلة  الجهات  إشراك  يلعب  كما  اإلنساني.  العمل 
اإلنسانية  الشؤون  منسقي  مثل  اإلنساني،  العمل  مجال 
القيادات  ومساندة  دعم  في  دوًرا  المتحدة،  األمم  في 
في  األولويات  لتحديد  النساء  مع  العمل  وفي  النسائية 

خطط االستجابة اإلنسانية.

تعزيز توخي المرونة التحويلية في نُهج المانحين

العمل  � من  بالمزيد  القيام  المانحة  الجهات  على  يتعين 
النوع  عدالة  مجال  في  للتحول  األجل  طويل  االستراتيجي 
متعدد  المباشر  التمويل  توجيه  ذلك  ويشمل  االجتماعي. 
وضمان  النساء،  تقودها  التي  المنظمات  إلى  السنوات 
أن  يجب  كما  اإلبالغ.  آليات  والبساطة في  المرونة  توخي 
قة بعيًدا عن فرض توافق اآلراء  تكون هناك تحوالت منسَّ
في  المساعدة  الجهود  هذه  شأن  ومن  المنظمات.  على 
حماية ودعم استمرار الحوار النسوي وبناء الحركات، والذي 
يعد مكوًنا أساسًيا لتطبيق جدول أعمال المرأة والسالمة 

واألمن في المنطقة. 

يجب على الدول األعضاء والجهات المانحة التكليف بإجراء  �
المزيد من البحوث للمساعدة في سد الثغرات الكبرى في 
المتعلقة  ‘الخفية’  المسائل  عبر  ذلك  في  بما  البيانات، 
والصدمات  التقاطعية  مثل  واألمن  والسالم  بالمرأة 
والممثلة  المهمشة  الفئات  وتجارب  )الرضوح(،  النفسية 
اللغة  إلى  العمل  نتائج هذا  ترجمة  ويتعين  ناقًصا.  تمثياًل 
العربية واللغات المحلية للمساعدة في الوصول إلى فهم 
النظرية  الناحية  من  واتساًقا  وضوًحا  وأكثر  السياق  د  محدَّ
ينبغي  العمليات،  هذه  إطار  وفي  الُقطري.  الصعيد  على 
أيًضا تعزيز وشحذ األدوات من أجل تحليل النزاعات وأبعاد 
تراعي  أخالقية  بطريقة  البيانات  وجمع  االجتماعي  النوع 

ظروف النزاع.
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المقدمة
اعتمد مجلس األمن في 31 أكتوبر/تشرين األول 2000 باإلجماع القرار رقم 1325 بشأن المرأة والسالم 
المرأة،  النزاعات على  الذي تخلفه  المتناسب والفريد  واألمن، والذي يقر فيه ألول مرة باألثر غير 
م بما للمرأة من إسهامات ال ُيعتد بقيمتها باعتبارها عنصًرا فاعاًل في تحقيق السالم واألمن  ويسلِّ
واإلنعاش. وفيما أعلنت الدول والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال 
له7(، فقد  الالحقة  السبعة  )والقرارات   1325 رقم  األمن  المرأة موافقتها على قرار مجلس  حقوق 
تفاوتت نسبة تأييد وتنفيذ القرار بدرجة كبيرة عبر المناطق والبلدان. ولم تكن المنطقة العربية في 
تعقيد  بها من  العمل  تنوع دولها وما تحمله سياقات  التفاوت، السّيما في ظل  منأى عن هذا 

ب بالغين. وتشعُّ

قدمت الدراسة العالمية8، وهي تقرير مرجعي تتولى تنسيقه 
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
)هيئة األمم المتحدة للمرأة(، أول تقييم شامل لتنفيذ قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 1325 منذ اعتماده في عام 2000. 
ودعًما  التقرير،  ذلك  من  المستخلصة  النتائج  ضوء  وفي 
من  طيف  آراء  إلى  وباالستناد  المتاحة،  المنشورة  لألدلة 
المرأة  أعمال  جدول  تنفيذ  على  تعمل  التي  الفاعلة  الجهات 

يقدم  العربية9،  المنطقة  أنحاء  جميع  في  واألمن  والسالم 
التقرير الماثل ما يلي:

التطورات 	  وآخر  الوضع  مستجدات  أهم  عن  عامة  لمحة 
باالستناد إلى مجموعة حديثة من األدلة المتاحة حالًيا فيما 
يتعلق بمجموعة مختارة من محاور المرأة والسالم واألمن 

)القسم الثاني)

تنفيذ 	  تواجه  التي  الرئيسية  والتحديات  للفرص  مناقشة 
جدول أعمال المرأة والسالم واألمن في المنطقة العربية، 
باالستناد إلى آراء الجهات التنفيذية المعنية، مثل الجهات 
المانحة،  والجهات  المدني،  المجتمع  في  الفاعلة 
)القسم  والحاليين  السابقين  الحكوميين  والمسؤولين 

الثالث(

لمحة عامة عن أهم التوصيات التي تهدف إلى المشاركة 	 
التعاونية والملتزمة من جانب شريحة معينة من أصحاب 
المانحة  والجهات  األعضاء  الدول  تشمل  المصلحة 
للتغيير  دعًما  المدني،  والمجتمع  ذة  المنفِّ والوكاالت 

والتأثير االستراتيجي على المدى البعيد )القسم الرابع(

7 اعتمد مجلس األمن ثمانية قرارات بشأن المرأة والسالم واألمن: 1325 )2000(، 8201 )2008(، 1888 )2008(، 1889 )2009(، 1960 )2010(، 2106 )2013(، 2122 )2013(، 2242 )2015(

Coomaraswamy )2015a( 8

9 شمل هذا االستعراض السريع مرحلتين من جمع البيانات، بما في ذلك البحوث المكتبية ودراسات الحالة القطرية، ومراجعة المحتوى العربي على اإلنترنت. تم إجراء ما مجموعه 43 مقابلة و2 من 

مناقشات مجموعات التركيز في إطار دراسات الحالة القطرية والمراجعة اإلقليمية. كما تمت استشارة مجموعة من الخبراء في مجال المرأة والسالم واألمن خالل عملية المراجعة.
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1.

م الُمحَرز في عملية التنفيذ – التقدُّ
استعراٌض لألدلة

أتاحت التغييرات التي شهدتها المنطقة العديد من الفرص الملموسة لمشاركة النساء في الحياة 
السياسية والعامة، وأفسحت المجال أمام اإلصالح والنشاط النسائي. كما حدثت تطورات أساسية 
على صعيد التشريعات والسياسات الخاصة بمنع العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن منه، 
الوضع  أن  بيد  البلدان.  من  عدٍد  في  والصحة  التعليم  على  اإلنفاق  معدالت  ارتفاع  عن  فضاًل 
المرأة وعدم االتساق في تنفيذ جدول  الذي تعاني منه حقوق  )المتناقض في كثير من األحيان( 
الممارسين  ِقبل  باعتراف متزايد من  المنطقة ما فتئ يحظى  المرأة والسالم واألمن في  أعمال 
واألكاديميين10، وال تزال النساء والفتيات يتعرضن لمخاطر متصاعدة وجديدة في ظل اشتداد حدة 
النزاعات وتفاقم أوجه عدم المساواة11. وما زالت مساحة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية 
ص في العديد من بلدان المنطقة12. كما تحول األعراف االجتماعية والثقافية  الفاعلة آخذة في التقلُّ
ل التوقعات  خة دون مشاركة المرأة في المجالين العام والخاص، وتشكِّ والجنسانية التمييزية المترسِّ

التي تحكم تصرفات المرأة 13.

 الركائز األربع لقرار مجلس األمن رقم 1325

الشرح 

تعزيز ودعم مشاركة المرأة على نحو نشط وهادف في جميع عمليات السالم وكذلك تمثيلها 
في عملية صنع القرار الرسمية وغير الرسمية على جميع المستويات؛ تحسين إقامة الشراكات 

والشبكات مع الجماعات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق المرأة؛ تعيين وتوظيف 
النساء في مناصب عليا في األمم المتحدة، على سبيل المثال كممثالت خاّصات لألمين العام 

وفي قوات حفظ السالم، ويشمل ذلك األفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين.

الحماية

تعزيز وتوسيع الجهود المبذولة لضمان سالمة النساء والفتيات، وصحتهن البدنية أو النفسية، 
ورفاههن، وأمنهن االقتصادي، و/أو كرامتهن؛ تعزيز وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة 

وتعميم منظور النوع االجتماعي في اإلصالحات القانونية والمؤسسية.

المشاركة

تعميم منظور النوع االجتماعي في جميع أنشطة واستراتيجيات منع نشوب النزاعات؛ تطوير 
آليات ومؤسسات فعالة لإلنذار المبكر تراعي أبعاد النوع االجتماعي، وتعزيز الجهود المبذولة

لمنع العنف ضد المرأة، ويشمل ذلك مختلف أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.

المنع

تشجيع تكافؤ فرصة المرأة في الوصول إلى آليات وخدمات توزيع المعونات، بما في ذلك تلك 
التي تتناول االحتياجات المحددة للنساء والفتيات في كافة جهود اإلغاثة والتعافي.

اإلغاثة
 والتعافي

Anderson )2017(; Pratt )2013(; Rayman et al )2016(10

Alsaba and Kapilashrami )2016(; Farr and Boukhary )2017(; Manjoo and McRaith )2011(; Rayman et al )2016(11

Bishop )2017(12

Abbott )2017(: El Feki et al )2017(13
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يقدم القسم التالي نظرة عامة على أهم المستجدات فيما 
يتعلق بتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن في جميع 
األدبيات  استعراض  على  أساًسا  باالعتماد  المنطقة،  أنحاء 
– بها  االسترشاد  تم  التي  اإلنجازات  كانت  وقد  المنشورة. 
ومازالت– مدعومة من ِقبل مجموعة من الشركاء الحكوميين 
إيرادهم  ويتطلب  والدوليين.  الوطنيين  الحكوميين  وغير 
جميًعا إعداد قائمة طويلة لكنها أبًدا لن تكون وافية. وتجدر 
من  كبيرة  مجموعة  تنفذه  األعمال  جدول  أن  إلى  اإلشارة 
الدول  جامعة  مثل  الدولية،  الحكومية  والهيئات  الحكومات 
المتحدة  األمم  ووكاالت  العربية،  المرأة  ومنظمة  العربية 
المتحدة  األمم  وبعثات  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  )مثل 
السياسية  الشؤون  إدارة  )من  الخاصين  المبعوثين  وفرق 
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  وبرنامج  السالم(،  حفظ  وإدارة 
المتحدة  األمم  ووكالة  للسكان،  المتحدة  األمم  وصندوق 
لشؤون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ولجنة 
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، 
ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
السامي  المفوض  ومكتب  )األونروا(،  األدنى  الشرق  في 
لحقوق اإلنسان )OHCHR(، ومكتب الممثلة الخاصة لألمين 
وغيرها(،  النزاع  حاالت  في  الجنسي  بالعنف  المعنية  العام 
األوروبية،  النسوية  المبادرة  )مثل  الدولية  والمنظمات 
 Kvinna والرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، ومنظمة
till Kvinna )“امرأة إلى امرأة”( السويدية، ومنظمة أوكسفام، 
المجتمع  لعمل  العالمية  والشبكة  الدولية،  “كير”  ومنظمة 
صانعات  للنساء  العالمية  والشبكة   ،)ICAN )آيكان  المدني 
منظمة  مثل  اإلقليمية  والهيئات  الكثير(،  وغيرها  السالم، 
“كوثر”  والبحوث  للتدريب  العربية  المرأة  ومركز  كرامة 
)CAWTAR(، والمنظمات الوطنية )والتي يتعذر إيرادها هنا 
نظًرا لعددها الكبير في جميع البلدان في المنطقة( واألفراد 

والتحالفات.

 تتميز األركان األربعة لقرار مجلس األمن رقم 1325 )الحماية، 
ب.  ع والتشعُّ والمشاركة، والمنع، واإلغاثة والتعافي( بالتوسُّ
ز هذا االستعراض على مجموعة مختارة من المحاور  وقد ركَّ
والتمثيل  الحوار  والفتيات،  النساء  ضد  )العنف  الفرعية 
وال  اإلنساني(،  والعمل  السالم  وحفظ  األمن  السياسي، 
يلتزم بتقديم نظرة شاملة عبر نطاق جدول األعمال بكامله. 

وينقسم هذا القسم إلى الفئات التالية:

t  الحصول على االعتراف والدعم السياسي: مشاركة الدول
األعضاء والمجتمع المدني

t العنف ضد النساء والفتيات: الحماية
t الحوار والتمثيل السياسي: المشاركة
t األمن وحفظ السالم: المنع
t العمل اإلنساني: اإلغاثة والتعافي

IWSAW )2016: 13( 14

Laessing )2014( 15

16 مقدمو المعلومات الرئيسيين

1.1

الحصول على االعتراف والدعم السياسي: 
مشاركة الدول األعضاء والمجتمع المدني

المرأة  أعمال  بجدول  الخاصة  الوطنية  العمل  خطط   1.1.1
والسالم واألمن

رقم  األمن  مجلس  بقرار  االهتمام  في  مطردة  زيادة  حدثت 
1325 وجدول أعمال المرأة والسالم واألمن في جميع أنحاء 
ا في وضع واعتماد خطط  المنطقة العربية، ويظهر ذلك جليًّ
العمل الوطنية الخاصة بجدول أعمال المرأة والسالم واألمن. 
وتأتي هذه الجهود كاستجابة مباشرة لقرار مجلس األمن رقم 
1889 )2009( الذي دعا إلى اتخاذ خطوات للنهوض بتنفيذ 
للدول  األساس  يضع  مما   ،1325 رقم  األمن  مجلس  قرار 
الوطنية  العمل  خطط  تطوير  في  قدًما  للمضي  األعضاء 
أعمال  بجدول  يتعلق  فيما  األساسية  المساءلة  أداة  لتكون 
األدلة  إليه  تشير  ما  ضوء  وفي  واألمن.  والسالم  المرأة 
العالمية واإلقليمية، يمكن لخطط العمل الوطنية أن تساعد 
و“إنشاء  الموارد،  األولويات، وتخصيص  تحديد  البلدان على 
أو  النزاع  لحاالت  مناسب  بشكل  لالستجابة  الالزمة  اآلليات 
في  والفتيات  للنساء  بالنسبة  الخطورة  شديدة  المواقف 

أوضاع ما بعد انتهاء الصراع”.14

وقد تم إعداد خمس خطط عمل وطنية لجدول أعمال المرأة 
والسالم واألمن في المنطقة: العراق )2014 وخطة الطوارئ 
الخاصة في عام 2015(، فلسطين )2017(، األردن )2018(، 
من  العديد  في  الجارية  الجهود  عن  فضاًل   ،)2018( تونس 
 ،2015 عام  لبنان. وفي  مثل  المنطقة،  األخرى في  البلدان 
وضعت جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية لتنفيذ قرار 
مجلس األمن رقم 1325، وجاري بذل الجهود لضمان مراقبة 
التنفيذ كل سنتين. وفي بعض السياقات، توقفت عمليات 
حيث  ليبيا  في  حدث  ما  مثل  الوطنية،  العمل  تطوير خطط 
مفاجئ  بشكل  الوطنية  العمل  خطة  حول  الحوار  انتهى 
حدثت  كما  طراُبلس15.  في   2014 يوليو/تموز  بمواجهات 
التكييف  صعيد  على  لالهتمام  ومثيرة  متتابعة  تطورات 

المحلي لعمليات خطة العمل الوطنية في منطقة. 

ففي العراق، تم وضع خطة محلية في ديالى )شرق العراق( 
داخليًا  النازحات  النساء  مع  مشاركة  هناك  كانت  حيث 
والعائدات، كما شاركت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني 
المحافظات  وسلطات  المحلية  المجالس  مع  مباشر  بشكل 
أيًضا  المقرر  ومن  والجيش.  والشرطة  المحلية  والسلطات 
تطوير خطط عمل وطنية للبؤر ‘الساخنة’ مثل األنبار ونينوى 

وكركوك.16
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في حين يعد مصدر الزخم األولي للبدء في تطوير خطط عمل 
وطنية في كل بلد غير معروف بشكل واضح )أو غير متفق 
بين  المشتركة  التجارب  من  عدد  هناك  كان  أنه  يبدو  عليه(، 
والمتصلين  النشطين  األفراد  من  مجموعة  منها  البلدان، 
)المفّوضة  الرائدة  الحكومية  الهيئات  إحدى  داخل  ا  سياسيًّ
‘لحظة’  عن  الناتج  الزخم  على  بناء  وعملية  العملية(،  لقيادة 
وفترات  العام،  الرئاسي  التأييد  )مثل  استراتيجية  سياسية 
الحمالت السياسية(. وباإلضافة إلى ذلك، وضعت كل من 
البلدان األربعة التي لديها خطط عمل وطنية معتمدة آليات 
)لجان، أو مجموعات عمل، إلخ( لتشجيع المشاركة والتعاون 
في  األقل  -على  المدني  والمجتمع  الحكومية  الهيئات  بين 
األردن  في  الوطنية  العمل  خطة  وتتميز  التصميم.  مراحل 
التطوير  األولى من  السنة  التشاركي، حيث أمضيت  بنهجها 
في إجراء مشاورات على مستوى الدولة. وأخيًرا، فقد تمكن 
بشكل  والمالية(  )التقنية  الموارد  إلى  الوصول  من  بلد  كل 
جهة  أو  و/  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  خالل  من  أساسي 
التصميم  عملية  بدء  من  مكنهم  مما  أخرى،  خارجية  مانحة 

والتشاور. 

وعلى الرغم من كون إقرار خطط العمل الوطنية يمثل إنجاًزا 
ثبتت  “قد  المنطقة  في  تنفيذها  أن  إال  ذاته،  بحد  ا  مهمًّ
اإلرادة  إلى  االفتقار  إلى  كبيرة  بدرجة  ذلك  ويرجع  صعوبته، 
الحكومة  تولي  وعدم  الحكومي  الدعم  وضعف  السياسية، 
زمام األمور، ونقص الموارد الالزمة ومحددة الغايات”، على 
قسم  في  التفصيل  من  بمزيد  التقرير  يناقشه  الذي  النحو 
التحديات.17 وهذا على الرغم من أن األجهزة الوطنية المعنية 
بالمرأة داخل الهياكل الحكومية في جميع أنحاء المنطقة قد 
الوطنية  العمل  خطط  تنفيذ  دعم  في  ا  رئيسيًّ دوًرا  لعبت 
واألنشطة األوسع نطاًقا المتعلقة بـالمرأة والسالم واألمن 
ومع  وفلسطين.18  والعراق  وتونس  األردن  في  سيما  -ال 
الوطنية  األجهزة  “فاعلية  فإن  األدلة،  توضح  وكما  ذلك، 
هذه  تسن  التي  الدولة  مؤسسات  وشرعية  بقوة  ترتبط 
إذا كانت مؤسسات  القانون. ومن ثم،  الحقوق وتؤيد حكم 
الدولة بشكل عام ضعيفة، فستكون األجهزة المعنية بقضايا 

النوع االجتماعي بالتالي ضعيفة”.19

Rayman et al, 2016: 1. 17

Chaban et al )2017: 63( 18

Anderson )2017: 34( 19

مشاورات بين الحكومة األردنية وهيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن خطة عمل األردن لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325، 
األردن. © كريستوفر هيرويغ. هيئة األمم المتحدة للمرأة.
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 اإلطار )1(
خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالمة واألمن في المنطقة20 

)2018 خطط العمل الوطنية في العراق )2014 – 
t  عقب تدخل أولي تم بدعم من المبادرة النسوية األوروبية، قادت العملية كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان

في  للمرأة  األعلى  والمجلس  الداخلية  ووزارة  بغداد  في  الدفاع  ووزارة  الداخلية  ووزارة  المرأة  شؤون  وزارة  مع  بالتعاون 
.)I-NAP1325 )مبادرة   1325 رقم  لتنفيذ قرار مجلس األمن  العراقية  الوطنية  العمل  كردستان ومبادرة خطة 

t  شؤون وزارة  وضعتها  التي  المرأة  بواقع  للنهوض  الوطنية  االستراتيجية  إطار  في  العراقية  الوطنية  العمل  خطط  اعُتمدت 
المدني. المجتمع  الفاعلة في  الجهات  2013 بعد ضغوط من جانب  اعتمادها في عام  المرأة وتم 

t  في والمؤسسات  للوزارات  ممثاًل   22 ضمت  حيث  الخطة،  تطوير  على  للعمل  القطاعات  متعددة  عمل  فرقة  تشكيل  تم 
إلى  باإلضافة  األمن،  وقوات  عين  والمشرِّ والبرلمانيين  الحكومية  الجهات  ذلك  في  بما  العراق،  كردستان  وإقليم  العراق 
والشبكة   I-NAP1325 مبادرة  عن  وممثلين  المرأة  بحقوق  المعنية  المنظمات  مثل  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  الجهات 

.1325 للقرار  العراقية 

t  2014 وعمليات النزوح الجماعي واالنتهاكات ضد المرأة إلى وضع خطة الطوارئ الخاصة لقرار أدت سيطرة داعش في عام 
.2015 1325 التي ُأطلقت في عام  مجلس األمن 

)2017-2019( فلسطين  الوطنية في  العمل  خطة 
t  األمن قرار مجلس  لتنفيذ  العليا  الوطنية  للجنة  رئيًسا  بوصفها  المرأة  وزارة شؤون  بقيادة  تطويرها من خالل جهد وطني  تم 

للمرأة.  المتحدة  األمم  بدعٍم من هيئة  المدني–  المجتمع  تمثيل منظمات  ن  1325، تضمَّ رقم 

t  لتطبيق الوطني  االئتالف  وضعها  التي  واألمن  والسالم  بالمرأة  الخاصة  الدعوة  استراتيجية  في  الواردة  التوجيهات  تشمل 
 .2015 1325 في عام  قرار مجلس األمن رقم 

t  أنشأ االتحاد العام للمرأة الفلسطينية االئتالف النسائي لتطبيق القرار األممي رقم 1325 وتولى قيادته بمشاركة المنظمات
العمل  خطة  تنفيذ  رصد  في  رسمي  دور  المدني  للمجتمع  كان  إذا  ما  الواضح  غير  فمن  ذلك،  ومع  المحلية.  الحكومية  غير 

الوطنية. 

)2018-2021( خطة العمل الوطنية في األردن 
t  من أكثر  يضم  الذي   ،1325 رقم  األمن  مجلس  بقرار  المعني  الوطني  واالئتالف  للمرأة  األردنية  الوطنية  اللجنة  قيادة  تحت 

األمم  هيئة  من  وبدعٍم   – الدوليين  والشركاء  األمن  وقطاع  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  الوزارات  من  ممثاًل   60
للمرأة.  المتحدة 

t  والرجال النساء  فيهم  بمن  المصلحة،  أصحاب  مختلف  مع  استشارية  حوارات  سبعة  ُأجريت  المحافظات،  مستوى  على 
المدني(. والمجتمع  والشرطة  الدينيون  والزعماء  المحليون  والمسؤولون  والشباب 

t .الوطنية الميزانية  مخصصات  الوطنية  العمل  خطة  أهداف  تشمل 
t العنيف التطرف  منع  الوطنية مسألة  العمل  ركائز خطة  إحدى  تتناول 

)2018-2020( الوطنية في تونس  العمل  خطة 
t  4و توجيهية  لجنة  الوزارة  أنشأت  للمرأة.  المتحدة  األمم  هيئة  وبدعم من  والطفل،  واألسرة  المرأة  وزارة شؤون  قيادة  تحت 

12 ممثاًل للوزارات الرئيسية و10 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني. وقد اعُتمدت الخطة في فبراير/ لجان فنية تتألف من 
 .2018 8 أغسطس/آب  ق عليها مجلس الوزراء في  2018 وصدَّ شباط 

t .واالتصاالت والدعوة  والتعافي،  واإلغاثة  والمشاركة،  والحماية،  المنع،  عناصر هي  على خمسة  الوطنية  العمل  تركز خطة 

t  بما في ذلك من خالل مشاورة( المدني  المجتمع  النطاق، والعمل مع ممثلي  تم تطويرها من خالل عقد مشاورات واسعة 
المدني(. المجتمع  100 مشارك من  يزيد عن  العاصمة بحضور ما  ُأقيمت في تونس  كبيرة 

t .العنيف التطرف  بمنع  خاصة  وتدابير  نصوص  على  الوطنية  العمل  خطة  تشتمل 

20 تم جمع أغلب البيانات من رابطة نساء السالم التابعة للرابطة النسائية الدولية من أجل السالم والحرية )WILPF( )http://www.peacewomen.org/member-states( والمقابالت التي ُأجريت مع 

مقدمي المعلومات الرئيسيين
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21 ُيعّرف بأنه “االغتصاب، واالسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، واإلجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج باإلكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة التي 

ترتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان، والتي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات. وقد ُيستدل على وجود هذه الصلة من أوصاف الجاني )الذي يكون في كثير من 
الحاالت منتسًبا إلى جماعة مسلحة تابعة لدولة ما أو إلى جماعة من غير الدول، بما في ذلك إلى كيان إرهابي أو شبكة إرهابية(، أو من أوصاف المجني عليهم )الذين ينتمون في أغلب األحيان، على 
رة(، أو من وجود مناخ اإلفالت من العقاب  ر، إلى أقلية سياسية أو عرقية أو دينية مضطهدة، أو ُيستهَدفون على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسية الفعلية أو المتصوَّ نحو فعلي أو متصوَّ
)الذي يقترن عموًما بانهيار الدولة(، أو من حدوث آثار عابرة للحدود )مثل النزوح أو اإلتجار باألشخاص( و/أو من حدوث انتهاكات ألحكام اتفاق وقف إطالق النار. ويشمل هذا المصطلح أيًضا اإلتجار 

باألشخاص عندما يرتكب في حاالت النزاع ألغراض تتعلق بالعنف أو االستغالل الجنسيين” )مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت النزاع )2017: 3(.
https://reliefweb.int/report/iraq/united-nationsand-government-iraqsign-landmark-agreementprevention-and-response 22

23 مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت الصراع )2017: 5(

24 المرجع السابق

1.1.2 نشاط المجتمع المدني وتنظيمه المتمركز حول المرأة 
والسالم واألمن

قرار  من  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  الجهات  استفادت 
دة، إذ ساعد  مجلس األمن الدولي رقم 1325 في نواٍح محدَّ
القرار في تنشيط تنظيم جهود الجهات الفاعلة الوطنية حول 
المرأة والسالم واألمن. ففي فبسطين، على سبيل  حقوق 
دولة  لمساءلة  كوسيلة  اإلطار  النشطاء  استخدم  المثال، 
العسكري،  احتاللها  خالل  من  الُمرتكب  العنف  عن  إسرائيل 
الفلسطينية  المبادرة  مثل  منظمات  عمل  من  يتضح  كما 
 )2015( “مفتاح”  والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق 
)2015(. وعلى  وجمعية الشابات المسيحيات في فلسطين 
قرار  على  وليبيا  واليمن  سوريا  نشطاء  يرتكز  مماثل،  نحٍو 
مجلس األمن رقم 1325 كمنصة للتأثير على عمليات صياغة 

الدستور.

على  للعمل  محددة  شبكات  إنشاء  تم  البلدان،  بعض  وفي 
تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325. وقد لعبت بعض هذه 
المنصات دوًرا رائًدا في تطوير خطط العمل الوطنية الخاصة 
لعملية  استجابًة  تشكيلها  تم  إذ  واألمن؛  والسالم  بالمرأة 
تطوير خطة الوطنية. وعملت منصات أخرى على نطاق أوسع 
بالمرأة  المتصلة  والبرامج  األعمال  بجدول  التوعية  أجل  من 
حلقات  مشاورات  خالل  من  ذلك  في  واألمن،  والسالم 
العمل، وكسب التأييد الحكومي، والدعوة الدولية، والمشاركة 
وفي  ذلك.  وغير  والتنفيذ،  بالرصد  المكّلفة  الهيئات  في 
العمل  خطة  تنفيذ  ائتالف  المثال–كان  سبيل  –على  العراق 
2008( والشبكة  تأسيسه في عام  )تم   1325 لعام  الوطنية 
العراقية للقرار 1325 )ُأنشأت في عام 2010( من الشبكات 
الرائدة فيما يتعلق بالعمل على تطبيق القرار 1325؛ وكالهما 
العديد من المنظمات األعضاء. وفي فلسطين،  يتألف من 
تعد شبكة القرار 1325 )تم تأسيسها في عام 2010( التابعة 
تنفيذ  لدفع  وطنية  الفلسطينية شبكة  للمرأة  العام  لالتحاد 
قرار مجلس األمن 1325، في حين أنشأت وزارة شؤون المرأة 
توجد  ليبيا،  وفي   .1325 األمن  مجلس  لقرار  وطنية  لجنة 
المدني  المجتمع  منظمات  تضم  التي   1325 شبكة 
على  يعملون  الذين  المستقلين  والناشطات  والناشطين 
وتعريف  واألمن  السالم  عمليات  في  بالمرأة  النهوض 
الحكومة )الحكومات( بأهمية تطوير خطة عمل وطنية للمرأة 

والسالم واألمن. 

كما تعمل الشبكات اإلقليمية، مثل شبكة كرامة، في عدد 
المحلية  المجتمعات  فهم  لزيادة  المنطقة  في  البلدان  من 
الحكومات  على  )الضغط(  والتأثير  )الدعوة(  المرأة  لحقوق 
عين من أجل إجراء اإلصالحات،  وصانعي السياسات والمشرِّ
جانب  إلى  الدولية،  اإلنسان  حقوق  آليات  من  واالستفادة 
والبحوث  للتدريب  العربية  المرأة  مركز  مثل  الفاعلة  الجهات 

)كوثر(.

1.2
العنف ضد النساء والفتيات: الحماية

1.2.1 العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والعنف ضد النساء 
والفتيات في حاالت النزاع

ن النطاق الحقيقي للعنف  يوجد نقص كبير في األدلة التي تبيِّ
ضد النساء والفتيات وتأثيره في جميع أنحاء المنطقة. ومع 
ذلك، فقد شهد المجتمع الدولي ومجتمع المانحين اهتماًما 
متزايًدا بتوثيق أشكال معينة من العنف ضد النساء والفتيات، 
وال سّيما ‘العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات’.21 فعلى سبيل 
المثال، تعكس الجهود المبذولة من قبيل عقد اتفاقية تعاون 
)‘البيان  العراق  في  بالنزاع  المرتبط  الجنسي  العنف  لمنع 
عام  في  العراق  وحكومة  المتحدة  األمم  بين  المشترك’( 
2016، الخطوات المّتخذة تجاه تحقيق تعاون “أكثر تنظيًما” 
على الصعيد الوطني في المجتمع الدولي من أجل االستجابة 
إنشاء  عقب  ذلك،  إلى  وباإلضافة  شمواًل.22  أكثر  نحو  على 
بالعنف  المعنية  العام  لألمين  الخاّصة  الممثلة  مكتب 
النزاعات، طلب مجلس األمن في عام  الجنسي في حاالت 
2013 )قرار مجلس األمن رقم 2106( تقديم تقرير سنوي عن 
وقرار   ،)2008(  1820 رقم  القرار  بموجب  توجيهاته  تنفيذ 
مجلس األمن رقم 1888 )2009(، وقرار مجلس األمن رقم 

 .)2010( 1960

في  بما  الدول،  من  الواردة  والتحليالت  البيانات  جمع  ويتم 
وليبيا  الالجئين(  بالسكان  يتعلق  )فيما  واألردن  العراق  ذلك 
م  ُتقدَّ تقارير  في  واليمن،  وسوريا  والسودان  والصومال 
بصورة منتظمة إلى مجلس األمن، وُتشير بيانات عام 2017 
ُيستخدم  مازال  السياقات  هذه  في  الجنسي  العنف  أن  إلى 
االغتصاب  استراتيجية  ذلك  ويشمل  الحرب.  أساليب  كأحد 
الجماعي التي ينتهجها العديد من األطراف المرتبطة بالنزاع 
المسلح على نطاق واسع، وغالًبا ما يكون ذلك مقترًنا بجرائم 
ى  ويتجلَّ التعسفي.23  واالحتجاز  القسري  النزوح  مثل  أخرى، 
“االستهداف  في  الُمرتكب  للعنف  ‘االستراتيجي’  الُبعد 
أو  الدينية  أو  العرقية  الجماعات  من  للضحايا  االنتقائي 
عن  الناجمة  عات  التصدُّ يعكس  مما  المعارضة،  السياسية 

النزاع أو األزمة في نطاقهما األوسع”.24

https://reliefweb.int/report/iraq/united-nationsand-government-iraqsign-landmark-agreementprevention-and-response
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iKNOW Politics )2016( 25

26 الممثلة الخاصة حالًيا هي براميال باتن

Tharoor )2015( 27

 Lahoud/UN Women )2018( 28

29 مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت النزاع )2017(

30 منظمة الصحة العالمية )2014(

 Alsaba and Kapilashrami )2016(; El Masri et al )2013(; GBV IMS Task Force )2015(; Gonzalez )2016(; Heidari and Moreno )2016(; Herbert )2014(; Muller and Barhoum 31

 )2015(; Parker )2015( 5
GBV AoR )2017( 32

UNFPA )2017( 33

Anani )2013( 34

35 مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

Ghazzaoui )2016: 5( 36

وتكشف األدلة أيًضا عن ارتفاع منتظم في العنف الجنسي 
ضد الفتيات والنساء في العراق خالل ُحكم دولة الخالفة، وال 
سّيما المسيحيات واأليزيديات الالئي تتراوح أعمارهن بين 8 
لألمين  السابقة  الخاصة  الممثلة  أشارت  وقد  سنة.25  و35 
حاالت  في  الجنسي  بالعنف  المعنية  المتحدة  لألمم  العام 
الدولة  تنظيم  أيديولوجية  أن  إلى   26 بانغورا  زينب  النزاع، 
بشكل  ذلك  ويظهر  الجنسي،  العنف  على  ترتكز  اإلسالمية 
عهًدا  أحدث  تقرير  وفي  وسوريا.27  العراق  في  وضوًحا  أكثر 
اعتماد  أن  على  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تبرهن   )2018(
الخطاب الداعشي لغة تراعي الفوارق بين الجنسين قد أدى 
الرجل  سلطة  على  تؤكد  التي  التمييزية  الرسائل  تعزيز  إلى 
على  الشرعية  إضفاء  عن  فضاًل  النساء،  على  وهيمنته 
استخدام العنف الجنسي.28 غير أن هذه المسألة تمتد إلى ما 
وراء المناطق التي كانت واقعة في قبضة داعش؛ في ليبيا 
وبلدان أخرى، إذ يعد العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات 
أيديولوجيات  تتبنى  التي  الجماعات  ذلك  بما في  المسلحة، 

متطرفة، مبعًثا للقلق البالغ.29

وفي الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الدولي اعتراًفا متزايًدا 
في  بالنزاعات  المرتبط  الجنسي  العنف  وحقيقة  بحجم 
المنطقة خطوة مهمة في المجتمع الدولي، فإن اإلفراط في 
النساء  ضد  ُيرتكب  الذي  للعنف  معينة  أشكال  على  التركيز 
انتشار  األشكال من شأنه طمس  غيرها من  دون  والفتيات 
أشكال أوسع من العنف الموّجه ضد النساء والفتيات، وتأثير 
ديناميات الصراع على هذا العنف. فعلى سبيل المثال، تشير 
األدلة إلى أن العنف الجسدي و/أو الجنسي من جانب الشريك 
أشكال  أكثر  يعد  بمختلف مستوياته  العشير(  )عنف  الحميم 
بـ  نسبته  تقدر  إذ  المنطقة،  في  انتشاًرا  المرأة  ضد  العنف 
الحالية )مثل عنف  العنف  أنماط  تتفاقم  %30.37 وكثيًرا ما 
أثناء  واإلتجار(  الجنسي  والتحرش  المبكر  والزواج  العشير 
في  للعنف  جديدة  ومسارات  أشكال  ظهرت  كما  النزاعات. 
بما  المنطقة،  النزاعات في  المتضررة من  أو  الهشة  األجزاء 
في ذلك الزيجات القسرية و’المؤقتة’ للمقاتلين، واالعتقال 
السياسي، واالغتصاب والتعذيب على أيدي الجهات الفاعلة 
الحكومية، والتي تشكل جزًءا من االقتصاد السياسي للنزاع 

في تلك السياقات.31

باختالل  العشير  عنف  معدالت  ارتفاع  ارتبط  سوريا،  وفي 
األدوار االجتماعية نتيجة للنزاع. وقد أفاد الرجال والنساء على 
مه’ بالنظر إلى  حدٍّ سواء بأن عنف العشير هو أمر ‘يمكن تفهُّ
الخارجية والضغط الذي يعاني منه األزواج بسبب  الضغوط 
عدم قدرتهم على الوفاء باألدوار التي فرضتها عليهم األعراف 

الثقافية كمعيلين ألسرهم.32 وفي تقرير لهيئة األمم المتحدة 
واألردن  العراق  في  السوريات  الالجئات  وضع  حول  للمرأة 
في  جلي،  بشكل  والفتيات  النساء  ضد  العنف  يبرز  ولبنان، 
ضوء ارتفاع عدد الحاالت المبّلغ عنها واإلقرار بأن العنف ضد 
ما  وأشار  الالجئين.  مجتمعات  داخل  يتزايد  والفتيات  النساء 
لبنان  في  مقابلتهن  تمت  الالئي  النساء  نصف  من  يقرب 
إحدى  باعتباره  والفتيات  النساء  ضد  العنف  إلى   )45%(
إذ  السوريين،  الالجئين  يعاني منها مجتمع  التي  المشكالت 
منذ  تزايد  قد  العنف  من  النمط  هذا  بأن  منهن   37% أفاد 
اندالع األزمة السورية. وفي إقليم كردستان العراق، ذكر ما 
إن   )47%( مقابلتهن  تمت  الالئي  النساء  نصف  من  يقرب 
التي واجهنها  المشكالت  المرأة كان من ضمن  العنف ضد 
داخل مجتمعاتهم المحلية، فيما اعتبره %12 منهن مشكلة 
النساء  ضد  العنف  إن   )19%( النساء  ُخمس  وذكر  كبرى، 

والفتيات قد زاد منذ بدء األزمة السورية.

زواج  معدالت  ارتفاع  إلى  األمن  وانعدام  الصراع  يؤدي  كما 
سوريا  في  المحلية  المجتمعات  في  خاص  بوجه  األطفال 
مؤخًرا  ُأجريت  التي  الدراسات  إحدى  وأفادت  واليمن.  وليبيا 
وشملت 2400 من النساء والفتيات الالجئات السوريات في 
البقاع الغربي في لبنان أن %24 من الفتيات الالتي شملهن 
متزوجات  كن  سنة  و17   15 بين  أعمارهن  وتتراوح  المسح 
بالفعل، مقارنة بالوضع قبل األزمة في سوريا حيث لم تكن 
تتجاوز   18 سن  بلوغهن  قبل  تزوجن  الالتي  الفتيات  نسبة 
في  السوريات  الالجئات  حول  أخرى  دراسة  وأكدت   33.13%
س وإمكانية الوصول المحدود إلى المرافق قد  لبنان أن التكدُّ
أوساط  والفتيات في  النساء  العنف ضد  ساهما في وقوع 

الالجئين.34

1.2.2 العنف ضد المدافعات عن حقوق المرأة

حقوق  عن  المدافعات  لدى  الضعف  مواطن  الدالئل  تظهر 
مثل  المخاطر،  من  العديد  يواجهن  زلن  ما  الالتي  اإلنسان 
والضرب  بالقتل  والتهديد  واالختطاف  واالغتياالت  القتل 
والتحرش  التعسفية  واالعتقاالت  والتعذيب  المبرح 
عام  في   53/144 القرار  اعتماد  رغم  الجائرة،  والمحاكمات 
1999 من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة.35 وفي عام 
عن  المدافعين  لحماية  الدولية  المؤسسة  هت  وجَّ  ،2012
عاجاًل  نداًء   51 األمامية(  الخطوط  )مدافعو  اإلنسان  حقوق 
14 دولة عربية.36  بشأن المدافعات عن حقوق اإلنسان في 
أنحاء  جميع  في  العقاب  من  اإلفالت  استفحال  ويتجّلى 
له ذلك من خطر على حقوق المرأة، في  المنطقة وما يشكِّ
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م باسرمة، كردستان، العراق.                                            إحدى المستفيدات من برامج هيئة األمم المتحدة للمرأة، مخيَّ
© كريستوفر هيرويج. األمم المتحدة للمرأة.

سلوى  أمثال  البارزات  الحقوقيات  الناشطات  اغتيال  وقائع 
سمر  واعتقال  ليبيا،37  في  الحصائري  وانتصار  بوقعيقيص 
بدوي مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.38 وفي العراق، 
ُاغتيلت 28 صحفية خالل الفترة ما بين عامي 2003 و 2013 
.39 ويشهد العراق في اآلونة األخيرة سلسلة من االغتياالت 

التي تستهدف الشخصيات النسائية المؤثرة.40

1.2.3 التطورات التشريعية

العنف  التمييزية على ممارسة  والسياسات  القوانين  ع  تشجِّ
ضد النساء والفتيات؛ إذ تسهم في تشكيل الوعي العام إزاء 
االجتماعية.41  الناحية  من  مقبول(  غير  )أو  مقبول  هو  ما 
المنطقة  في  والمتنامية  اإليجابية  هات  التوجُّ فإن  وبالتالي، 
لمحاربة العنف الُممارس ضد المرأة من خالل سن تشريعات 
تمثل  العقوبات  قانون  في  إصالحات  إجراء  أو  مستقلة 
للتصدي  المبذولة  الجهود  في  مية  وتقدُّ مهمة  مكاسب 

لإلفالت من العقاب وتعزيز المساءلة عن العنف ضد النساء 
تزويج  بقانون  يسمى  ما  إلغاء  ذلك  في  بما  والفتيات، 
العنف  وقوانين  مغتصبك’(  )‘تزوجي  بمغتِصبها  المغتَصبة 
المنزلي )انظر اإلطار 2(. وقد فرضت أكثر من نصف الدول 
العربية سن 18 أو أكثر كحد أدنى لزواج الفتيات، بيد أن واقع 
يتزوجن  أن  عاًما   18 دون سن  للفتيات  يمكن  أنه  هو  األمر 
بموافقة الوالدين )أو القضاء(، كما هو الحال في أغلب بلدان 
ا أدنى مطلًقا  العالم؛ وإن كانت بعض البلدان قد فرضت حدًّ

لسن الزواج )انظر اإلطار 2(.

وفي البلدان المتضررة من النزاعات، يتضاءل تأثير اإلصالحات 
استمرار  بسبب  ا  كليًّ ض  يقوَّ أو  األدنى  الحد  إلى  التشريعية 

تدهور الوضع األمني وغياب سيادة القانون.

38 هيومان رايتس ووتش )2018ب(

Puttick )2015( 39

https://www.smh.com.au/world/middle-east/iraq-s-women-of-influence-targeted-in-murder-spree-20180930-p506xo.html 40

Michau et al )2014( 41
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 اإلطار )2(
السياسات والتشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات

t  تزويج بقوانين  يسمى  ما   )2017 عام  )في  وتونس   ،)2017 )في  واألردن   ،)2017 )في  ولبنان   ،)2018 )في  فلسطين  ألغت 
الُمغتَصبة لمغتِصبها، وذلك بعد المغرب )2014( ومصر )1999(. وهناك ست دول في المنطقة مازالت تطبق هذه المادة 

سوريا(.45 ليبيا،  الكويت،  العراق،  البحرين،  )الجزائر، 

t  اعتمد المغرب مؤخًرا قانوًنا جديًدا بشأن العنف المنزلي يتضمن أحكاًما إيجابية، مثل تعريف العنف ضد المرأة على أنه “كل
اقتصادي  أو  جنسي  أو  نفسي  أو  جسدي  ضرر  عليه  يترتب  الجنس،  بسبب  التمييز  أساسه  امتناع  أو  معنوي  أو  مادي  فعل 
2011، أقر  م االغتصاب الزوجي بشكل صريح”.46 وفي عام  للمرأة”. ومع ذلك، فإنه “ال يقّدم تعريًفا للعنف المنزلي وال يجرِّ
إقليم كردستان العراق قانوًنا لمناهضة العنف المنزلي، انطوت المادة الثانية منه على تعريف زواج األطفال بأنه أحد أشكال 
المزيد  بإجراء  المطالبة  تمت  لكن  المنزلي،  العنف  لمكافحة  قانون  مشروع  العراق  طور   ،2015 عام  وفي  المنزلي.47  العنف 

الممارسات.48 وأفضل  الدولية  المعايير  مع  يتماشى  بما  التعديالت  من 

t  طريق عن  العقاب  من  باإلفالت  للمغتصبين  يسمح  الذي  بالكامل  القانون  إلغاء  البحريني  البرلمان  اقترح   ،2016 عام  في   
حاالت  في  باإلعفاء  بالسماح  جديًدا  اقتراًحا  البرلمان  ويدرس  االقتراح.  رفض  الوزراء  مجلس  لكن  ضحاياهم،  من  الزواج 

 49 الجماعي.  االغتصاب 

t  المادة إللغاء  اقتراًحا  آخرين،  نواب  من  بدعم  الجبوري،  انتصار  العراقي،  البرلمان  في  النائبة  قدمت   ،2018 إبريل/نيسان  في 
50 الجاني الضحية.  تزوج  إذا  القانونية  المادة جميع اإلجراءات  العراقي. وتلغي هذه  العقوبات  398 من قانون 

t  51.قضائية استثناءات  بأي  السماح  عدم  مع  عاًما،   18 بـ  الزواج  لسن  المطلق  األدنى  الحد  تطبق  التي  الدول  من  مصر  تعد 
52 تشمل الدول التي يقل فيها  16 عاًما.  15 عاًما، وفي إقليم كردستان  وفي العراق، يبلغ الحد األدنى المطلق لسن الزواج 
الوالدين/ موافقة  حال  في  القانونية  السن  بلوغ  يشترط  ال  ولكن  عاًما،   18 عن  الفتيات  لزواج  القانونية  للسن  األدنى  الحد 
18 عاًما  الفتيات  لزواج  القانونية  الدنيا  تبلغ فيها السن  التي  الدول  أما  البحرين53، وفلسطين54، وقطر55، وسوريا.56  القضاء، 
والمغرب60  وليبيا59  واألردن58  الجزائر57  الوالدين/القضاء، فتشمل  حال موافقة  القانونية في  السن  بلوغ  يشترط  أكثر، وال  أو 
وعمان61 و تونس62. وتشمل البلدان التي ال تطبق أي حد أدنى للسن القانونية للزواج لبنان63 والمملكة العربية السعودية64 

واليمن65.

مناطق  تقع  النزاعات،  وطأة  من  تعاني  التي  البلدان  وفي 
األمور،  مقاليد  تتولى  التي  الحكومة  سيطرة  خارج  واسعة 
ومن ثم يخضع سكانها لنظم تشريعية أساسية خاصة موازية. 
ما  فكثيًرا  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  أما 
سلبًا  وتتأثر  بالغة  بصورة  القانونية  الهيئات  سيادة  تتضاءل 
بسبب النزاع. كما أن التفسيرات المحلية للقانون العرفي في 
بلدان مثل اليمن والعودة إلى القانون ‘القبلي’ )المستمد من 
غير  تكون  قد  ليبيا،  مثل  بلدان  في  اإلسالمية(  الشريعة 
متسقة مع أوجه الحظر التشريعية، حيث يغيب عن اإلحصاءات 
الرسمية زيجات القاصرات ألنها تتم وفًقا للقوانين العرفية.42 
لذلك يجب أن يقابل التقدم الُمحرز على المستوى التشريعي 
والسياساتي قدٌر مساٍو من االهتمام بالتعويضات والخدمات 
والجبر التعويضي الشامل للناجيات، وهي أمور لطالما ظلت 
محدودة وعانت من نقص التمويل في جميع أنحاء المنطقة.43

على  المنطقة  بلدان  معظم  قت  صدَّ متصل،  صعيد  وعلى 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، 
ُتترجم بعد  بيد أن االلتزامات التي نصت عليها االتفاقية لم 
إلى تشريعات شاملة أو تغييرات في المعايير االجتماعية في 
ل في  أغلب بلدان المنطقة.44 وهناك أيًضا اتجاه ناشئ يتمثَّ
استعانة النشطاء بالتوصية العامة رقم 30 في تقارير الظل 
وسوريا  اليمن  في  الحال  هو  كما  باالتفاقية،  الخاصة 
وفلسطين، وهي دول لها باع طويل فيما يتعلق بالمنظمات 
جميع  على  القضاء  اتفاقية  مع  بنجاح  وتتعاون  النسائية، 
في  عليها  الوطني  التصديق  منذ  المرأة  التمييز ضد  أشكال 
 .)2015( وفلسطين   )2008( واليمن   )2003( سوريا  عام 
وكانت تونس أول دولة في المنطقة تسحب جميع تحفظاتها 
 2011 عام  في  القرار  عن  اإلعالن  تم  حيث  االتفاقية؛  على 
ودخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2014. أما الدول العربية 
المغرب  فهي  االتفاقية  على  تحفظات  أي  تبِد  لم  التي 

وفلسطين.

Prettitore )2015(; Klugman )2017( 42

Coomaraswamy )2015b( 43

44 اليونيسيف )2017أ(

45 هيومان رايتس ووتش )2018ج(

46 هيومان رايتس ووتش )2018د(

47 صندوق األمم المتحدة للسكان )2016(

48 هيومان رايتس ووتش )2017(
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1.2.4 آليات وأطر المساءلة
 

النساء  ضد  العنف  أشكال  مراقبة  آليات  في  زيادة  حدثت 
لجان  مثل  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  وغيرها  والفتيات 
التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة. وقد 
شملت جميع لجان تحقيق وبعثات تقصي الحقائق المنتشرة 
العنف  مجال  في  محقًقا   2000 عام  منذ  المنطقة  في 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، بهدف زيادة 
االهتمام بحوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
الدعوي  وللعمل  لذلك  ونتيجة  عنها.  واإلبالغ  االجتماعي 
المجتمع  في  الفاعلة  الجهات  به  اضطلعت  الذي  المكثف 
المدني، خصصت لجنة األمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا 
والفتيات،  النساء  ضد  العنف  حول  مواضيعًيا  تقريًرا  مؤخًرا 
أشارت فيه إلى ارتكاب أطراف النزاع انتهاكات تصل إلى حد 
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، مثل االغتصاب والعنف 
وقوع  إلى  الوثائق  تشير  كما  والتعذيب.66  والقتل  الجنسي 
العنف الجنسي بصورة متكررة فيما يبدو في األوقات التي 
والوهن  الضعف  من  فيها  تعاني  السورية  الحكومة  كانت 
تخشى  كانت  التي  المناطق  أكثر  وفي   )2011-2014(
االنتقالية  بالعدالة  المعنية  الهياكل  نت  مكَّ وقد  فقدانها.67 
 )2014 )التي تأسست في عام  الحقيقة والكرامة  مثل لجنة 
في تونس68 العديد من النساء من “التماس سبل االنتصاف 
ضد  بالعنف  المتعلقة  بالجرائم  العام”  واالعتراف  القانوني 

المرأة69. 

ومع ذلك، ال تزال المساءلة الشاملة محدودة. ويعزى ذلك 
إلى جملة من األسباب المعقدة، مثل القيود المفروضة على 
العنف  جرائم  لمالحقة  الحالية  الوطنية  القانونية  النظم 
إلى  واالفتقار  ا،  قضائيًّ النزاعات  في  ُترتكب  التي  الجنسي 
باإلبالغ عن  المرتبط  االجتماعي  والوصم  السياسية،  اإلرادة 
الجرائم، والتكاليف المرتبطة بالمالحقة القضائية، وصعوبة 
وثائق  وجود  بعدم  المتعلقة  والتحديات  المادي  الوصول 
مدنية كافية )في السياقات التي يكون فيها المتضررون من 
السكان النازحين(.70 وقد يكون ضعف تمثيل المرأة في جهاز 
القضاء أحد العوامل الدافعة لإلفالت من العقاب؛ إذ ال تزال 
نسبة القاضيات في جميع أنحاء المنطقة متدنية بشكل عام، 
كما أن البيانات المتاحة محدودة، حيث أن حفنة قليلة فقط 
من الدول هي التي تورد بيانات مصّنفة حسب نوع الجنس 
فيما يتعلق بالهيكل القضائي، وذلك في ضوء البيانات التي 
تلقتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في 
في  كقاضيات  النساء  تعيين  يتم  ما  وعادة   71 عام2014. 

المحاكم االبتدائية، وال سّيما محاكم األسرة.72

Begum )2017( 49

)Jarzmik )2018( 50

51 اليونيسيف )2017ب:65(

iKNOW Politics )2016( 25)2016:5( 52 صندوق األمم المتحدة للسكان

53 في أكتوبر 2007، حدد وزير العدل السن القانوني للزواج وهو 18 سنة للذكور و15 سنة لإلناث )سيداو، 2008: 17(. وفي بعض السياقات، يمكن للمحكمة الشرعية أن تمنح اإلذن بالزواج قبل أن 

تبلغ الفتاة سن 15 عاًما، في حاالت ‘الحاجة الماسة’ )سيداو، 2011: 51
54 وفًقا لقانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004 الحد األدنى لسن الزواج هو 18 عاًما. ومع ذلك، فقد حددت قوانين األحوال الشخصية المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة الحد األدنى 

لسن زواج الفتيات بعمر 14 سنة وستة أشهر )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2011: 23(
55 الحد األدنى لسن الزواج، بموجب المادة من قانون األسرة، هو 18 سنة للذكور و16 سنة لإلناث. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )2012: 94(

56 حدد قانون األحوال الشخصية سن الزواج عند 18 سنة للفتيان و17 للفتيات )منظمة العفو الدولية، 2013: 6(

Marzouki, Nadia )2010: 37( 57

58 في عام 1200، تم تحديد الحد األدنى لسن الزواج القانوني إلى 18 سنة تقويمية. ينص قانون األحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 رقم 36، المادة 10 )ب( على أن الزواج مسموح به من خالل 

الحصول على موافقة من كبير القضاة عند سن 15 سنة ‘تقويمية’، بداًل من 15 سنة للفتيات و17 للفتيان المحسوبة بالسنوات القمرية، وهو ما يعني 14 سنة وستة أشهر للفتيات. )اليونيسيف، 
 5 )13 :2014

59 يبلغ الحد األدنى للسن القانونية للزواج 20 عاًما، ولكن يمكن للمرأة أن تتزوج في سن أصغر إذا سمحت المحكمة وولي أمر الفتاة بذلك )سيداو، 2009: 23(

60 يجوز منح إذن خاص للنساء والرجال دون سن 18 )الحد األدنى للسن القانونية( لعقد الزواج )سيداو، 2006: 58( 

61 تقر األعراف بالزواج دون بلوغ 18 عاًما كحد أدنى. )اليونيسيف، 2011 ب: 12(

62 يمكن للفتيان والفتيات دون الحد األدنى لسن الزواج أن يتزوجوا بعد موافقة ولي األمر واألم، وبتصريح خاص من القاضي )اليونيسيف، 2011 ج: 4(

63 اليونيسيف )2011 أ: 2(

64 مجلس حقوق اإلنسان )2009: 20(

65 اليونيسيف )2011 د: 4(

66 مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان )2018(

Forestier )2017( 67

68 تم تكليف اللجنة بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق اإلنسان من عام 1955، قبل فترة وجيزة من استقالل تونس عن فرنسا، حتى عام 2013. وقد تلقت أكثر من 62000 شكوى وعقدت جلسات 

استماع سرية ألكثر من 50,000 شخص. وهي مكلفة بنشر تقرير وتوصيات نهائية، هيومن رايتس ووتش )2018 أ(
 Zaki )2016( 69

 UN Women, UNDP, the United Nations Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. 2018. Identifying Gaps in Theory and Practice of National 70

Jurisdiction in the Arab Region
https://stats.oecd.org/ 71 لالطالع على البيانات الُقطرية راجع

72 انظر على سبيل المثال، Report on Women, Law and Judicial Decision Making in the Middle East and North Africa: Towards Gender Justice، ندوة، عمان، 14 يونيو 2006، 

المنظم: اليونسكو )قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، باريس( مكتب اليونسكو الوطني األردني ، مكتب صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة في عمان
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ا يحمل اسم “ملكات سوريا” على مسرح لندن الجديد في عام 2016  مجموعة من الالجئات السوريات يقدمن عرًضا مسرحيًّ
بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة. © هيئة األمم المتحدة للمرأة/جولة ملكات سوريا.

1.3
الحوار والتمثيل السياسي: الحماية

1.3.1 تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية

المنطقة،  أنحاء  جميع  في  البرلمان  في  المرأة  تمثيل  ارتفع 
لكن األرقام ال تزال أقل من المتوسط العالمي )%18 مقارنة 
بـ 73%3,23(. وتجدر اإلشارة إلى أنه في عام 2013، تم تعيين 
30 امرأة في مجلس الشورى ألول مرة في المملكة العربية 
بحلول  المقاعد  من   20% النساء  شكلت  حيث  السعودية، 
عام 2016. وقد أجرت الجزائر أيًضا إصالحات انتخابية مهمة، 
شملت تخصيص حصة للمرأة في عام 2012، مما أدى إلى 
زيادة نسبة النائبات في البرلمان إلى %32 في عام 2013، 
التي  البرلمانية  االنتخابات  أنه في  غير   ،26%, بزيادة قدرها 
إلى  لتصل  النسبة  هذه  تراجعت   ،2017 عام  في  ُأجريت 
من  بأكثر  البرلمان  في  اإلناث  نسبة  زادت  وقد   74.25,8%
الضعف في البحرين )من %3 إلى %8( فيما تضاعفت في 

البلدان  بعض  وفي   75.)21% إلى   11% )من  المغرب 
النائبات  يتغير عدد  لم  المنطقة  النزاعات في  المتضررة من 
في  المقاعد  من   25,53% النساء  تشغل  إذ  البرلمانيات؛ 
البرلمان العراقي عقب االنتخابات البرلمانية التي ُأجريت في 
انتخابات  منذ  طفيفة  زيادة  وهي  العراق76،  في   2018 عام 

.)25,23%( 2010

وقد ساهم تطبيق نظام الحصص المخصصة على أساس 
النوع االجتماعي في 14 دولة عربية77 في زيادة هذه األعداد 
بشكل جزئي. ومع ذلك، وكما توضح الدالئل العالمية، فإن 
حد  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  المخصصة  الحصص 
تعني  وال  مغزى،  ذو  تأثير  للمرأة  يكون  أن  تضمن  ال  ذاتها 
بالضرورة امتالك المرأة أية سلطة أو صالحيات سياسية في 
المنطقة. فما زال التالعب في حجم مشاركة المرأة لخدمة 
األغراض السياسية الحزبية أو العسكرية مستمًرا في إقصاء 
النساء عن األنشطة السياسية التي يعتبرنها غير ديمقراطية 

وغير تمثيلية78.

73 االتحاد البرلماني الدولي )2017

74 االتحاد البرلماني الدولي )2018أ(

75 اإلسكوا )2017:9(

76 االتحاد البرلماني الدولي )2018ب(

77 الجزائر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، ليبيا، موريتانيا، المغرب، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، قطر وتونس

Krook )2014(; O‘Neil and Domingo )2016(; ESCWA )2017( 78
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 كما أن الحصص البرلمانية القائمة على النوع االجتماعي، إذا 
بواسطة  تقويضها  يمكن  متقن  بشكل  تصميمها  يتم  لم 

النساء  اختيار  طريق  عن  سيطرتهم  لبسط  السلطة  أصحاب 
المواليات لهم أو ‘الوسيطات’ لشغل هذه المناصب.79

79 المرجع السابق
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الجدول )1(
الحصص االنتخابية المخصصة للنساء80

 

المجالس المحلية مجلس الشيوخ/الشورى مجلس النواب/المجلس الواحد الدولة

مقاعد محجوزة ال توجد حصة مقاعد محجوزة  الجزائر

ال توجد حصة – ال توجد حصة البحرين

ال توجد حصة – ال توجد حصة جزر القمر

ال توجد حصة – مقاعد محجوزة جيبوتي

مقاعد محجوزة –  منصوص عليها في
التشريعات

مصر

مقاعد محجوزة – مقاعد محجوزة العراق

مقاعد محجوزة ال توجد حصة مقاعد محجوزة األردن

ال توجد حصة – ال توجد حصة الكويت

ال توجد حصة – ال توجد حصة لبنان

مقاعد محجوزة –  منصوص عليها في
التشريعات

ليبيا

مقاعد محجوزة  حصص منصوص عليها في
التشريعات

 حصص منصوص عليها في
التشريعات

موريتانيا

مقاعد محجوزة ال توجد حصة مقاعد محجوزة المغرب

ال توجد حصة ال توجد حصة ال توجد حصة سلطنة عمان

مقاعد محجوزة –  حصص منصوص عليها في
التشريعات

فلسطين

ال توجد حصة – ال توجد حصة قطر

 حصص منصوص عليها في
التشريعات

– مقاعد محجوزة المملكة العربية السعودية

ال توجد حصة – ال توجد حصة سوريا

القانون االنتخابي –  منصوص عليها في
التشريعات

تونس
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– – ال توجد حصة اإلمارات العربية المتحدة

– – ال توجد حصة اليمن

في  المرأة  حضور  حول  األدلة  في  ثغرات  هناك  تزال  ال 
المجالس المحلية، وحيثما تتوفر بيانات، فإن تقديرات تمثيل 
استثناءات  وهناك  متدنية.81  تعد  الهيئات  هذه  في  المرأة 
ملحوظة، مثل تونس حيث تشكل النساء %47 من مناصب 
المجالس المحلية82، والشمال السوري، حيث يشترط نظام 
األكراد  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  السلطة  تقاسم 
تحقيق التكافؤ بين عدد اإلناث والذكور في جميع المناصب 
حصة  تخصيص  عن  فضاًل  الحكومة،  مستويات  كافة  على 
الحكومية83.  والهيئات  المؤسسات  للنساء في جميع   40%
بين  المنطقة؛ من  الوزيرات في  عدد محدود من  يوجد  كما 
العربية  اإلمارات  تحتل  البيانات،  فيها  تتوفر  التي  الدول 
المتحدة أعلى نسبة تمثيل )%26,7(، تليها الجزائر )13,3%(، 
ثم المغرب )%13(، ثم مصر )%11,8(، ثم العراق )10,5%(، 
ثم األردن )%7,1(، ثم قطر )%6,3(، ثم سوريا )%6,1(، ثم 
اليمن )%5,4(، ثم البحرين )%4,5(، ثم لبنان )%4,3(84. وال 
البرلمان،  رئيس  أو  دولة  رئيس  منصب  في  امرأة  أية  توجد 
من  تكون  ما  فغالًبا  المرأة،  وزير  منصب  إسناد  حال  وفي 
الناحية  من  أهمية  أقل  تعتبر  التي  ‘السهلة’  الوزارات 

االستراتيجية.85

وبصفة عامة، على الرغم من زيادة مساحة التمثيل السياسي 
للمرأة، فإن األدلة المتوفرة تدعم الفكرة القائلة بأن وصول 
المرأة إلى حيز الحكومة الرسمي والتأثير فيه ال يزال يعوقه 
الذي  اإلمالئي  الطابع  مثل  المتداخلة،  العوامل  من  عدد 
تكتسيه المعايير االجتماعية والثقافية اإلقصائية والتمييزية 
مواقع  في  والرجال  النساء  بشأن  التوقعات  ل  تشكِّ التي 
النسوية،  ورفض  للدين  المحافظة  والتفسيرات  السلطة، 
ض  تقوِّ التي  والمؤسسية،  التشريعية  المنهجية  والحواجز 

فرص المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية.86

وإحالل  الدستور  وضع  عمليات  في  المرأة  مشاركة   1.3.2
السالم وتحقيق االستقرار

ولئن كانت المكاسب المتعلقة بالتمثيل الرسمي للمرأة في 
بالنزاع  المتأثرة  البلدان  في  وضوًحا  أقل  السياسي  المجال 
وعمليات  السالم  اتفاقات  فإن  المنطقة،  في  المسلح 
اإلصالح الدستوري توفر “فرًصا نادرة إلعادة التفاوض بشأن 

منح المرأة المزيد من الحقوق والصالحيات”.87
وضع  عمليات  طليعة  في  التشاركية  النهج  صارت  وقد 

تعزيز  على  قدرتها  حيث  األخيرة، من  السنوات  في  الدستور 
الشرعية والملكية الوطنية، فضاًل عن إدراج ودعم مساهمات 
مختلف الفئات، ال سّيما في المجتمعات شديدة االنقسام. 
ا، حيث ال يتجاوز  ولكن يظل ضعف التمثيل النسوي مستمرًّ
متوسط مقاعدهن في المجالس التأسيسية في البلدان التي 
تعاني من النزاع أو االضطرابات أو االنتقال السياسي نسبة 
لت المرأة تمثياًل  %19. 88 وهذا على الرغم من أنه كّلما ُمثِّ
قوية  تدابير  على  الناتجة  الدساتير  مشاريع  انطوت  جّيًدا، 

لالرتقاء بمستوى تمثيل المرأة. 89

ومع ذلك، فقد شهدت المنطقة عدًدا من النجاحات البارزة 
وضع  عملية  ففي  اإلقليمية.  الممارسات  على  تؤثر  والتي 
الدستور في تونس، تمكنت النساء من الحصول على 31 % 
وذلك  الدستور،  بوضع  فة  المكلَّ الهيئة  في  المقاعد  من 
الوقت  في  والدعوة  المتفاني،  المدني  التنظيم  بفضل 
المناسب، ودعم الحلفاء الذكور. ونتيجة لذلك، تمكنت النساء 
الهيئات  في  تمثيلهن  تعزز  هامة  أحكام  إدراج  ضمان  من 
والفتيات،  النساء  ضد  العنف  على  والقضاء  المنتَخبة، 
من  عدد  في  والرجال  النساء  بين  الفرص  تكافؤ  وضمان 
دوًرا  المرأة  لعبت  نحٍو مماثل،  المختلفة.90 وعلى  المجاالت 
 )30% )بتمثيل  اليمن  الوطني في  الحوار  ا في عملية  رئيسيًّ
للجنسين،  المنصفة  الحصائل  وساهمت في تحقيق بعض 
مثل تطبيق نظام يخصص 30 % للنساء، و%20 للشباب، 
و%50 للجنوبيين من أهل اليمن، باإلضافة إلى رفع السن 

القانونية للزواج.

من  مجموعة  إلى  النجاح  هذا  العالمية91  الدراسة  وتعزو 
بنعمر(،  )جمال  المتحدة  األمم  وسيط  دور  منها  العوامل، 
ذلك  من  واألهم  السياسي،  الحوار  وهياكل  قواعد  وبنية 
الضغوط التي مارستها الحركات الوطنية النسائية والجهات 
أدى  اليمن قد  النزاعات في  أن نشوب  غير  الدولية.  الفاعلة 
السياق  في  عليها  المتفق  االلتزامات  في  خلل  إحداث  إلى 
اليمني. وتبين األدلة الحديثة92 أنه بينما حققت عملية الحوار 
نتائج إيجابية من الناحية النظرية، تشير اإلخفاقات والتحديات 
تتحقق  لم  المكاسب  هذه  أن  إلى  العملية  تواجه  التي 

بالضرورة، وهي مسألة سًتناَقش أدناه بمزيد من التفصيل.

http://www.(80 استناًدا إلى قاعدة البيانات العالمية عن تخصيص الحصص للنساء

quotaproject.org( ووردت أيًضا في اإلسكوا )2017:12(
81 اإلسكوا )2017(

82 هيئة األمم المتحدة للمرأة )2018ج(

https://www.albawaba.com/news/how-syrian-war-shiftingrole-women-
politics-1035990 83

84 االتحاد البرلماني الدولي )2017(

85 االتحاد البرلماني الدولي )2017(

ESCWA )2017(; O‘Neil and Domingo )2016( 86

O‘Neil and Domingo )2016:18( 87

Tamarum et al )2018( 88

89 اإلسكوا )2007(

Tamarum et al )2018( 90

Coomaraswamy )2015a( 91

See Jarhum )2018( 92
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الجدول )2(
التمثيل السياسي للمرأة في اليمن 93

النسبة المئوية قبل الحرب

10% التوقيع على اتفاقية السالم بوساطة مجلس التعاون الخليجي )2011( )امرأة واحدة(* 

8% حكومة الوفاق الوطني 2012- 2014  )3 سيدات(**

7% حكومة الكفاءات 2014- 2015  )3 سيدات(**

11% الهيئة الرئاسية لمؤتمر الحوار الوطني )امرأة واحدة(***

19% اللجنة التحضيرية للحوار الوطني )6 سيدات(***

28% مؤتمر الحوار الوطني )161 امرأة(***

33% لجنة توفيق اآلراء بمؤتمر الحوار الوطني في اليمن )امرأتان(***

33% لجنة المعايير واالنضباط في مؤتمر الحوار الوطني )امرأتان(***

28% الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطن )22 سيدة(***

26% لجنة صياغة الدستور )4 سيدات(**

23% لجنة تحديد األقاليم )امرأتان(**

9%  لجنة تحديد األقاليم )امرأتان(**

0.3% برلمان 2003-2014 )امرأة واحدة(**

0.5% ا )38 سيدة(** ًي المجالس المحلية 2006– حال

منذ اندالع األزمة

6.8% ا )امرأتان(** ًي حكومة بن دغر 2015– حال

10% المفاوضات التي ُأجريت في الكويت )3 سيدات(**

البيانات الواردة في هذا الجدول مستقاة من:
* التقارير اإلعالمية

** قرارات/مصادر رسمية
*** الموقع اإللكتروني لمؤتمر الحوار الوطني

93 بيانات جمعتها رشا جرهوم للتقرير: Women and girls paying the heaviest price in Yemen )يوليو/تموز 2018(، تقديم مشترك إلى المراجعة الدورية الشاملة )أكملها أعضاء شبكة التضامن النسائي: مؤسسة العوام، مؤسسة 

إجاد من أجل التنمية، Foods4Humanity، مبادرة مسار السالم، منظمة سواسية لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الحقوق والحريات، بالتعاون مع الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية(. وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد تقديم التقرير يوليو/
تموز )2018(، تم عقد سلسلة من المحادثات اإلضافية، شملت: اجتماع لندن ويلتون بارك االستشاري حيث تمت دعوة 3 نساء فقط من أصل 22 مشارًكا؛ مشاورات جنيف امرأة واحدة فقط )وفد هادي( من بين 24 عضًوا من كال 

الوفدين المشاركين؛ كما دعا المبعوث 8 نساء كمجموعة استشارية فنية. أصدرت كتلة النساء الجنوبيات بياًنا اعتراًضا على انخفاض تمثيل النساء الجنوبيات في المجموعة االستشارية. أرسلت مبادرة مسار السالم، بتمويل من هيئة 
األمم المتحدة للمرأة، وفدًا ضم أربع نساء للمشاركة على الخطوط الجانبية – قدمت البيانات رشا جرهوم )أكتوبر/تشرين األول، 2018(.
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هناك شواهد كثيرة آخذة في التزايد على أن مشاركة المرأة 
وتنفيذ  المحادثات  اختتام  في  تسهم  السياسي  الحوار  في 
المرأة  إشراك  يتم  فعندما  وديمومتها؛94  السالم  اتفاقيات 
في هذه العمليات تزيد احتمالية إبرام اتفاق ال تقل مدته عن 
سنتين بنسبة %20، كما تزيد احتماالت عقد اتفاقية مدتها 
15 سنة على األقل بنسبة %95.35 ومع ذلك، ال تزال المرأة 
ممثلة تمثياًل ناقًصا في الحوارات السياسية: ففي الفترة ما 
بين عامي 1992 و2011، شّكلت النساء %2 فقط من كبار 
من  و9%  والموقعين،  الشهود  من  و4%  الوسطاء، 
المفاوضين في عمليات السالم على الصعيد العالمي.96 أما 
منصب  امرأة  أن شغلت  يسبق  فلم  العربية،  المنطقة  في 
تتولى  ذلك،  ومع  المتحدة.97  األمم  قبل  من  معّين  وسيط 
أرجاء  مختلف  في  المتحدة  األمم  وجود  قيادة  حالًيا  النساء 

المنطقة، بما في ذلك العراق واليمن.

ال توجد سوى أمثلة قليلة على النساء الالئي يشغلن مناصب 
رئيسية في المفاوضات، وبصفتهن أعضاء في الوفود، فال 
المنطقة.  إلى حد كبير في  ناقًصا  المرأة ممثلة تمثياًل  تزال 
في اليمن، قبل نشوب النزاع، أرسل الرئيس عبد ربه منصور 
وقوع  من  الحد  أجل  من  للوساطة  صعدة  إلى  وفًدا  هادي 
المزيد من التصعيدات. وقد ضم وفد الوساطة امرأة واحدة 
)نبيلة الزبير( كانت تتولى رئاسة فريق عمل صعدة أثناء الحوار 
الوطني.98 وفي ليبيا، كانت هناك امرأة واحدة فقط ممثلة 
حكومة  بمثابة  كان  الذي  االنتقالي،  الوطني  المجلس  في 
وبعدها  الليبية  األهلية  الحرب  أثناء  ليبيا  في  الواقع  األمر 
)2012-2011(.99 وال يزال تدني مستويات مشاركة المرأة في 
وفي  ملحوًظا.  الحالية  واليمنية  السورية  السالم  عمليات 
الرسمية  الوفود  %20 من  النساء  2016، مثلت  عام  نهاية 
لكل من الحكومة والمعارضة في عملية أستانا بقيادة األمم 
المتحدة في سوريا، ثم انخفضت إلى %15 في عام 2017. 
100 وكانت المرأة غائبة تماًما عن عملية أستانا. وفي اليمن، 

في  الت  ممثَّ فقط  نساء   3 هناك  كانت   ،2017 عام  في 
المفاوضات التي جرت في الكويت )انظر اإلطار 4 لمزيد من 

التفاصيل(. 

وذلك على الرغم من الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة 
في المسار األول لعملية صنع السالم. وفي الحاالت التي لم 
في  الفاعلة  الجهات  لجأت  المباشر،  التمثيل  فيها  يتحقق 
للحوار ضمن  موازية  هياكل  تطوير  إلى  المرأة  حقوق  مجال 
الجهود المبذولة للتأثير في عملية صنع السالم. وفي اليمن، 
األحزاب  من  النساء  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  دعمت 
أجل  من  لاللتقاء  المدني  والمجتمع  واإلعالم  السياسية 
صياغة ميثاق المرأة اليمنية من أجل السالم واألمن )الميثاق( 
بهدف تعزيز تحالف الجهات الفاعلة في مجال حقوق المرأة 
وإقامة حوارات سياسية شاملة  الحرب  إنهاء  إلى  تدعو  التي 

اجتماعات  عقد  من  الميثاق  ن  وتمكَّ  .)2015 )سبتمبر/أيلول 
تشاورية مع مجموعات نسائية داخل صنعاء واليمن وعمان 
وإدارة  المحلي  الحكم  بين  تتراوح  مختلفة،  مواضيع  حول 
وقد  التغذية.  وسوء  التصعيد  حدة  من  والتخفيف  األمن 
تمكنت مجموعة مختارة من النساء من الميثاق من حضور 
في  المتحدة  األمم  بوساطة  جرت  التي  السالم  محادثات 
األطراف  إلى  مشتركة  رسائل  تقديم  أجل  من  الكويت 
المتحاربة.101 وفي واحدة من الجوالت األخيرة من مشاورات 
لت إدارة األمم المتحدة للشؤون  اليمن )جنيف، 2018(، شكَّ
السياسية مجموعة استشارية فنية للنساء، والتي سعت إلى 

التأثير على شكل العملية ومضمونها.

 ثمة مثال آخر يتعلق بالمجلس االستشاري للمرأة السورية 
الشؤون  إدارة  وتديره  للمرأة  المتحدة  األمم  شكلته  الذي 
لألمم  الخاص  للمبعوث  استشارية  هيئة  وهو  السياسية، 
كآلية   2016 عام  في  إنشاؤها  تم  بسوريا  المعني  المتحدة 
لدعم مشاركة المرأة في عملية السالم، في أعقاب محاوالت 
كبيرة من قبل األمم المتحدة والمدافعين عن حقوق المرأة 
السورية والسياسيات. وعلى غرار المجلس االستشاري للمرأة 
للهيئة  التابعة  النسائية  االستشارية  اللجنة  هناك  السورية، 
 2015 عام  في  تشكيلها  تم  وقد   .102 للمفاوضات  العليا 
للتأثير على مواقف وفود المعارضة، والدعوة إلى تخصيص 
%25 للنساء في جميع وفود المعارضة. كما تم إنشاء غرفة 
دعم المجتمع المدني في عام 2016 من قبل إدارة الشؤون 

السياسية كهيئة لتعزيز المشاركة في العملية السياسية. 

قة محدودة فيما  وفي الوقت الذي تعد فيه التحليالت الموثَّ
يتعلق بنوعية وطبيعة مشاركة المرأة في العمليتين السورية 
النساء عبر هذه اآلليات  اختيار  الناقدون بأن  واليمنية، يدفع 
المختلفة يفتقر إلى الشفافية؛ إذ يرون أن هذه الكيانات تؤثر 
بشكل محدود وموضع تساؤل على مفاوضات إحالل السالم 
الرسمية، وأنها منفصلة بدرجة كبيرة عن الجهات الفاعلة على 
أرض الواقع.103 وعلى صعيٍد متصل، يذكر أن %26,8 فقط 
المنطقة  في  السالم  اتفاقيات  من   )119 أصل  من   32(
 )5 تنطوي على أحكام خاصة بالنوع االجتماعي )انظر اإلطار 
– وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي الحالي البالغ 50%. 
ولم تتناول أو تشمل أحكاًما بشأن العنف ضد المرأة سوى 
اتفاقيتين فقط 104 –البحرين واليمن؛ فيما يخصص اتفاقان 
من  المتضررين  واألطفال  للنساء  مادة  واليمن–  –سوريا 
التمثيل  مسألة  اتفاقية   32 أصل  من   12 وتتناول  النزاع. 
السياسي للمرأة ومشاركتها، حيث حدد العراق وليبيا واليمن 
حصص التمثيل العام للمرأة في الهيئات الرسمية.105 وبعد 
الزيادات المستمرة التي حدثت في الفترة ما بين عامي 2010 
عة التي تحتوي  و2015، تراجعت نسبة اتفاقات السالم الموقَّ
على أحكام خاصة بالنوع االجتماعي على الصعيد العالمي في 

Paffenholz et al )2016(; O‘Reilly et al )2015( 94

Stone )2015( 95

Diaz and Tordjman )2012(96

97ستكون الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المقبل للمهمة السياسية الخاصة 

لألمم المتحدة في العراق، بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، من اإلناث - أول 
ممثلة خاصة امرأة لألمين العام لألمم المتحدة في المنطقة. 

98 البيانات مقدمة من رشا جرهوم

FIDH )2012(99

Kapur )2017( 100

Anderson )2017( 101

102 هيئة مظلة تم إنشاؤها لتمثيل المعارضة السورية في محادثات جنيف للسالم المزمع 

عقدها في عام 2016
Kapur )2017(; Jarhum )2018(103

104 البحرين: مقترحات البحرين للحوار الوطني، ملخص تنفيذي، واليمن: وثيقة نتائج مؤتمر 

الحوار الوطني. 



بعد مرور ثمانية عشر عاًما: تقييم تنفيذ جدول أعمال المرأة
والسالم واألمن في الدول العربية بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1325 18

نصف  سوى  األحكام  هذه  يتضمن  لم  إذ  2016؛  االتفاقات الستة الموقعة، مقابل %70 في عام 2015.106عام 

 
اإلطار )3(

أبعاد النوع االجتماعي في اتفاقيات السالم

t  لم تكن هناك أية امرأة في عمليات الوساطة وال الشهادة التي سبقت عقد اتفاقيتي العراق واليمن المبرمتين في
عامي 2010 و2011 107، ولم يكن بين الموقعين على اتفاقية مجلس التعاون الخليجي 2011 في عام 2011 سوى 

امرأة واحدة.108

t  32 فقط من أصل 119 اتفاقية سالم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتضمن أحكاًما قائمة على النوع
االجتماعي، وفًقا لقاعدة بيانات اتفاقيات السالم بجامعة أدنبرة. 109

t  اتفاقيتان فقط 110 –البحرين واليمن– يشمالن أحكاًما أو يتناوالن مسألة العنف ضد المرأة. اتفاقيتان فقط –سوريا
واليمن– يخصصان مادة للنساء واألطفال المتضررين من النزاع.

t  تتناول 12 من أصل 32 اتفاقية مسألة التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها، حيث يحدد العراق واليمن حصص
التمثيل العام للمرأة في الهيئات الرسمية. 111

t .تشير 5 اتفاقيات 112 إلى دور المرأة في بناء السالم وإعادة اإلعمار وحل النزاعات، منها ليبيا وفلسطين واليمن

1.4
األمن وحفظ السالم: المنع

1.4.1 تمثيل المرأة في قطاع األمن

هناك أدلة واعتراف متزايد بأن وجود المرأة في قطاع األمن 
السلوك،  إساءة  معدالت  خفض  في  اإلسهام  شأنه  من 
كما  األسلحة.113  استخدام  وإساءة  القوة،  استخدام  وإساءة 
يتزايد التسليم بأن إدراج مبادئ المساواة بين الجنسين بشكل 
أكثر شمولية في عمليات إصالح قطاع األمن من شأنه تعزيز 
واإلشراف  الخدمات  إيتاء  وفعالية  المحلية  الملكية 
والمساءلة.114 وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في هذه المجاالت 
في عدد من بلدان المنطقة، على الرغم من محدودية البيانات 
الكمية المتاحة، وما تزال األرقام اإلجمالية متواضعة. وفي 

بتعيين  تقوم  هيئة  أول  العام  األمن  مديرية  كانت  لبنان، 
النساء في عام 1974، وخالل هذه الفترة ارتقت العديد من 
رتبة  أعلى  وهي  جنراالت،  ليصبحن  صفوفها  إلى  النساء 
تحصل عليها المرأة في المنطقة.115 وعالوة على ذلك، تتزايد 
عام  ومنذ  البلدية.116  الشرطة  في  العامالت  النساء  أعداد 
في  النساء  التحاق  الداخلي  األمن  قوى  دعمت   ،2012
صفوفها واتخذت تدابير استباقية لتدريب جنود قوى األمن 
الداخلي على كيفية االستجابة بشكل صحيح لحاالت العنف 
قوة  تحرص  فلسطين،  وفي  عنها.117  غ  المبلَّ المرأة  ضد 
النوع  واعتبارات  المرأة  حقوق  مراعاة  على  المدنية  الشرطة 
النوع  مجال  في  التدريبات  من  يتضح  كما  عملها،  في 
جهاز  وتبني  الشرطة  أكاديمية  في  تقام  التي  االجتماعي 
الشرطة استراتيجية النوع االجتماعي الثالثية التي تم إطالقها 
ا في ضوء محدودية  2016. ويعد ذلك تطوًرا مهمًّ في عام 

106 تقرير األمين العام عن المرأة والسالم واألمن )2017(

/https://www.fes-syria.org/research/womens-involvement-inpeace-security-and-transitionprocesses-in-the-arab-world 107

108 لم توقع سوى امرأة واحدة على اتفاقية مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، هي الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل.

https://www.peaceagreements.org 109

110 البحرين: مقترحات البحرين للحوار الوطني، ملخص تنفيذي، واليمن: وثيقة نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

111 البحرين: ملخص تنفيذي لمقترحات الحوار الوطني في البحرين، ميثاق العمل الوطني في البحرين؛ العراق: دستور العراق، قانون إدارة دولة العراق للفترة االنتقالية؛ إسرائيل / فلسطين: الملحق 

الثاني، البروتوكول المتعلق باالنتخابات، االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة )أوسلو الثاني(؛ ليبيا: االتفاق السياسي الليبي )اتفاقية السخيرات( ؛ سوريا: قرار 
مجلس األمن رقم 2254، البيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سوريا )بيان جنيف( ؛ تونس: ميثاق شرف األحزاب السياسية واالئتالفات والمرشحين المستقلين لالنتخابات واالستفتاءات في 
الجمهورية التونسية؛ اليمن: اتفاق السالم والشراكة الوطنية ، وثيقة نتائج مؤتمر الحوار الوطني ، اتفاق التنفيذ آلية العملية االنتقالية في اليمن وفًقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي )آلية تنفيذ 

مجلس التعاون الخليجي(.
112 ليبيا: االتفاق السياسي الليبي )اتفاق السخيرات(؛ فلسطين: وثيقة المصالحة الوطنية للسجناء )وثيقة السجين( )اإلصدار الثاني(، وثيقة المصالحة الوطنية للسجناء )وثيقة السجين( )اإلصدار 

األول(؛ واليمن: وثيقة نتائج مؤتمر الحوار الوطني، اتفاقية آلية التنفيذ لعملية االنتقال في اليمن وفًقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي )آلية تنفيذ مجلس التعاون الخليجي(.
Coomaraswamy )2015a( 113

Khattab and Myrttinen )2014( 114

Osman and Kassis )2014( 115

http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/presscenter/articles/2017/12/06/womenmunicipal-police-strength-andhope-to-accomplish-equalityin-the-society-. 116

htmlb
ISWAW )2016( 117



بعد مرور ثمانية عشر عاًما: تقييم تنفيذ جدول أعمال المرأة
والسالم واألمن في الدول العربية بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1325 19

ظهور وبروز اعتبارات النوع االجتماعي في الدالئل اإلرشادية 
قواعد  ومدونات  القومي،  األمن  سياسة  وأطر  العسكرية، 
لقوات  الموحدة  التشغيل  وإجراءات/بروتوكوالت  السلوك، 
األمن الوطنية في جميع أنحاء المنطقة. وعالوة على ذلك، 
تم تأسيس وحدة النوع االجتماعي في جهاز الشرطة المدنية 
التوجيهية  اللجنة  عن  فضاًل   ،2011 عام  في  الفلسطينية 
2013، وتتألف  التي تم تشكيلها في عام  للنوع االجتماعي 
من نواب رؤساء اإلدارات الرئيسية في الشرطة الفلسطينية 
2016(. كما  الفلسطينية،  المدنية  والشرطة  الداخلية  )وزارة 
في  النساء  تمثيل  صعيد  على  مهمة  مكاسب  تحققت 
صفوف الحرس الرئاسي. وفي اليمن، أعطى الصراع فرصة 
للنساء للعمل في قطاع أمن الدولة، في ضوء زيادة الطلب 
ذلك  في  بما  الدولة،  ِقبل  من  الخدمات  هذه  على 
متواضعة  مكاسب  أيًضا  العراق  وشهد  المتقاعدون.118 
ولكنها مهمة فيما يتعلق بتمثيل المرأة داخل جهاز الشرطة، 
أكدت  وقد  المانحين.  ومجتمع  الحكومة  من  كل  من  بدعم 
النساء  أن  العراقية  الداخلية  بوزارة  الشرطة  شؤون  مديرية 
وتعمل  الشرطة،  قوات  مجموع  من   2% نحو  اآلن  يمثلن 
المنظمة الدولية للهجرة على تعزيز الدور المحدد للمرأة في 
الشرطة المجتمعية المحلية.119 وفي إقليم كردستان العراق، 
العسكرية  الحملة  في  النسائية  البشمركة  قوات  ساهمت 
حالًيا  وُتبذل   ،120 داعش  سيطرة  من  المناطق  بعض  لتحرير 
جهود كبيرة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من 

أجل زيادة عدد النساء في صفوف قوات الشرطة.

القوات  في  للنساء  اإلجمالي  العدد  يزال  ال  األردن،  وفي 
تعهدت   ،2016 عام  وفي  ا.  رمزيًّ كان  وإن  ضئياًل  المسلحة 
مديرية شؤون المرأة العسكرية في القوات المسلحة األردنية 
المجاالت  في  الضابطات  تمثيل  هدف  بنسبة  باالرتقاء 
الوظيفية،  المجاالت   .3% إلى  لتصل  الطبية  غير  المهنية 
باإلضافة إلى توفير فرص وظيفية أوسع للنساء الملتحقات 
بالخدمة العسكرية.121 وقد كان الدافع وراء ذلك االستراتيجية 
عام  في  األردنية  المسلحة  القوات  أطلقتها  التي  العشرية 
2005 لزيادة عدد النساء المجندات في الجيش. وقد قامت 
نسوية  شركة  أول  بإنشاء  مؤخًرا  األردنية  المسلحة  القوات 
للقيام بالمهام األمنية الخاصة، مثل مكافحة اإلرهاب وإدارة 
بالشرطة  لاللتحاق  للنساء  المتاحة  الفرص  وتتزايد  األزمات. 
الجوي.122  والمرور  العسكرية  والمخابرات  الملكي  والحرس 
 2009 عام  في  الجزائري  الرئيس  قام  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
بترقية ضابطة إلى رتبة عميد، لتصبح أول سيدة تصل إلى 
أخريات  نساء  أربع  وظلت  الجزائري،  الجيش  في  الرتبة  هذه 
يشغلن هذه المناصب خالل عامي 2014 و 2015. 123 وهذا 
من  المنطقة  في  األولى  المرتبة  يحتل  الجزائر  جعل  ما  هو 
في  مرموقة  رتب  إلى  وصلن  الالئي  النساء  عدد  حيث 
المؤسسة العسكرية.124 وعلى نحو مماثل، في عام 2018، 

سمحت المملكة العربية السعودية وقطر 125 للنساء بالقيام 
بأدوار معينة في الجيش للمرة األولى.

ل خطوات مهمة نحو تعزيز مراعاة مؤسسات  ة جهوٌد تمثِّ ثمَّ
االجتماعي، مثل  النوع  األمني واستجابته العتبارات  القطاع 
الرابطة التونسية الوطنية لنساء الشرطة التي تأسست في 
عام 2015 من قبل ثالث نساء من الشرطة الوطنية التونسية 
وزارة  أنشأتها  التي  المرأة  ضد  العنف  مكافحة  وإدارة   126

ضباط   10 من  وتتألف   2013 عام  في  المصرية  الداخلية 
)منهم أربع نساء(.127 غير أن تأثير هذه المبادرات مازال محدوًدا 
التقنية،  اإلصالحات  وبخالف  ذلك،  من  واألهم  اآلن،  حتى 
“هناك حاجة إلى عملية إصالح أوسع نطاًقا في قطاع األمن 
حدوث  إلى  أدت  التي  الشرطة  وممارسات  هياكل  لمعالجة 
األمنية  االحتياجات  تلبية  الشرطة في  وإلى فشل  انتهاكات 
قوية  آليات  إنشاء  ذلك  في  بما  المصريين،  للمواطنين 

للمساءلة والرقابة”.128

وتشير منظمة اإلسكوا كذلك إلى أن النساء بصفة عامة ال 
يمثلن سوى جزء ضئيل من القوى العاملة في هيئة الجمارك 
جميع  في  العام  األمن  وقوة  والشرطة  المسلحة  والقوات 
الدول العربية.129 ويعزى ذلك جزئًيا إلى التصورات واألعراف 
د فكرة أن هذه األدوار غير  التي توطِّ االجتماعية والجنسانية 
مناسبة للمرأة.130 كما أنه على الرغم من وجود بعض األمثلة 
المرأة على وظائف في قطاع األمن، فإنها ال  على حصول 
ومراكز  الرفيعة  المناصب  من  كبير  حد  إلى  مستبعدة  تزال 
االلتفات  عدم  استمرار  عن  القرارات، فضاًل  واتخاذ  السلطة 
المؤسسات. ونظًرا  النوع االجتماعي في هذه  اعتبارات  إلى 
لطبيعة مؤسسات القطاع األمني التي غالًبا ما يسيطر عليها 
أو جسدية  الضابطات مضايقات لفظية  الذكور، فقد تواجه 
من زمالئهن، وال يوجد سوى القليل من األبحاث حول هذه 

المسألة.131 

1.4.2 األبعاد الجنسانية لعمليات حفظ السالم

النساء في بعثات حفظ السالم  الدالئل مركزية وجود  ُتظهر 
احتياجات  المهارات، وضمان مراعاة  لتوسيع نطاق  كوسيلة 
في  النسائية  األدوار  نماذج  وتشجيع  ومطالبهن،  النساء 
تجنيد  يكفل  كما  والحروب.132  بالصراعات  المتأثرة  البلدان 
النساء في هذه البعثات الدفاع عن حقوق المرأة واحتياجاتها 
إلى  الوصول  وتسهيل  القوة،  مصداقية  وتعزيز   ،133

معدالت  وزيادة  الحيوية،  والمعلومات  المحلية  المجتمعات 
اإلبالغ عن الجرائم الجنسية والقائمة على النوع االجتماعي.134 
وقد تمت اإلشادة ببلدان مثل األردن على النهج “الرائد”135 
السالم،  حفظ  عمليات  في  النساء  إلشراك  تتبناه  الذي 
حفظ  بعثات  في  الشرطة  أفراد  من   21 بـ  ومساهمتها 

Jarhum )2018 ( 118

https://reliefweb.int/report/iraq/improving-peace-andsecurity-iraqi-communi- 119

tiesstrengthening-role-womenpolicing
Ramzi, nd 120

Kawar )2017( 121

Kawar, J. )2017(122

Ghanem - Yazbeck )2015(123

Montenegro )nd( 124

Dalton )2018( 125

http://www.dcaf-tunisie.org/En/activite-partenaires/la-ligue-nationale- 126

tunisiennede-la-femme-policiere-lntfpet-le-dcaf-cloturent-une-seriedateliers-
visant-a-renforcerles-capacites-de-cette-association/77/10278

Ali Ayad )2013( 127

Marroushi )2015: 14( 128

129 اإلسكوا )2017(

130 اللجنة الوطنية األردنية للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة )2017(

Khattab and Myrttinen )2014( 131
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اإلطار )3(
المرأة في بعثات حفظ السالم137

النسبة المئوية ألفراد الشرطة واألفراد 
العسكريين مجتمعين بعثة حفظ السالم

4.8% )DPKO( إدارة عمليات حفظ السالم   

3.9% )UNDOF( قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك   

4.8% )UNIFIL( قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان   

7.8% )UNTSO( هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة   

6.6% )UNAMI( بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق 

تعميم  في  الملحوظة  الزيادة  من  الرغم  وعلى  السالم.136 
مراعاة منظور النوع االجتماعي في مختلف جوانب عمليات 
حفظ السالم، فإن البلدان التي تنشر كتائب حفظ السالم في 
المنطقة ما زالت قاصرة عن بلوغ الهدف الذي حددته إدارة 
من  التأكد  في  والمتمثل   )DPKO( السالم  حفظ  عمليات 
حفظ  قوات  نشر  عمليات  في   20% بنسبة  المرأة  تمثيل 

السالم.
تقوم إدارة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة بأربع عمليات 
فض  لمراقبة  المتحدة  األمم  قوة  األوسط:  الشرق  في 
في  المؤقتة  المتحدة  األمم  وقوة   ،)UNDOF( االشتباك 
الهدنة  لمراقبة  المتحدة  األمم  وهيئة   ،)UNIFIL( لبنان 
العراق  في  للمساعدة  المتحدة  األمم  وبعثة   ،)UNTSO(
النساء  نسبة  تكن  لم   ،2018 يوليو/تموز  وحتى   .)UNAMI(

األفراد  مجموع  من  تتجاوز5,5%  المهام  هذه  في  لة  الممثَّ
العسكريين وأفراد الشرطة. ومع ذلك، تستضيف المنطقة 
حالًيا قائدة القوات الوحيدة في األمم المتحدة، وهي اللواء 
األمم  هيئة  أركان  ورئيس  البعثة  رئيسة  لوند،  كريستين 

المتحدة لمراقبة الهدنة.

العنيف  التطرف  مكافحة/منع  في  المرأة  مشاركة   1.4.3
)CVE/PVE(

في عام 2015، حدد قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
رقم 2242 الصلة بين جدول أعمال المرأة والسالم واألمن 
CVE/( العنيف  التطرف  ومنع  لمكافحة  المبذولة  والجهود 
لجان  أنشطة  في  االجتماعي  النوع  إدماج  وضرورة   )PVE
لمجلس  التابعة  العنيف  التطرف  مكافحة  اإلرهاب  مكافحة 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  عمل  خطة  تنص  كما  األمن. 
لمنع التطرف العنيف على ضرورة حماية وتمكين المرأة من 

أن  غير  العنيف.  التطرف  ومنع  مكافحة  استراتيجيات  خالل 
في  مهملة  مازالت  العنيف  للتطرف  الجنسانية  األبعاد 
البحوث والممارسات على حدٍّ سواء 138، وهو أمر ذو أهمية 
من  العديد  تلعبه  الذي  النشط  الدور  في  النظر  عند  متزايدة 
في  ذلك  في  بما  العنيفة،  المتطرفة  الجماعات  في  النساء 
جميع أنحاء المنطقة. فعلى سبيل المثال، تشير البحوث في 
األردن إلى أن غالبية من شملهم البحث يعتقدون أن النساء 
جراء  الرجال  يواجهها  التي  تلك  من  أكبر  مخاطر  يواجهن 
المرأة  حرية  على  التطرف  تأثير  بسبب  وذلك  التطرف، 

وحصولها على حقوقها.139 

http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml 133

Coomaraswamy )2015b( 134

Husseini )2016( 135

http://www.peacewomen.org/node/97297 136

https://peacekeeping.un.org/en/gender 137

Schomerus and El Taraboulsi-McCarthy )2017( 138

 RASED and Search for Common Ground( - 139 مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

)2016
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عمل  خطة  تنفيذ  محاوالت  أن  إلى  االنتقادات  ذهبت  وقد 
خطة  من  االستفادة  تهدد  العنيف  التطرف  ومنع  مكافحة 
ض حقوق  عمل المرأة والسالم واألمن األوسع نطاًقا وتقوِّ
من  متزايد  بشكل  النزاعات  إلى  النظر  “يتم  بحيث  المرأة، 
ق،  منظور مكافحة ومنع التطرف العنيف، وهو منظور ضيِّ
تدابير  اتخاذ  إلى  الفاعلة  الدولية  الجهات  بعض  ميل  مع 
الُكلية  االستراتيجيات  من  بداًل  التطرف  لمكافحة  تبسيطية 
التي تعطي األولوية للسالم والُحكم الرشيد والمساواة بين 
لة تمثياًل ناقًصا إلى حد كبير  الجنسين”.140 كما أن المرأة ممثَّ
رة مثل لجنة مكافحة اإلرهاب  في المؤسسات األمنية المؤثِّ
يحد من  141– مما  األمن  لمجلس  تابعة  فرعية  –وهي هيئة 
التعاريف  صياغة  في  بفعالية  التأثير  على  قدرتها 
ذاته،  الوقت  وفي  الصلة.142  ذات  والُنهج  واالستراتيجيات 
متزايد  نحٍو  على  سلًبا  وتنظيمها  النسائية  المنظمات  تتأثر 
بتشريعات مكافحة اإلرهاب في المنطقة. ومع ذلك، فهناك 
أمثلة إيجابية للمساعي التي تقوم بها دول المنطقة لمعالجة 
لمنع  استجابتها  إطار  في  الجنسين  بين  المساواة  قضايا 
التطرف العنيف، ودفع النساء للعمل في مجال منع التطرف 
ويتبنى  السالم.  جهود  في  فاعلة  عناصر  بوصفهن  العنيف 
المغرب برنامًجا يتوخى فيه إشراك المرشدات الدينيات في 

الجهود المبذولة للتصدي للتطرف العنيف ومنعه. 143

1.5
العمل اإلنساني: اإلغاثة والتعافي

1.5.1 البرامج اإلنسانية المستجيبة لقضايا النوع االجتماعي

دة  معقَّ إنسانية  طوارئ  حاالت  من  تعاني  المنطقة  تزال  ال 
على  سنوات  تسع  مرور  فبعد   144 مسبوق.  غير  نحٍو  على 
11 مليون  يزيد عن  ما  اآلن  يوجد  النزاع في سوريا،  نشوب 
نازح سوري، منهم نحو خمسة ماليين الجئ في جميع أنحاء 
المنطقة. 145 كما ينذر استمرار العنف وانعدام االستقرار في 
جديدة  بموجات  واليمن  والعراق  وفلسطين  ليبيا  مثل  دول 
إدماج  صعيد  على  التقدم  بعض  إحراز  تم  وقد  النزوح.  من 
النوع االجتماعي من خالل البرامج اإلنسانية، والتي تم دعمها 
من خالل آليات مثل مؤشر النوع االجتماعي والعمر الخاص 
المتحدة  األمم  وكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  باللجنة 
)IASC(، والذي قامت بتمويله جميع الوكاالت الدولية على 
طورت  المتحدة.  األمم  نداءات  استكمال  وجوب  من  الرغم 
العديد من المنظمات مؤشرات النوع االجتماعي التنظيمية 
الخدمات  توفير  حول  إرشادات  إلى  باإلضافة  بها،  الخاصة 
وعالوة  االجتماعي.146  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة 
الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  رت  طوَّ ذلك،  على 
أدوات لدعم تعميم قضايا المساواة بين الجنسين في جميع 

مراحل االستجابة اإلنسانية –ال سيما دليل الشؤون الجنسانية 
بشأن  التوجيهية  والمبادئ  مؤخًرا،  تنقيحه  تم  الذي   )2018(
ورعاية  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حاالت  إدارة 
القدرة  مشروع  مثل  هيئات  وتسعى   .)2017( الناجين 
االحتياطية المعنية بالقضايا الجنسانية، وهي مبادرة أطلقتها 
 2007 عام  في  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة 
بالتعاون مع المجلس النرويجي لالجئين )NRC(، إلى تسهيل 
وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة وقيادتها في المجال اإلنساني 
إلعداد برامج المساواة بين الجنسين وتعزيزها على الصعيد 

العالمي واإلقليمي والُقطري. 

م، ال تزال الجهود اإلنسانية قاصرة  وعلى الرغم من هذا التقدُّ
لحاالت  لالستجابة  دة  المعقَّ الجنسانية  األبعاد  معالجة  عن 
استيفاء  في  الوكاالت  من  العديد  فشل  في ظل  الطوارئ، 
أهم متطلبات إدماج النوع االجتماعي، وهو تصنيف البيانات. 
األنشطة  وبلورة  تمويل  في  مزمن  نقص  هناك  يزال  وال 
 ،2017 عام  في  المثال،  سبيل  فعلى  للجنسين.  هة  الموجَّ
الوضع  حول  بياًنا   14 اليمن  في  المتحدة  األمم  أصدرت 
على  قائم  تحليل  على  فقط  واحد  بيان  واشتمل  اإلنساني، 
البيانات،  للنساء في نصف هذه  ذكر  )ورد  االجتماعي  النوع 
في  واإلصابات  باألطفال  كبير  حد  إلى  مقترًنا  ذلك  وكان 
بالتمويل  يحظى  ال  ذلك،  على  وعالوة  المدنيين(.  صفوف 
حالًيا سوى %2,6 فقط من خطة االستجابة اإلنسانية للعراق 
للعنف  االستجابة  خطة  مجموعة  من  و8,4%   2018 لعام 

المبني على النوع االجتماعي في سوريا.147 

كما أنه ال تزال هناك “أوجه قصور كبيرة في الطريقة التي 
تتشاور بها المنظومة اإلنسانية مع النساء، وتقدم الخدمات، 
عملية  في  مواقع موضوعية  في  والشباب  النساء  وتشرك 
ل  تتمثَّ نطاًقا  أوسع  مسألة  إلى  ذلك  ويشير  االستجابة”.148 
في أن المنظمات “صارت على وعي متزايد بديناميات النوع 
االجتماعي وتعمل على معالجتها، في الممارسة العملية ... 
ومازال من الصعب معالجة المعايير االجتماعية ضمن األطر 
الزمنية والميزانيات المحدودة وبدون منهجية أو خبرة كافية 
... وعلى الرغم من شعور منظمات المعونة بالقلق المتزايد 
إزاء تعزيز المساواة بين الجنسين عندما تواجه احتياجات الناس 
يمكن  ممكن،  وقت  أسرع  في  تلبيتها  وضرورة  العاجلة 
والمعايير  األدوار  على  االعتماد  االجتماعية  للتدخالت 

الجنسانية غير المتكافئة، بداًل من العمل على تحسينها”.149

Möller-Loswick )2017( 140

Ni Aolain )2016( 141

Möller-Loswick )2017( 142

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/ 143

the-female-quran-expertsfighting-radical-islam-inmorocco/551996
https://www.unhcr.org/uk/middle-east-and-north-africa.html 144

145 البنك الدولي )2018(

146 تضم اللجنة التوجيهية لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني خبراء عالميين 

في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي من الفيلق الطبي الدولي، ولجنة اإلنقاذ الدولية، 
واليونيسيف، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

الذين أصدروا مبادئ توجيهية مشتركة بين الوكاالت بشأن العنف ضد المرأة ورعاية الناجين 
)2017(

https://fts.unocha.org/appeals/overview/2018 147

Anderson )2017: 69( 148

Khattab )2018( 149
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كما تشير األدلة المستجدة إلى المخاطر الكبيرة التي تواجهها 
النساء باعتبارهن أول المستجيبين في االستجابة اإلنسانية، 
مثل حاالت االستغالل واالعتداء الجنسيين. وقد تم تسليط 
ضد  للعنف  مشترك  تقييم  في  القضايا  هذه  على  الضوء 
أن  إلى  خلص  والذي  المنطقة،  في  والفتيات  النساء 
ممارسة  مقابل  تقديمها  يجري  كان  اإلنسانية  المساعدات 
الجنس في مختلف المحافظات في سوريا.150 ويقع في ُلب 
هذا األمر تمويل المنظمات النسائية الوطنية والمحلية التي 
وفي  الصراع.  من  المتضررين  إلى  الوصول  إمكانية  لديها 
التمويل  نسبة  عن  متاحة  بيانات  فيه  توجد  ال  الذي  الوقت 
المنظمات  إلى  الحالي  الوقت  في  يذهب  الذي  اإلنساني 
في  النساء  تقودها  التي  المنظمات  من  وغيرها  السورية 
التي  للمنظمات  السنوية  الميزانية  يبلغ متوسط  المنطقة، 
تقودها النساء على المستوى العالمي أقل من 25000 دوالر 
أمريكي، وكمثال على ذلك، فقد تلقت %0,3 من المساعدات 
عام  في  كندا  في  الجنسين  بين  المساواة  على  تركز  التي 

151 .2013/14

وبالنظر إلى تمويل األنشطة اإلنسانية، ثمة مخاوف من أن 
تفضي التحوالت نحو تدفقات تمويل المساعدات اإلنسانية 
على  االجتماعي  النوع  تنمية  أجندة  أهمية  من  التقليل  إلى 
المدى الطويل،152 مما يدفع منظمات المجتمع المدني ألن 
العدالة  تحقيق  أجل  من  االستراتيجي  عملها  “توقف 
األولوية  إيالء  الجنسانية”.153 وفي حين يجب االستمرار في 
على  العمل  يظل  أن  أيًضا  البد  لألرواح،  الُمنِقذة  للتدخالت 
أولوية  البعيد  المدى  على  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق 

جماعية.

بالروابط  االعتراف  أزمة  استمرار  على  الضوء  الدالئل  تسلط 
بين المشاركة الفعالة للمرأة في االستجابة اإلنسانية وتحُسن 
القمة  قطعت  وقد  النزاعات.154  وحل  اإلغاثة  تقديم  نواتج 
العالمية للعمل اإلنساني وما نتج عنها من التزامات الصفقة 
الكبرى بشأن تمويل األنشطة اإلنسانية شوًطا في معالجة 
ا  لت اعتراًفا مهمًّ هذه القضايا على الصعيد العالمي؛ إذ شكَّ
كونهن  رغم  المستجيبين  أول  من  يُكّن  ما  غالًبا  النساء  بأن 
تدعمه  أمٌر  وهذا  األحيان.155  أغلب  في  األزمات  من  ناجيات 
ن أن النساء قد ُقمن في العديد  أدلة مستقاة من المنطقة تبيِّ
اإلنسانية  المساعدات  إيصال  في  قيادية  بأدوار  البلدان  من 
وجهود صنع السالم على المستوى المحلي. 156 ففي اليمن، 
على سبيل المثال، اضطلعت النساء بأدوار كبيرة في تقديم 
النفسي  والدعم  الطفل،  وحماية  األولية،  اإلسعافات 
واالجتماعي داخل المجتمعات المحلية، وتجريد المدارس من 
األسلحة، وإعادة إدماج المقاتلين. 157 وعلى نحو مماثل، في 
فاعل  نحو  على  أنفسهم  السوريون  الالجئون  ينظم  األردن، 
حول عدد من القضايا، مثل إنشاء شبكات غير رسمية تساعد 
على تشكيل السياسات الخاصة بالتعليم وحرية التنقل وسبل 
يخططون  كانوا  التي  األجانب  كراهية  ومكافحة  العيش 

لتقديمها للبرلمانيين. 158

150 منتدى منطقة المسؤولية المتعلقة بالعنف الجنساني )2017(

151 مبادرة نوبل للمرأة وصندوق ماتش الدولي للمرأة )2017(

Anderson )2017: 11( 152

153 المرجع السابق

Anderson and Myrttinen )2017:11( 154

Mollet )2017( 155

Tabbara, and Rubin, )2018( 156

  Heinze and Babbaad )2017(; Farr and Boukhary )2017(; Heinze and Stevens )2018( 157

Mollett )2017: 15( 158
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بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية تقوم بدورية لرصد وقف إطالق النار بالقرب من الحدود مع موريتانيا. 
©صورة األمم المتحدة/مارتين بيريه.

2.

التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ 
جدول أعمال المرأة والسالم واألمن

يقدم القسم التالي مناقشة للتحديات والفرص المتصّورة لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 
1325 وجدول أعمال المرأة والسالم واألمن في منطقة الدول العربية، باالعتماد في الغالب على 
المقابالت ومناقشات مجموعات التركيز من أصحاب المصلحة الذين يدعمون تنفيذ جدول أعمال 
المرأة والسالم واألمن على المستويين الُقطري واإلقليمي. وقد شمل المجيبون أفراًدا ينتمون إلى 
ذين، ومنظمات  وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات المانحة، وممثلي الحكومات، والشركاء المنفِّ
النتائج،  إثبات  أو  لتوضيح  المنشورة  األدبيات  اسُتخدمت  وقد  واألكاديميين.  المدني،  المجتمع 
ا، لكن هذا القسم يركز إلى حد كبير على إعالء أصوات األفراد الذين تمت  حيثما كان ذلك مناسًب

مقابلتهم.

ومتعددة  معقدة  السياق  هذا  في  والفرص  التحديات  تعد 
م  الجوانب ومحددة السياق. ومن ثم، فإن هذا القسم ال يقدِّ
والمحتوى  األنشطة  جميع  تقديم  حول  أعّم  مناقشة 
المواضيعي المتعلق بركائز قرار مجلس األمن 1325، وإنما 
يركز على لقطة مجمعة للنتائج في مختلف البلدان، من خالل 

أربعة موضوعات شائعة فرضت نفسها بقوة:

2.1. الملكية المحلية وأهميتها
2.2. االلتزام واإلرادة السياسية

2.3. المشاركة السياسية للمرأة وتأثيرها
2.4. مشاركة الجهات المانحة والحوار

Rayman et al )2016( 159

Muhareb )2017( 160

Richter-Devroe )2010( 161
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الرئيسية: التحديات 

t  تأثر العمل في مجال حقوق المرأة على نحٍو إيجابي بزيادة المعرفة بقرار مجلس األمن رقم 1325 وجدول أعمال المرأة والسالم
واألمن في بعض السياقات، مما أتاح للمرأة تنظيم عملية صنع السالم حول قضايا السالم واألمن المتماسكة. كما فتحت 
األمن  مجلس  قرار  ترجمة  سبل  حول  اآلراء  وتوافق  الوعي  في  نقص  ة  فثمَّ ذلك،  ومع  للتعاون.  جديدة  آفاًقا  المشاركة  هذه 
محّلي  محتوى  وجود  عدم  ذلك  إلى  ويضاف  المحلية.  المستويات  على  واألمن  والسالم  المرأة  أعمال  وجدول   1325 الدولي 
وهناك  والملتقيات.  العمل  ورش  على  بعينها  ومنظمات  الحضرية(  ’النخبة  من  )غالًبا  أفراد  هيمنة  إلى  والميل  العربية،  باللغة 
أيًضا تصور تشاطره بعض العناصر الفاعلة في مجال المرأة والسالم واألمن مؤداه أن جدول األعمال ‘يسكت’ عن اإلشارة إلى 

القضايا الحاسمة التي تؤثر على المرأة على أرض الواقع، مثل نزع السالح والعسكرة والهجرة القسرية.

t  ،المدني المجتمع  في  الفاعلة  والجهات  النساء  بين  األعمال  لجدول  المحلية  الملكية  في  نقًصا  تخلق  القضايا مجتمعة  وهذه 
واستيعابها.    رة  المتصوَّ أهميتها  من  يحد  مما 

الرئيسية: الفرص 

t  والوطني المحلي  الصعيد  الموحدة على  التشاركية  للجهود  يوفر منصة قوية  أن  والسالم واألمن  المرأة  أعمال  لجدول  يمكن 
العناصر  تأييد  وحشد  مجدية  بكيفية  المحلي  ك  التملُّ بناء  ذلك  ويشمل  فاعل،  نحو  على  ا  محليًّ تكييفه  تم  ما  إذا  واإلقليمي، 
الفاعلة الرئيسية في المجتمع المدني ومختلف الفئات، واالستفادة من الجهود الحالية في مجال حقوق المرأة، مثل الجهود 

المرأة. التمييز ضد  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  تنفيذ  بشأن  المبذولة 

2.1

الملكية المحلية وأهميتها

2.1.1 لغة مشتركة؟

تشير الدالئل إلى أن قرار مجلس األمن رقم 1325 قد يقدم 
حد  وضع  أجل  من  الجهود  لتوحيد  ونهًجا  مشتركة’  ‘لغة 
المرأة  وقضايا  والفتيات  النساء  ضد  العنف  لممارسات 
العربية.159  المنطقة  في  نطاًقا  األوسع  واألمن  والسالم 
في  النساء  من  عدد  مع  ُأجريت  التي  المقابالت  وتوضح 
والناشطات  الجنوب(  في  )نساء  وليبيا  )غزة(  فلسطين 
اليمنيات كيف تمكنت النساء المحليات من استخدام ‘لغة’ 
المرأة  أعمال  1325 وجدول  الدولي رقم  قرار مجلس األمن 
والسالم واألمن لتنظيم جهودهن من أجل صنع السالم حول 
المقابالت  أن  غير  سق.  متَّ نحو  على  واألمن  السالم  قضايا 
األساسية  المفاهيم  حول  الوعي  نقص  عن  أيًضا  كشفت 
والسالم  المرأة  أعمال  وجدول   1325 األمن  مجلس  لقرار 
واألمن لدى الجهات الفاعلة المحلية؛ حتى في الحاالت التي 
تشارك فيها الجهات الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني 
في تنفيذ جدول األعمال، فثمة توافق محدود في اآلراء حول 
وجود  ذلك  إلى  يضاف  العملية.  الناحية  من  ذلك  يعنيه  ما 
نقص في المحتوى العربي المطبوع واإللكتروني حول المرأة 
والسالم واألمن، فضاًل عن ميل المصطلحات الُمسَتخَدمة 
وبالغة  واسعة  تكون  أن  إلى  المتحدة  األمم  قرارات  في 
القرار  محتوى  تفكيك  ضرورة  على  يؤكد  “مما  التخصص، 
الوطنية  والسياسية  االجتماعية  للسياقات  وفًقا  وتطويعه 

لكل دولة”.160

واألمن  والسالم  المرأة  قضايا  في  العامالت  النساء  تتفق 
على مستوى القواعد الشعبية على أن جدول األعمال هو في 

“تعمل النساء بشكل طبيعي وغريزي في مجال المرأة 
والسالم واألمن، لكن لم يكن لديهن لغة تأطير لهذا العمل 

من قبل” )أحد الخبراء اإلقليميين في شؤون المرأة 
 والسالم واألمن(

“عندما تقول ‘جدول أعمال المرأة والسالم واألمن’، لن 
ًقا واحًدا لما تعنيه هذه العبارة وكيفية  تجد فهًما منسَّ

لبنان( المدني،  )المجتمع   استخدامها” 

“إنك ترى نفس األشخاص في أحداث مماثلة، ويحملون 
نفس الرسائل، وهي رسائل جد قيمة، لكن ماذا عن 

األصوات األخرى؟’ )المجتمع المدني، سوريا(

من  عدد  ِقبل  من  وُمستخَدم  ‘مملوك’  األول  المقام 
البارزين، مما يحول دون وصول النساء  المنظمات واألفراد 
الالئي ال ينتمين إلى النخبة إلى ساحات الحوار وورش العمل 
من  العديد  قدرة  عدم  إلى  ذلك  وُيعزى  األحيان.  أغلب  في 
إلى  السفر  على  النساء  تقودها  التي  والمنظمات  النساء 
أماكن معينة، أو تأمين دعوات ألنهن ليس لديهن الكثير من 

العالقات أو ال ُيِجدن اللغة اإلنجليزية. 

وفي ظروف أكثر تطرًفا، كانت هناك شكوك وحالة من التردد 
إزاء التعامل مع قرار مجلس األمن رقم 1325، الذي تم النظر 
ل خطًرا على  إليه باعتباره أجندة خارجية يقودها الغرب وتشكِّ

القيم االجتماعية والثقافية.161
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“إن االرتباط بين االحتالل العسكري واتفاقية القضاء على جميع 
لنا  بالنسبة  األهمية  بالغ  أمٌر  هو  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 
كنساء ألنه يعطينا قيمة أكبر ويسمح لنا باستخدام هذا اإلطار” 

)المجتمع المدني، غزة(

“نحاول بيع هذه الروابط المتداخلة – ال يوجد سالم بدون تنمية 
وال توجد تنمية بدون سالم” )وكالة األمم المتحدة، لبنان(

الحدود بين إسرائيل وغزة. © صورة األمم المتحدة/مارك غارتن.

رة 2.1.2 الفجوات والعالقات المتصوَّ

أعمال  به جدول  الذي يتسم  الشامل  الطابع  الرغم من  على 
من  عدد  إلى  المجيبون  أشار  واألمن،162  والسالم  المرأة 
المواضيعية  باالعتبارات  يتعلق  فيما  رة  المتصوَّ ‘الثغرات’ 
لقرار مجلس األمن 1325. وشملت هذه األمور قضايا نزع 
السالح، والعسكرة، واالحتالل العسكري، والهجرة القسرية، 
ودور الصدمات النفسية والعقلية الصحة، والتقاطعية، ودور 
المجتمع  في  الفاعلة  الجهات  وأبرزت  االجتماعية.  المعايير 
ًما في قدرتها على استخدام التوصية  المدني أنها حققت تقدُّ
ونشاط  تحليالت  مواءمة  في  سيداو  للجنة   30 رقم  العامة 
هو  كما  الحقوقية،  المطالب  مع  واألمن  والسالم  المرأة 
التمييز ضد  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  في  موضح 
أبرز  المرأة، ال سّيما من خالل عمليات اإلبالغ الدورية. وقد 
المرأة والسالم واألمن على  أعمال  ربط جدول  ذلك ضرورة 
نحو أكثر فاعلية بجداول أعمال حقوق اإلنسان األشمل، مثل 
التي  المرأة،  التمييز ضد  أشكال  القضاء على جميع  اتفاقية 
من  العديد  في  بفعالية  النسائية  الحركات  بها  تستعين 

السياقات.163 

وكان ممثلو المجتمع المدني في غزة تحديًدا قد أثاروا مسألة 
أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على 
الناشطات  مّكنت   ،1325 رقم  األمن  مجلس  قرار  عكس 
مع  التعامل  من  المرأة  حقوق  مجال  في  الفاعلة  والجهات 
القضايا المتعلقة باالحتالل العسكري بطريقة مجدية. وثمة 
المرأة والسالم واألمن  آراء قاطعة مؤداها أن جدول أعمال 
ُينظر إليه باعتباره يخص فقط البلدان التي تشهد ‘نزاًعا دائًرا’، 
وهو ما ساهم في تقويض فعالية اإلطار في المنطقة إلى 
حدٍّ كبير من وجهة نظر المجيبين.164 وكما أوجزه أحد موظفي 
األمم المتحدة، “يتمثل التحدي الحقيقي في هذا المقام في 
رنا بأنه عن الحروب والنزاعات،  عنوان جدول األعمال؛ إذ يذكِّ
لنا”  قلق  مصدر  ليس  هذا  إن  القول  إلى  الدول  يقود  مما 

)األمم المتحدة، لبنان(.

 2.1.3 التشاور والمشاركة

توافقت آراء جزء كبير من المجيبين على عدم وجود إقبال على 
تنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والسالم واألمن 
على مستوى الحكومة والمجتمع المدني على حدٍّ سواء، مع 
التأكيد على أهمية دعم عمليات تطوير وتنفيذ خطط العمل 
والمشاركة  التنفيذية  واالستراتيجيات  بالموارد  الوطنية 
السياسية للمضي ُقُدًما بالخطط بحيث ال تكون مجرد “حبر 
عدم  على  المدني  المجتمع  ممثلو  أكد  كما  ورق”.165  على 
وجود قدر كاف من التشاور والمشاركة في عمليات تصميم 
سبيل  على  العراق،  ففي  الوطنية.  العمل  خطط  وتطوير 
متعددة  عمل  مجموعة  تشكيل  من  الرغم  على  المثال، 
بأن  تصور  ة  ثمَّ الوطنية،  العمل  خطة  إطار  في  القطاعات 
عملية تطوير خطة العمل الوطنية كان من الممكن أن يكون 
تم استبعاد  الحاالت،  عملية استشارية واسعة. وفي بعض 
مجموعات معينة من عملية التصميم والتطوير. كما أكدت 
من  نساء  أي  استشارة  تتم  لم  أنه  فلسطين  من  المجيبات 
قطاع غزة على الرغم من أن الناشطين يبذلون ما في وسعهم 

حالًيا لتنفيذ مبادرات خطة العمل الوطنية.

O‘Rourke and Swaine )2018(; Labonte and Curry )2016( 162

Coomaraswamy )2015a(; Swaine and O‘Rourke )2015( 163

164 معهد الدراسات النسائية في العالم العربي )2016( 

Rayman et al )2016: 3( 165
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الرئيسية: التحديات 

t  والسالم بالمرأة  خاصة  وطنية  عمل  خطط  تطوير  مثل  األعضاء،  الدول  اتخذتها  التي  اإليجابية  اإلجراءات  من  الرغم  على 
بجدول  للوفاء  السياسية  واإلرادة  القدرة  إلى  تفتقر  الدول  تلك  في  الفاعلة  الجهات  أن  مفاده  تصور مشترك  ة  فثمَّ واألمن، 
مدى  حول  للتساؤل  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  الجهات  التنفيذ  دالئل  ضعف  دفع  وقد  واألمن.  والسالم  المرأة  أعمال 
والسالم  المرأة  أعمال  جدول  أهداف  لتعزيز  كأداة  واألمن  والسالم  بالمرأة  الخاصة  الوطنية  العمل  خطط  استخدام  إمكانية 

للدولة. التابعة  الفاعلة  الجهات  ومحاسبة  واألمن 

t  بجدول يتعلق  فيما  الحكومية  الفاعلة  والجهات  المدني  المجتمع  بين  اإليجابي  التعاون  أمثلة  بعض  وجود  من  الرغم  على 
تمثيلية  وغير  رمزية  أنها  على  واسع  نطاق  على  إليها  ُينَظر  الجهود  فإن هذه  الوطنية(،  العمل  تطوير خطط  )ال سّيما  األعمال 

مستدامة وغير 

t  واالجتماعية السياسية  االنقسامات  بسبب  السياسات  واتساق  واإلقليمية  الوطنية  بالهوية  المتعلقة  القضايا  تتعطل 
فعالية  عدم  إلى  باإلضافة  األهداف،  من  محددة  مجموعة  على  بالعمل  اهتمامها  أو  المرأة  رغبة  على  أثرت  والتي  التاريخية، 

العمل. أو توقفها عن  الدولة  أجهزة 

الرئيسية: الفرص 

t  ثمة فرصة للمضي قدًما في المجاالت ذات االهتمام المشترك إذا ما تم بناء القدرة على التنفيذ وفًقا لجدول أعمال المرأة
المزيد من  وتقديم  الالزمة  الموارد  توفير  الدولة، مع  داخل مؤسسات  الحالية( من  الوطنية  العمل  )وخطط  واألمن  والسالم 
تكون  المدني. وقد  المجتمع  الفاعلة في  الجهات  والفعالة من  والشاملة  الكاملة  المشاركة  التنفيذ، مع  لدعم عملية  الحوافز 
الدول  على  الضغط  زيادة  في  للمساعدة  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي  الصعيدين  على  مهمة  استراتيجية  فرص  أيًضا  هناك 

دائًرا. نزاًعا  التي تشهد  الدول  تنفيذ جدول األعمال، بما في ذلك  األعضاء ومساءلتها لدعم 

2.2

االلتزام واإلرادة السياسية

2.2.1 القدرات الحكومية واإلرادة السياسية

كما هو موضح في القسم 2، اتخذت الدول األعضاء خطوات 
إيجابية لدعم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن، ال 
سّيما تطوير خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسالم واألمن. 
وقد أبرزت المقابالت التي ُأجريت مع ممثلي األمم المتحدة 
والمجتمع المدني أن برامج العمل الوطنية من شأنها خلق 
والجهات  المدني  المجتمع  بين  المشترك  للتعاون  فرٍص 
الفاعلة الحكومية، وأن “تطوير خطة عمل وطنية هو المسألة 
الشاملة الوحيدة التي يمكن فهمها بطريقة واحدة من ِقبل 
المنظمات والحكومة” )ممثل المجتمع المدني، لبنان(. ومع 
الوعي  قلة  على  ساحقة  بأغلبية  المجيبون  أكد  فقد  ذلك، 
مجلس  قرار  تنفيذ  في  المشاركة  على  والقدرة  واالهتمام 
األمن رقم 1325 على المستوى الحكومي. وقد اتفق على 
هذا الرأي كل من ممثلي المجتمع المدني واألفراد العاملين 
على المستوى الحكومي. وفي إحدى الحاالت في ليبيا، كان 
البالد  بأن  خاطئ  انطباع  الحكوميين  المسؤولين  أحد  لدى 
والسالم  المرأة  بشأن  وطنية  عمل  خطة  بالفعل  ق  تطبِّ

واألمن. 

بين  فعال  تعاون  وجود  عدم  اعُتِبر  الحاالت،  بعض  وفي 
المجتمع المدني والدولة هو المعيق الرئيسي المعطل. وقد 
دفع ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للتساؤل حول 

“توفر خطط العمل الوطنية مساحة ملموسة للحوار بين 
المنظمات النسائية والحكومات، وهذا أمر ال يحدث دائًما” 

 )األمم المتحدة، األردن(

“يجب أن يسير تنفيذ هذه الخطة في كال االتجاهين )من 
أعلى ألسفل ومن أسفل إلى أعلى( ولكن لسوء الحظ، لم 

 يحدث ذلك” )مسؤول حكومي، فلسطين(

“لم تكن هناك إرادة سياسية لتنفيذ الخطة” )المجتمع 
العراق( المدني، 

لتعزيز  كأداة  الوطنية  العمل  خطط  استخدام  إمكانية  مدى 
الفاعلة  الجهات  ومساءلة  واألمن  والسالم  المرأة  أهداف 
الجهات  تساءلت  الفلسطينية،  المسألة  وفي  الحكومية. 
الفاعلة في مجال حقوق المرأة على وجه التحديد عن جدوى 
واتفقت  اإلسرائيلي.  االحتالل  استمرار  ظل  في  اإلطار  هذا 
النساء على أن “هناك نقص في آليات تطبيق القرار 1325، 
فضاًل عن عدم وجود إجراءات تأديبية لضمان التزام مختلف 
اتفاقية  على  صادقت  إسرائيل  أن  رغم   ]...[ القرار  األطراف 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويجب أن تلتزم. 
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“في اجتماعات الحكومة ال أحد يتحدث عن قرار مجلس األمن 
في  كبير  )مسؤول  أحد”  يعرفه  ال  األغلب  وفي   ،1325 رقم 

الجيش الوطني الليبي، ليبيا(

2.2.2 التأطير على المستويين الوطني اإلقليمي

‘القومية’ في حوار  التركيز على  ُأشير  السياقات،  في بعض 
كان  حيث  عثرة،  حجر  باعتباره  واألمن  والسالم  المرأة 
لالنقسامات السياسية واالجتماعية التاريخية تأثير كبير على 
رغبة المرأة أو اهتمامها بالعمل على مجموعة من األهداف. 
والحظ من ُأجريت معهم مقابالت تنوًعا كبيًرا داخل سياقات 
دون  األحيان  من  كثير  في  نوقش  ما  وهو  وعبرها،  البلدان 

احترام أو دون االعتراف به من ِقبل المجتمع الدولي.

وأبرز مجموعة من المشاركين التعقيدات التي تنطوي عليها 

مناقشة ‘التنفيذ اإلقليمي’؛ حيث شعر بعض األفراد أنه قد 
تكون هناك فرص لالستفادة من الديناميات اإلقليمية ودون 
للغاية  الصعب  من  كان  أنه  آخرون  رأى  فيما  اإلقليمية، 
مناقشة كلمة ‘إقليمية’ في هذا السياق، على النحو الموجز، 
“إذا تحدثنا عن جدول أعمال المرأة والسالم واألمن ‘الشاملة’ 
قة للتنفيذ  في المنطقة، سيوحي األمر بأن هناك جهوًدا منسَّ
في حين أنه ال توجد أي جهود مبذولة في هذا الصدد. فمن 
بالغ الصعوبة الحديث عن ‘التنفيذ اإلقليمي بهذه الطريقة”.

 

“كيف لِك كامرأة أن تؤثري في خطة العمل الوطنية عندما 
 ال يكون لديك وطن؟” )ناشط فلسطيني، غزة(

“هناك نقص في آليات تطبيق القرار 1325، باإلضافة إلى 
عدم وجود إجراءات تأديبية لضمان التزام مختلف األطراف 

بالقرار” )باحث فلسطيني، غزة(
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الرئيسية: التحديات 

t  الفعالة السياسية  للمشاركة  األولوية  إعطاء  المدني  المجتمع  ومنظمات  المرأة  حقوق  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تواصل 
السالم  مجال  في  خبرتها  تشكيل  في  للمساعدة  اآلليات  أهم  من  واحدة  باعتبارها  األمن(  قطاع  في  ذلك  في  )بما  للمرأة 

واالستقرار. واألمن 

t  م من المانحين والدعم الدولي حذرت المراقبات النسويات من أنه على الرغم من األهمية البالغة التي يكتسيها الدعم المقدَّ
الطاولة  على  النساء  أعداد  زيادة  على  التركيز  في  المشاركة  هذه  اختزال  عدم  يجب  السياسي،  المجال  في  المرأة  إلشراك 
والمقاعد، والمخاطرة بإغفال ضرورة الوصول إلى فهم أكثر شمواًل للعوامل الهيكلية التي تحول دون وصول المرأة وتأثيرها 

العامة. الحياة  القرار في  على صنع 

الرئيسية: الفرص 

t  يبُرز وصول المرأة إلى صنع القرار، سواء داخل المجال السياسي أو في جهاز األمن، باعتباره أحد األهداف المشتركة القوية
المصالح  هذه  من  لالستفادة  فرصة  وهناك  الدولي.  المجتمع  قبل  من  كبير  باهتمام  حظي  كما  المرأة،  حقوق  مجال  في 
المشاركة  تحقيق  خالله  من  يمكن  الذي  نطاًقا  األوسع  الهيكلي  السياق  على  التركيز  مواصلة  إلى  حاجة  وثمة  المشتركة، 

والتأثير.

2.3

المشاركة السياسية للمرأة وتأثيرها

2.3.1 إعطاء المرأة األولوية لتمكينها السياسي

ومنظمات  المرأة  حقوق  مجال  في  الفاعلة  الجهات  أعطت 
األولوية  معها  مقابالت  ُأجرت  التي  المدني  المجتمع 
صنع  إلى  والوصول  للمرأة،  الفعالة  السياسية  للمشاركة 
أهم  من  واحدة  باعتبارها  القطاعات،  مختلف  في  القرار 
مجال  في  وخبرتها  تجاربها  تشكيل  في  للمساعدة  اآلليات 
دت المجيبات  السالم واألمن واالستقرار. ومع ذلك، فقد شدَّ
تهميشهن  ناقًصا، ويشمل ذلك  تمثياًل  الت  ُممثَّ أنهن  على 
في عمليات موازية ال ُتظهر عادة أي تأثير ملموس على اتخاذ 

القرارات ‘الرسمية’ )أي الذكورية(.

وكان هناك توافق كبير في اآلراء بين المجيبين حول وجود 
السياسي  المجال  في  المرأة  تمثيل  لتضخيم  فورية  حاجة 
دعمهن  النساء  من  العديد  وأكدت  عليه.  الشرعية  وإضفاء 
وجه  على  االجتماعي،  النوع  أساس  على  الحصص  لنظام 
السياسي  التمثيل  لضمان  مهمة  خطوة  اعتباره  التحديد، 
إحدى  لخصت  كما  الليبية،  القضية  في  سّيما  وال  للمرأة، 
الناشطات األمر قائلة إن “بدون حصص، لن تصل المرأة إلى 

أي مناصب ولن تنجح في االنتخابات” )ناشطة، ليبيا(.

هناك مجال آخر كثر ذكره من ِقبل المجيبات، وهو يرتكز على 
أهمية مشاركة المرأة في قطاع األمن، إذ أكد ممثل األمم 
ل في  المتحدة أن “ إحدى المشاكل المتعلقة بالتطرف تتمثَّ
انعدام الثقة في الحكومة وحقيقة أن قوات األمن هي جزء 
أن يكون  المهم  دينامية خلق أشخاص مقاومين. فمن  من 
هناك المزيد من النساء في جميع األجهزة –وليس في جهاز 
الشرطة فحسب– وكذلك في أجهزة المخابرات وفي الجيش. 
معا”  تحقيقه  أجل  من  المزيد  عمل  جميًعا  يمكننا  أمر  وهو 

)ممثل األمم المتحدة، األردن(.

“هذا الجدول ال يمتلك سلطة التنفيذ ألن القيادات النسائية 
غير قادرة على الدخول في حوار سياسي فيما بينها أو حتى 
مع القيادات الذكورية، وبالتالي فهن غير قادرات على إحداث 

أي تغيير” )المجتمع المدني، غزة(
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2.3.2 االنتقال إلى ما يتجاوز األرقام

وفيما يتصل بالمناقشات التي دارت حول التمثيل والتأثير، 
الدعم  اختزال  يتم  أال  في  أملهن  مجدًدا  المجيبات  أكدت 
الدولي من الجهات المانحة في التركيز على زيادة أعداد النساء 
الجهود  تكفل  أن  وينبغي  والمفاوضات.  الحوار  طاولة  على 
إلى  الوصول  ضرورة  إغفال  عدم  الصدد  هذا  في  المبذولة 
فهم أكثر شمواًل للعوامل الهيكلية التي تحول دون وصول 
المرأة إلى المجال السياسي في المقام األول، والحواجز التي 

تحد من قدرتها على التأثير والقيادة في هذه المجاالت حينما 
يتمكنَّ من الوصول.

 

األساس  خطوط  ألن  المشاركة  على  المانحون  “يركز 
المشاركة  إن   ]...[ أرقام  إلى  اختزالها  يمكن  واألهداف 
ركيزة  وهي   – القطوف  دانية  ثمرة  تعد  وحدها  باألرقام 
تقتضي أقل درجات تفكيك النظام” )أحد الخبراء اإلقليميين 

في مجال المرأة والسالم واألمن(
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الرئيسية: التحديات 

t  أجندة تتجاوز  التي  األجل،  قصيرة  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  على  المنطقة  في  المانحة  الجهات  أولويات  تركيز  يتزايد 
منظمات  ذلك  في  بما  المدني،  المجتمع  منظمات  يدفع  مما  األحوال؛  أسوأ  في  عليها  وتغطي  بل  أجاًل،  األطول  التنمية 

الجنسين. بين  العدالة  تحقيق  أجل  االستراتيجي من  العمل  ف عن  التوقُّ إلى  المرأة،  حقوق 

t  الفاعلة في النساء والجهات  بين مختلف فئات  اآلراء  توافٍق في  إلى  بالوصول  الدولي في كثير من األحيان  المجتمع  يطالب 
تنوعها. ويحد من  النسائية  الحركات  بناء  حيز  ويشوه  يقلص  ما  المدني، وهو  المجتمع 

الرئيسية: الفرص 

t  إحداث على  قدرة  أكثر  يكون  أن  على  األجل  طويل  االستراتيجي  العمل  من  بالمزيد  المانحة  الجهات  تقوم  لكي  فرصة  هناك 
ودعم  لحماية  النساء،  تقودها  التي  للمنظمات  المباشر  والتمويل  الجنسين،  بين  العدل  بتحقيق  يتعلق  فيما  التحوالت 
استمرار الحوار النسوي وبناء الحركات. كما يمكن وضع أهداف للمانحين لضمان الحد األدنى من اإلنفاق على األنشطة مع 

المرأة.. وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  على  التركيز 

2.4

الحوار ومشاركة الجهات المانحة

2.4.1 ضعف أجندات النوع االجتماعي

كما  المدني،  المجتمع  ص مساحات مشاركة  تقلُّ جانب  إلى 
ل اهتمام وتركيز المانحين  ن أن تحوُّ نوقش في القسم 2، يتبيَّ
المنظمات  من  العديد  عزل  قد  التمويل  أولويات  ر  وتغيُّ
نحو  ُقدًما  المضي  عن  االنتباه  وصرف  الشعبية،  النسائية 
تطبيق جدول األعمال النسائي وجدول أعمال حقوق المرأة. 
وعلى نحٍو ال يخلو من التعقيد، أشارت مجموعة من المجيبات 
إعادة  المرأة والسالم واألمن قد تمت  إلى أن جدول أعمال 
على قضايا  للتركيز  خاص  بشكل  ‘تحييده’  أو  موقعه  تحديد 
ر  وتحذِّ الحقوقي.  العمل  عن  النساء  انتباه  تصرف  محددة 
ويعملن  المنطقة  إلى  ينتمين  الالئي  النسويات  الناقدات 
عليها من أن العمل في مجال المرأة والسالمة واألمن، كما 
هو موضح حالًيا، يجري تقديمه كفضاء أكثر قبواًل وأقل إثارة 
أعمالها  جدول  من  بداًل  عليه  التركيز  للمرأة  يمكن  للجدل 

التاريخي لحقوق اإلنسان.

هذه  في  محدًدا  دوًرا  تلعب  المتحدة  األمم  أن  البعض  يرى 
العمليات؛ إذ أشارت بعض المجيبات إلى أن األمم المتحدة 
حقوق  على  التركيز  على  قادرة  غير  كثيرة  أحيان  في  كانت 
الموارد  ونقص  العدائيين  الشركاء  مواجهة  في  اإلنسان 
المرأة  نشاط  لدعم  الالزمة  والحوافز  والتحليلية  المفاهيمية 
بشكل كبير. غير أنهن أكدن أيًضا أن ثمة نتائج إيجابية تظهر 
بين  المساواة  لتعزيز  قواها  المتحدة  األمم  د  توحِّ عندما 
كانت  أنه  يبدو  المثال،  سبيل  على  لبنان،  ففي  الجنسين. 
فيما  المتحدة  األمم  وكاالت  لتعاون  إيجابية  تجربة  هناك 
بينها، كما ذكرت إحدى المجيبات، “ال يمكن لهيئة واحدة أن 

القرار  بشأن  جديدة  مبادرة  بتطوير  تفعل كل شيء. سنقوم 
األشياء  ونقرر  أكثر.  يكن  لم  إن  تقريًبا  شهرًيا  نلتقي   .1325
مًعا. فاألمر ليس مجرد هيئة واحدة تتولى العملية برمتها.” 
)األمم المتحدة، لبنان(. من دينامية خلق أشخاص مقاومين. 
جميع  في  النساء  من  المزيد  هناك  يكون  أن  المهم  فمن 
في  وكذلك  فحسب–  الشرطة  جهاز  في  –وليس  األجهزة 
أجهزة المخابرات وفي الجيش. وهو أمر يمكننا جميًعا عمل 
المزيد من أجل تحقيقه معا” )ممثل األمم المتحدة، األردن(.

2.4.2 توافق اآلراء والتعاون

اتفقت العديد من المجيبات على أن الجهات المانحة واألمم 
المتحدة يتوقعون ويطالبون الجهات الفاعلة في مجال حقوق 
المرأة بالوصول إلى توافق في اآلراء بشأن فهم واستخدام 
على  الثبات  كان  وإن  –حتى   1325 رقم  األمن  مجلس  قرار 
والسالم  بالمرأة  الخاصة  األولويات  بشأن  د  موحَّ موقف 
واألمن سيأتي بنتائج عكسية على النشطاء. وقد نوقش ذلك 
حالة  في  خاص  بشكل  ملحوًظا  وكان   ،2 القسم  في  األمر 

مشاركة المرأة في الحوارات والعمليات السياسية.

“إن جدول األعمال اإلنساني استغل الحركة النسائية” 
)منظمة غير حكومية دولية، المكتب اإلقليمي، األردن(
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ذين وداخل صفوف كل منهم  يعد التباين بين النشطاء والمنفِّ
ويمكن  متوقًعا  أمًرا  البلد  نفس  من  مختلفة  مناطق  في 
الالزمة  االستراتيجيات  صياغة  أجل  من  بعناية  معه  التعامل 
توفير  يتم  ما  نادًرا  أنه  غير  المشتركة،  للمشكالت  للتصدي 
نتائج  على  الحصول  في  الراغبين  جانب  من  المساحة  هذه 
سريعة في مقابل صرف األموال. وقد سّلط المجيبون الضوء 
لالختالف  واحترامه وخلق مساحة  التنوع  أهمية حماية  على 
والنمو عبر الحركات النسائية، سواء داخل اإلقليم أو الدولة أو 
لين أن بعض نماذج  في المنطقة ككل. كما ألمح بعض الممثِّ
فرض توافق اآلراء قد حالت دون إحراز تقدم نحو صياغة أو 
والسالم  المرأة  بشأن  محليًّ  ف  مكيَّ أعمال  جدول  تنفيذ 
أو  الشحيحة  الموارد  على  التنافس  واألمن –سواء من حيث 

في الوصول إلى استراتيجيات وأهداف مشتركة.

والسالم  المرأة  شؤون  خبراء  مع  المناقشات  أكدت  كذلك 
واالختالف  التنوع  أن  مفادها  حقيقة  المنطقة  في  واألمن 
التعامل  الصعب  أمران ضروريان وال مفر منهما، ولكن من 
مساحة  –فوجود  ا  صحيًّ أمًرا  ذلك  يعد  ناحية،  “من  معهما: 

المضي  يعوق  ولكنه  ا  أمًرا صحيًّ يعد  بينهم  فيما  لالختالف 
الجهات  بين  للتواصل  مساحة  “وجود  فإن  ثم،  ومن  قدًما؛ 
الفاعلة النسوية هو أمر بالغ األهمية –يجب علينا دعم وجود 
المرأة  الخبراء اإلقليميين في مجال  )أحد  النسائية”  الحركات 

والسالم واألمن(.

“النظام برمته معيب، لكي يصل األمر أن ُتجبر الجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني على التوصل إلى توافق في 

اآلراء بشأن القضايا التي ال تتفق مع مبادئها وقيمها” 
 )ناشط سوري(

“إن وجود مساحة للتواصل بين الجهات الفاعلة النسوية 
هو أمر بالغ األهمية –يجب علينا دعم وجود الحركات 

النسائية” )أحد الخبراء اإلقليميين في مجال المرأة 
والسالم واألمن(
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3.

التوصيات
ينبغي إيجاد حلول شاملة ومتكاملة لمعالجة اتساع نطاق جدول أعمال المرأة والسالم واألمن في 
د والمتباين الذي تعيشه المنطقة العربية. لذلك تهدف التوصيات الواردة أدناه  ظل المشهد المعقَّ
إلى المشاركة التعاونية الجاّدة من جانب قطاع عريض من أصحاب المصلحة، مثل الدول األعضاء 
ذة والمجتمع المدني.  والجهات الفاعلة في مجال حقوق المرأة والجهات المانحة والوكاالت المنفِّ
ز فقط على مجموعة صغيرة من القضايا المتشعبة  ولكن تجدر اإلشارة إلى أن هذه التوصيات تركِّ
رة التي ظهرت بقوة أثناء جمع البيانات األولية لهذا التقرير. ومن ثم، يجب النظر إلى التغيير  المتصوَّ
بكثير ومستمرة وطويلة  أكبر  وإجراء  بحث  عملية  جزًءا من  باعتبارهما  المدى  بعيد  واألثر  األوسع 

األجل.

هذه التوصيات مستقاة من أصوات النساء والمنظمات التي 
المرأة والسالم واألمن على  تعمل على تنفيذ جدول أعمال 
أرض الواقع، ومن المأمول أن تسهم هذه التوصيات بشكل 
أساسي في االنتفاع من تطبيق جدول أعمال المرأة والسالم 
واألمن بشكل عملي، وأن يسترشد بها أولئك الذي يقومون 
على  سواء  عليها  والتأثير  التنفيذ  عمليات  دعم  في  بدور 

مستوى الدول األعضاء أو على صعيد المجتمع الدولي

3.1
تعزيز الملكية المحلية

t  كما والتشاركية:  الشاملة  الوطنية  العمل  عمليات خطط 
خطط  تطوير  عمليات  عن  ينتج  أن  المرجح  من  يتضح، 
حقيقية  سياسية  إرادة  تدعمها  تشاورية  وطنية  عمل 
تنفيًذا  ذة  ومنفَّ وافية  بموارد  دة  مزوَّ خطط  ومستدامة، 
فعااًل. وبالتالي، عندما تدعو الجهات الفاعلة من الحكومة 
عمليات  إجراء  إلى  مشترك  بشكل  المدني  والمجتمع 
األعضاء  الدول  على  يتعين  الوطنية،  العمل  خطط 
ذة بذل الجهود من أجل  المانحة والجهات المنفِّ والجهات 
تعميم أفضل الممارسات المتنامية فيما يتعلق بعمليات 
التصميم والتطوير الشاملة والتشاركية، ومواءمة التنفيذ 
تحقيق هذه  تعذر  وإذا  الحكومية.  والموارد  المشاركة  مع 
المعايير، فال ينبغي متابعة تطوير برنامج العمل الوطني 
تلقائًيا. وكما نوقش في سياق التقرير، فمن شأن تطوير 
ر فرًصا لتكييف تنفيذ  أن يوفِّ أيًضا  المحلية  العمل  خطط 
ا وترجمة الحوار على الصعيدين  خطط العمل الوطنية محليًّ
الدولي والوطني إلى أولويات وإجراءات محلية ملموسة. 

t  الذي واألمن  والسالم  بالمرأة  الخاص  المحتوى  إتاحة 
محتوى سهل  توفر  يظل  المحلية:  الظروف  مع  يتماشى 

والسالم  المرأة  مجال  في  االستخدام  وسهل  الوصول 
المنطقة.  أنحاء  جميع  في  رئيسًيا  تحدًيا  يمثل  واألمن 
يتعين على الجهات المانحة والدول األعضاء تمويل إنتاج 
المواد المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، بعد التأكد من 
صحتها على الصعيد المحلي وترجمتها إلى اللغات العربية 
المنفذة  الوكاالت  تنظر  أن  وينبغي  والمحلية.  والفرنسية 
في إمكانية الوصول إلى منتجات الخاص بالمرأة والسالم 
وذلك  بهم،  الخاصة  التدخل  خطط  في  ونشرها  واألمن 
للمساعدة  المحليين  االجتماعي  النوع  خبراء  مع  بالتعاون 
المستوى  على  وإتاحتها  الصعبة  المفاهيم  نقل  في 
إصدارات  إعداد  أيًضا  ذلك  يشمل  أن  ويمكن  المحلي. 
خاصة من المواد األساسية لألشخاص محدودي التعليم. 
)المنشورة وعبر اإلنترنت( بفعالية  المواد  يجب نشر هذه 
الفاعلة  الجهات  لمساعدة  والتوعية  بالتدريب  ودعمها 
جدول  وفهم  الثقة  اكتساب  على  والمحلية  الوطنية 

األعمال وكيفية تنفيذه واالستفادة منه.

t  :المفتوح والحوار  المعرفة  لتبادل  آمنة  فضاءات  خلق   
حقوق  مجال  في  والناشطات  الفاعلة  الجهات  مازالت 
آمنة  منصات  إلى  الوصول  محدودية  من  يعانون  المرأة 
وأفضل  المعارف  لتبادل  ومفتوحة  واستكشافية 
المرأة  أعمال  جدول  بتنفيذ  يتعلق  فيما  الممارسات 
والسالم واألمن في المنطقة. يجب على الجهات الفاعلة 
الوطنية والدولية تسهيل تطوير منصات عملية ومبتكرة 
المتعلقة  المعارف  من  االستفادة  وتبادل  تداول  لدعم 
المعرفية  المراكز  ذلك  بما في  واألمن،  والسالم  بالمرأة 
االفتراضية والمادية. ويمكن أن تصبح جاليات المغتربين 
حليًفا رئيًسا في هذه العمليات حيثما تعذر العمل الناشط 
الروابط  إرساء  في  يساعد  مما  المحلي،  الصعيد  على 
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المحلية  الفاعلة  الجهات  بين  الشبكي  الربط  ويوفر فرص 
والوطنية واإلقليمية.

t  بشأن الحالي  المدني  المجتمع  عمل  من  االستفادة 
المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
واالسترشاد به: في العديد من السياقات الُقطرية، تعمل 
الجهات الفاعلة والناشطات في مجال حقوق المرأة على 
نحو فعال مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
ذلك  في  بما  بالدعوة،  الصلة  ذات  الجهود  لدعم  المرأة 
التقارير  إعداد  في   30 رقم  العامة  بالتوصية  االسترشاد 
والجهات  للمانحين  فرص  هناك  تكون  وقد  الموازية. 
إطار عمل  بين  التآزر  أوجه  ربط وتمويل  لتحسين  ذة  المنفِّ
المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
وإطار المرأة والسالم واألمن، في السياقات التي تحرص 
على  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  والجهات  النساء  فيها 
إنشاء هذه الروابط. كما يوفر ذلك آلية إضافية يمكن من 

خاللها محاسبة الدول األعضاء.

3.2
زيادة مساءلة الدولة وتنمية قدراتها

t  :فيها واالستثمار  الحكومية  المؤسسية  القدرات  بناء 
تقاوم العديد من الجهات الحكومية الفاعلة المشاركة في 
ر  تقدِّ وال  واألمن  والسالم  المرأة  أعمال  جدول  تنفيذ 
أهميتها. وُيعزى ذلك إلى عدم فهم تلك الجهات لماهية 
الالحقة، فضاًل  1325 والقرارات  قرار مجلس األمن رقم 
يتعلق  فيما  مشاركتها  وضعف  فهمها  محدودية  عن 
بسبل تحقيق المساءلة والروابط االستراتيجية في عملها. 
بذل  إلى  الدعوة  األعضاء  الدول  على  يتعين  وبالتالي، 
الحكومية  المؤسسات  فهم  تنمية  إلى  هة  موجَّ جهود 
أن  على  واألمن،  والسالم  المرأة  أعمال  لجدول  وتأييدها 
الجهود.  تلك  ذة  المنفِّ والوكاالت  المانحة  الجهات  تدعم 
المناصرين  ودعم  تحديد  األعضاء  الدول  على  يجب  كما 
هذا  دفع  في  للمساعدة  واألمن  والسالم  المرأة  لقضايا 
أهمية  وتعميم  الدول  هياكل  داخل  األمام  إلى  العمل 

جدول األعمال عبر اإلدارات والفرق. 

t  بآليات والسالم واألمن  المرأة  أعمال  أهداف جدول  ربط 
إلى  تقارير  تقديم  األمر  يتطلب  عندما  القائمة:  المساءلة 
فثمة  األخرى،  المتحدة  األمم  هيئات  أو  األمن  مجلس 
فرصة أمام كلٍّ من الدول األعضاء والجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني للعمل على ضمان الرجوع باستمرار إلى 
الصلة،  ذات  والسالم واألمن  بالمرأة  الخاصة  التوصيات 
وقد  جلية.  بصورة  اآلليات  هذه  بين  الروابط  وتوضيح 
والوكاالت  المانحة  الجهات  قيام  أيًضا  ذلك  يشمل 
اتفاقية  لجنة  عن  الصادرة  التوصيات  نشر  بدعم  المنفذة 
المرأة على نطاق  التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال 
لرصد  العامة  المتابعة  آليات  عن  فضاًل  كما  واسع، 

جميع  على  القضاء  اتفاقية  لتوصيات  الدول  استجابات 
أشكال التمييز ضد المرأة ودورات اإلبالغ التي يتم دعمها.

t  للمعايير وفًقا  االنتهاكات  توثيق  على  القدرة  تطوير 
تحت  الواقعة  فلسطين  تشهده  ما  ضوء  في  الدولية: 
التي  األعمال  ومجموعة  اإلسرائيلي،  العسكري  االحتالل 
في  رئيسيًا  دورًا  تلعب  التي  المحلية  المنظمات  تقودها 
أن  يجب  الُقطرية،  السياقات  التوثيق في بعض  عمليات 
تطوير  في  ذة  المنفِّ والوكاالت  المانحة  الجهات  تساعد 
وقد  االنتهاكات.  توثيق  على  المدني  المجتمع  قدرات 
مع  والشراكات  الشبكات  إقامة  فرص  دعم  ذلك  يشمل 
الهيئات الحقوقية والقانونية لتبني نهج قائم على األدلة 
في  الحماية  عناصر  تعزيز  عن  فضاًل  االنتهاكات،  لتوثيق 
النفسية  والخدمات  التشفير  ذلك  في  بما  العمل،  هذا 

الموازية.  واالجتماعية 

t  كمعيار  1325 رقم  األمن  مجلس  بقرار  االلتزام  تضمين 
للتطوير وتقديم المساعدات العسكرية: عندما يتم تطوير 
حول  األعضاء  الدول  مساءلة  ينبغي  وطنية،  عمل  خطة 
الجهات  ِقبل  من  النظر  ذلك  يشمل  أن  ويمكن  تنفيذها. 
الثنائية، حول  الحكومية  العالقات  بما في ذلك  المانحة، 
مدى وفاء الدول األعضاء بااللتزامات المحددة في خطط 

العمل الوطنية

t  تقدم التي  المانحة  الحكومات  على  ويجب  بها.  الخاصة 
المبادرات  هذه  دعم  تضمن  أن  العسكرية  المساعدة 
التدريب  بتوفير  يتعلق  فيما  الوطنية  العمل  لخطط 
االجتماعي.  النوع  اعتبارات  مراعاة  مع  األمن  لقطاعات 
وطنية  عمل  خطة  لديها  توجد  ال  التي  للدول  وبالنسبة 
قائمة أو قيد اإلعداد، يجب على المجتمع الدولي مواصلة 
الضغط من أجل/ تطوير تدابير واستراتيجيات تمويل أكثر 

فاعلية وخاضعة للمساءلة.

3.3
تعزيز تأثير المرأة على عملية صنع القرار 

السياسي

t  مشاركة لدعم  سياسية  حوافز  وخلق  الضغط  ممارسة 
العمليات  متعددة  الدبلوماسية  خالل  من  المرأة 
أن  على  األدلة  تؤكد  األوسع:  السياسية  والعمليات 
والعمليات  الدولة  وبناء  السالم  بناء  في  المرأة  مشاركة 
السياسية األوسع لها فوائد جوهرية وأساسية، مثل تعزيز 
أن  ينبغي  لذلك  السياسية.  الحصائل  وثبات  استدامة 
المانحة  الجهات  ذلك  في  بما  الدولي،  المجتمع  يواصل 
إشراك  أجل  من  الضغط  ممارسة  المنفذة،  والوكاالت 
المرأة في عمليات دبلوماسية المسار األول والثاني في 
مشاركة  لدعم  األولوية  تعطي  متسقة  استراتيجية  إطار 
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السالم  إحالل  وعمليات  السياسية  العمليات  في  المرأة 
في المنطقة. ويتعين دعم األطراف المتفاوضة بالتدريب 
تخصيص  خالل  ومن  اللوجستي،  والدعم  المتخصص، 
الجهود  تعزيز هذه  ويمكن  المندوبين.  بين  للنساء  مقاعد 
المرأة  حقوق  لناشطات  المستهدف  النشر  طريق  عن 
كمبعوثات خاصات وغيرهن من كبار الممثلين في حاالت 

النزاعات المسلحة داخل منظومة األمم المتحدة.  

t  مشاركة تشجيع  مجرد  بخالف  القيادية:  القدرات  تنمية 
المرأة على نحٍو فاعل في هذه العمليات السياسية، يعد 
بالغ  أمرًا  التأثير  على  وقدرتها  القيادية  قدراتها  تنمية 
األهمية. وفي حين توجد حاجة إلى استراتيجيات متعددة 
الجوانب لمعالجة الحواجز االجتماعية والثقافية والهيكلية 
جميع  من  النساء  تشير  المرأة،  قيادة  ودعم  لبناء  الالزمة 
ونماذج  األقران  من  التعلم  أهمية  إلى  المنطقة  أنحاء 
على  يجب  ذلك،  ضوء  وفي  النفوذ.  مواقع  في  القدوة 
القيادات  ربط  ذة  المنفِّ والوكاالت  المانحة  الجهات 
النسائية الطموح بفرص االستفادة من التدريب والتوجيه 
على يد النساء العامالت في الحكومة والمجتمع المدني 
تقنية  وإرشادات  مستنيرة  رؤى  تقديم  يمكنهن  اللواتي 
لشق  الالزمة  الرسمية  وغير  الرسمية  المهارات  حول 

طريقها في المجال السياسي. 

t  وقطاع األمن  قطاع  في  قيادية  أدواًرا  المرأة  تولي  دعم 
العمل اإلنساني: بخالف المجال السياسي، تشير الدالئل 
تلعبها  التي  القّيمة  القيادية  األدوار  إلى  متزايد  بشكل 
العديد من النساء في كل من قطاع األمن وقطاع العمل 
اإلنساني في المنطقة، ومساهمة ذلك في زيادة فاعلية 
ومع  ذلك.  على  المترتبة  والحصائل  الخدمات  هذه  إيتاء 
ذلك، تتعرض هؤالء النساء في كثير من الحاالت لمخاطر 
على  يتعين  ثم،  ومن  ا.  وتقنيًّ ا  ماليًّ دعمهن  ويتم  متزايدة 
تقديم  على  العمل  ذة  المنفِّ والوكاالت  المانحة  الجهات 
النساء  ذلك  في  )بما  النساء  لتعيين  التأييد  الدعم/حشد 
من المجتمعات المتضررة( في مناصب قيادية في قطاع 
إشراك  يلعب  كما  اإلنساني.  العمل  ومنظومة  األمن 
الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، مثل منسقي 
دعم  في  دوًرا  المتحدة،  األمم  في  اإلنسانية  الشؤون 
النساء  مع  العمل  وفي  النسائية  القيادات  ومساندة 

لتحديد األولويات في خطط االستجابة اإلنسانية.

3.4
نهج  في  التحويلية  المرونة  توخي  تعزيز 

المانحين

t  تمويل منظمات حقوق المرأة وعملها االستراتيجي طويل
الجهات  تدعو  الجنسين:  بين  العدل  مجال  في  المدى 
الفاعلة والناشطات في مجال عدالة النوع االجتماعي في 
بالمزيد  القيام  إلى  المانحة  الجهات  المنطقة  أنحاء  جميع 
على  قدرة  األكثر  األجل  طويل  االستراتيجي  العمل  من 
الجنسين.  بين  العدل  تحقيق  مجال  في  ل  تحوُّ إحداث 
المانحة  والجهات  األعضاء  الدول  توجيه  ذلك  ويشمل 
التي  المنظمات  إلى  السنوات  متعدد  المباشر  التمويل 
في  والبساطة  المرونة  توخي  وضمان  النساء،  تقودها 
قة  آليات اإلبالغ. كما يجب أن تكون هناك تحوالت منسَّ

بعيًدا عن فرض توافق اآلراء على

t 

t  المنظمات. ومن شأن هذه الجهود المساعدة في حماية
الحركات، والذي يعد  النسوي وبناء  الحوار  ودعم استمرار 
والسالمة  المرأة  أعمال  جدول  لتطبيق  أساسًيا  مكوًنا 

واألمن في المنطقة.  

t  واالرتقاء البحوث  من  المزيد  بإجراء  والتكليف  تمويل 
بأدوات تحليل البيانات وجمعها: كما هو موضح في هذا 
البيانات في  التقرير، هناك عجز كبير في األدلة وفجوات 
والسالم  بالمرأة  المرتبطة  والقضايا  القطاعات  أغلب 
واألمن في كافة أنحاء المنطقة. كما أن بعض المواضيع 
والتقاطعية  النفسية  والصدمات  النفسية  الصحة  )مثل 
)مثل  النساء  فئات  وبعض  االجتماعية(،  األعراف  ودور 
إلى مجموعات  المنتميات  والنساء  اإلعاقة  ذوات  النساء 
المثليات/المزدوجين  المثليين  ومجتمع  الدينية  األقليات 
ئلين  لمتسا ا / ت ال لمتحو ا  و لين لمتحو ا / ت جا و د لمز ا و
الجنسية  ميولهم  على  يستقروا  لم  )الذين  والمتسائالت 
بعد “مجتمع الميم”( مازالت غير مرئية إلى حد كبير. ومن 
تمويل  المانحة  والجهات  األعضاء  الدول  على  يجب  ثم، 
البحوث واالستعراضات/التقييمات المستقلة  المزيد من 
البيانات  في  الموجودة  الثغرات  سد  في  للمساعدة 
ويتعين  تهميًشا.  األكثر  والمسائل  الفئات  عن  والتعبير 
ترجمة نتائج هذا العمل إلى اللغة العربية واللغات المحلية 
وأكثر  السياق  د  محدَّ فهم  إلى  الوصول  في  للمساعدة 
وضوًحا واتساًقا من الناحية النظرية على الصعيد الُقطري. 
وشحذ  تعزيز  أيًضا  ينبغي  العمليات،  هذه  إطار  وفي 
األدوات من أجل تحليل النزاعات وأبعاد النوع االجتماعي 

وجمع البيانات بطريقة أخالقية تراعي ظروف النزاع.
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