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منسلسلةبإجراءللمرأةالمتحدةاألمموھیئة)GNWP(السالمبانیاتللنساءالعالمیةالشبكةآیرلنداحكومةكلفت
كولومبیافيالمدنيالمجتمعمننساءمعالسالم،استدامةوقراراتواألمنوالسالمالمرأةخطةحولالمشاورات،

والوطنيالمحليالمستویینعلىالسالمبانیاتالنساءإشراكلضمانوذلكوأوغندا،أفریقیاوجنوبالشمالیةوآیرلندا
المتحدةلألممالتابعاألمنمجلسلقرارالعشرینالسنویةبالذكرىاالحتفالوأعقبتوتخللتسبقتالتيالمناقشات،في
ھؤالءأصواتالتقریرھذاویعكسعملھن.علىكورونافیروسمرضتأثیرجائحةوفھم-ھادفبشكل1325رقم

النساء وأولویاتھن وتوصیاتھن.

مقدمة
یلعبنالنساءأنتؤكد)،2000(1325األمنمجلسقراراعتمادمنعاماًعشرینعقبكثیرة،أدلةھناك
منالمرأةمشاركةوترجحالدولیین.واألمنالسلمعلىبالحفاظالمتحدةاألممبالتزامالوفاءفيحاسماًدوراً

اإلنسانحقوقاحترامفيتجذراًوأكثردیمومةأكثراتفاقیاتتكونسالماتفاقیاتإلىالوصولاحتمال 12
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وجودمنالرغمعلىالتنفیذ،فيرئیسیةفجواتھناكتزالوال.االجتماعیةالمساواةعدمبمعالجةوااللتزام 3

والسالمالمرأةبشأناألمنمجلسمنصادرةقرارات10ذلكفيبما–الموسعالمعیاريواالطارالدلیل
فیروسمرضجائحةفرضتلقد.بلدانثمانیةفيمحلیةعملخطة55ووطنیة،عملخطة84وواألمن، 4

المواردبتحویلالحكوماتمنالعدیدتقومحیثواألمن،والسالمالمرأةخطةعلىأكبرضغوطاًكورونا

ذلك،علىوعالوةكورونا.لجائحةاستجابةواألمنوالسالمالمرأةخطةالتزاماتتنفیذعنبعیداًواالھتمام
تھدیداتتشكلوستظلاألرضعلىالسالمبانیاتالنساءتواجھھاالتيالتحدیاتمنالعدیدالجائحةتفاقم

اقتصادیة وأمنیة لسنوات قادمة.

التحدید،وجھعلىواألمن،والسالمالمرأةلخطةالمتداخلةالبنودتنفیذمناقشةإلىالتقریرھذایسعى
علىالسالموبناءوحلھاالنزاعاتمنعفيومشاركتھاالمرأةبقیادةالمتعلقةالسالماستدامةوقرارات 5

بانیاتالنساءمععقدتالتيالتشاوریةاللقاءاتإلىللموضوعمعالجتھفيالتقریرویستندالمحلي.المستوى
ذاتالستةالمجاالتمعمناقشاتھاضبطمنھاُطلبأقالیمأربعفيالشعبیةالقواعدمستوىعلىالسالم

واألمنوالسالمالمرأةخطةبشأن2019لعامتقریرهفيالمتحدةلألممالعاماألمینحددھاالتياألولویة
استجابًةاإلغالقعملیاتبدءقبلالتشاوریةاللقاءاتجرتوقد.)2و1اإلطارین(انظراألمنمجلسإلى 6

متابعةخاللمنھنا،الواردةوالتوصیاتالنتائجوتعكساألربعة.البلدانفيكورونافیروسمرضلجائحة

6 See Box 1 for more details on the UN Secretary-General’s priority areas.

5 The Sustaining Peace agenda is constituted by UN Security Council (UNSC) Resolution 2282 and a substantively identical General
Assembly Resolution 70/262, which introduced the concept of Sustaining Peace. The two resolutions put forth a vision of
peacebuilding that is context-specific, locally-driven and demands coherence, coordination and concerted actions across the UN
system, Member States, civil society and other stakeholders.

4 The number includes Local Action Plans developed as a result of GNWP’s Localization of UNSCR 1325 strategy in Colombia, the
Democratic Republic of the Congo, Liberia, the Philippines, Serbia, Sierra Leone, Uganda and Ukraine

3 Jillian Abballe and others, “Gender-Sensitive Provisions In Peace Agreements And Women’s Political And Economic Inclusion
Post- Conflict”, Global Network of Women Peacebuilders and New York University Center for Global Affairs, 2020. Available at:
http://gnwp.org/nyu-research-2020/
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علىكورونافیروسمرضجائحةأثرتكیفالتشاوریة،اللقاءاتفيالمشاركاتمعوالمقابالتالتواصل
عمل وحیاة النساء بانیات السالم على مستوى القواعد الشعبیة.

السابقة.السنواتفيُحددتالتيالتنفیذثغراتبشأنالمتكررةالمواضیعمنالعدیدالمشاوراتأبرزت
الجیدةللممارساتودقیقةمبتكرةأمثلةاألربعةالبلدانفيالسالمبانیاتالنساءحددتنفسھ،الوقتوفي

سیاقفيسیماال،وتكرارھاالناسإلىوتوصیلھابھااالعترافیجبالتيالمحليالتوجھذاتوالحلول
یكونیكادبشكلاألزمةھذهستصحبالتياالستقرارومھدداتكورونافیروسمرضجائحةمنالتعافي
سبیلعلى-ھادفبشكلالنساءُتشركعندماأنھاألربع،التشاوریةاللقاءاتفيالواضحمنوكانمؤكداً.
فإن-اإلدماجوإعادةوالتسریحالسالحنزعفيأوكورونافیروسمرضلـجائحةاالستجابةفيالمثال،

النتائج تكون أكثر مراعاة للنوع االجتماعي.

مرضجائحةعنھاتمخضتالتيالجدیدةوالفرصالتحدیاتعلىالضوءالسالمبانیاتالنساءسلطت
والمخاطرالعنفزیادةإلىالجائحةأدتفقد.واألمنوالسالمالمرأةخطةلتنفیذبالنسبةكورونافیروس 7

االقتصادیةوالفرصالتعلیمإلىالمرأةوصولتقییدمنزادتكماالسالم،بانیاتالنساءتواجھھاالتياألمنیة
العنفوتصاعد،السالمإتفاقیاتتنفیذوتعطل.األساسیةاالجتماعیةالخدماتوكذلكبالفعل،المحدودة 89

9 Agnieszka Fal-Dutra Santos and Jenaina Irani, “Women, peace and a pandemic: Translating gender provisions in peace deals into
peaceful and inclusive societies during the COVID-19 outbreak”, Global Network of Women Peacebuilders, 16 June 2020. Available

8 Rosamund Hutt, “The coronavirus fallout may be worse for women than men. Here’s why”, World Economic Forum, 12 March
2020. Available at https://www.weforum.org/agenda/2020/03/the-
coronavirus-fallout-may-be-worse-for-women-than-men-heres-why/ (accessed on 27 March 2020).

7 Global Network of Women Peacebuilders, “COVID 19: GNWP Mitigation and Adaptation Strategy and Appeal”, April 2020.
Available at https://gnwp.org/covid19-strategy/.
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المرأةحقوقمنظماتمنالعدیدعملتعطیلإلىالتمویلانخفاضوأدى.المناطقبعضفيالمجتمعي 10

11.وجماعات المجتمع المدني التي تعمل على تعزیز حقوق المرأة وحمایتھا وبناء سالم شامل ومستدام

لجائحةلالستجابةاألمامیةالخطوطفيوالشبابالسالمبانیاتتزالالالكبیرة،التحدیاتھذهمنالرغمعلى
أجریتالالتيالنسویاتالقائداتإحدىأكدتوكماالمحلیة.المجتمعاتفيسیماالكورونا،فیروسمرض
یواصلنوظائف:ثالثفيالجائحة،بسبباآلن،السالمبانیاتالنساءتعملكولومبیا،فيالمقابالتمعھن

ویقدمنالنار؛إطالقوقفاتفاقاتتنفیذومراقبةالسالماتفاقاتتنفیذإلىوالدعوةالسالم،لبناءجھودھن
علىالنظافةومنتجاتالطعامعبواتمعجنبإلىجنباًوتوزیعھاالوجھأقنعةصنعمثلاإلنسانیة،اإلغاثة

ألطفالھنأساسیاترعایةمقدماتویعملنداخلیاً؛والمشردینوالالجئیناإلعاقةذويواألشخاصالسنكبار
وكبار السن ومن ھم في حالة صحیة سیئة.

آیرلندامنسالمبانیات-بحیاتنا"یتعلقماواختیارالطاولة،علىالجلوسیعنيلنا،بالنسبة"السالم،
الشمالیة

إلعادةفرصاًأیضاًكورونافیروسمرضجائحةخلقتلقد
النزاعومنعالسالمبناءفيللمرأةالفعالةبالمشاركةااللتزام

اإلنسانیة،واألزماتالصراعتقاطعالجائحةوتبرزوالتعافي.
عدممثلللعنف،الجذریةلألسبابالعنایةإیالءإلىوالحاجة
بماالدولة،مؤسساتوضعفوالجنسانیة،االقتصادیةالمساواة

لالتصاالت.التحتیةوالبنیةالصحیةالرعایةأنظمةذلكفي
االستماعالدینامیكیات،لھذهفھمنالتعزیزالضروري،ومن
سیماالمنھا،والتعلمالمحليالمدنيالمجتمعأصواتإلى

النساء المحلیات ومنظمات حقوق المرأة.

فيیعملنالالئياألرض،علىالسالمبانیاتالنساءمنمباشرًةمھمةوتوصیاترؤىالتقریرھذایطرح
المجاالتعلىنقدي،بشكلالضوء،التقریرویسلطالعالمیة.والجائحةالمستمرالصراعبینالوصلنقطة
الملموسةاألمثلةویحددالسالم،بانیاتللنساءبالنسبةالمتحدةلألممالعاماألمینحددھاالتياألولویةذاتالستة

والعملیة القائمة على الخبرة حول أفضل السبل لضمان تنفیذ ھذه األولویات.

11 Conducive Space for Peace, Humanity United and Peace Direct, COVID-19 and the impact on local peacebuilding (April 2020).
Available from https://www.peacedirect.org/wp-content/ uploads/2020/04/COVID-19-and-the-impact-on-local-peacebuilding pdf.

10 According to information provided by GNWP local partners, there have been spikes of communal violence in Jonglei, Warap and
Lake states in South Sudan as well as an increase in farmer-pastoralist clashes in Kitgum, Uganda. These have been attributed to
the limited presence of government and the UN due to COVID-19, as well as reduced capacities of peacebuilding organizations who
usually work to lower tensions, mediate and address root causes of conflicts.

at: https://gnwp.org/nyu-research-launch-2020/ .
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النتائج الرئیسیة

والسالموالنزاعالمرأةحولوالتحلیالتواألدلةالبیاناتمنالمزیدوإتاحةتولید:1األولویةمجال
ماذا یعني ھذا المجال من مجاالت األولویات للنساء بانیات السالم؟

البلدانفيالتشاوریةاللقاءاتفيالمشاركاتتفقتا
الواضحةواالتصالالتنسیقآلیاتأنعلىاألربعة

المرأةمنظماتذلكفيبما-المدنيالمجتمعبینوالشفافة
اإلقلیمیةوالمنظماتالمتحدةاألمموھیئاتوالحكومات

والتخطیطوالتحلیلالمساءلةلضمانضروریة-والدولیة
جنوبفيالمشاركاتوأعربتالمشتركین.االستراتیجي

للمرأةالمتحدةاألممھیئةلدورتقدیرھنعنوأوغنداإفریقیا
خطةتنفیذفيالمدنيالمجتمعوإدماجالتنسیقدعمفي

المرأة والسالم واألمن.

-مختالًیزالالالتنسیقأنالمشاركاتأكدتفقدذلك،ومع
المدني.والمجتمعالحكومةبینأوالحكومةداخلسواء

جنوبفيالتشاوریةاللقاءاتفيالمشاركاتوالحظت
حمایةعلىالعملمثل-واألمنوالسالمالمرأةخطةأولویاتتحقیقفيیسھمالذيالعملمنالكثیرأنإفریقیا
تنسیقأوتواصلمعمعزولة،جزرفيیتمإنما–للمرأةاالقتصاديالتمكینتعزیزأوللمرأةاإلنسانیةالحقوق
ھذاالمشاوراتفیھاجرتالتياألخرىالبلدانفيالمشاركاترددتوقدالقطاعات.مختلفبینمحدود

تحسینھا،یجببعضھاعنالمعزولةالتنفیذجزراجتیازفينجحتالتيالتنسیقآلیاتأنفأكدنالمعنى،
وتتطلب شبكات المجتمع المدني النسائیة دعماً مالیاً أكبر لتمكینھا من توثیق أعمالھا وزیادة ظھورھا.

والسالمالجنسینبینبالمساواةالمتعلقةوالوطنیةواإلقلیمیةالعالمیةالسیاساتبأطرالمحدودةالمعرفةتؤدي
النقصھذاتفاقمإلىالمحلیة،والسلطاتالسالمبانیاتالنساءذلكفيبماالمحلیة،الفاعلةالجھاتبینالمستدام

وجودحالةفيحتىأنھوأوغنداإفریقیاجنوبفيالتشاوریةاللقاءاتفيالمشاركاتوالحظتالتنسیق.في
واألمن،والسالمالمرأةبشأنالوطنیةالعملخططمثلالجنسین،بینوالمساواةالمرأةحقوقتعززسیاسات

فإنھا ال ُتترجم إلى اللغات المحلیة، وبالتالي تظل غیر مألوفة لدى الناشطات على مستوى القواعد.

بینالمرأةبحقوقالمتعلقةوالمعیاریةالقانونیةباألطراإللمامقلةبالمثل،كولومبیا،فيالمشاركاتالحظت
فيالفجوةھذهوتساھمالمحلیة.المؤسساتفيالجنسانیةللقضایاوالفھمالقدرةونقصالمحلیین،السكان
الكولومبیةالحكومةبینالسالماتفاقیةفياالجتماعيالنوعتراعيالتياألحكامتنفیذتأخیرفيالمعرفة

والقوات المسلحة الثوریة الكولومبیة - الجیش الشعبي.



كورونا.فیروسمرضجائحةخاللالتدھورمنالمزیداألربعةالبلدانفيوالمحليالوطنيالتنسیقشھد
Colectivoالنسويوالعملالفكرتجمعمنمونیوزیازمینأشارتوكما de Pensamiento y

Acción Mujeres، Paz y Seguridadھناكالتركیز،مجموعةنقاشاتإحدىخاللكولومبیافي
اللواتيالنساءوأصبحتالمحلي".المستوىوعلىالوطنيالمستوىعلىللجائحةاالستجابةبین"انفصال

العنیفةوالجھاتالمسلحةالجماعاتقبلمنوالھجماتللتھدیداتعرضةأكثرالنائیةالمناطقفيیعشن
األخرى، نظراً للتنسیق غیر الفعال واالفتقار إلى القدرات على المستوى المحلي.

النھجذاتالتنمیةبرامجبتنفیذالخاصةوالمیزانیاتالزمنيالجدولبشأنوضوحیوجدالذلك،علىعالوة
والسالمالمرأةخطةتنفیذبشأنالتنسیقكذلكتدھورالسالم.اتفاقیةفيرئیسیةمكوناتتعدالتياإلقلیمي،

وتبادلقويتنسیقھناككانبینماأنھوأكدواأوغندا.منالبحثفيللمشاركینوفقاً،الجائحةأثناءواألمن
ھناككورونا،فیروسمرضجائحةقبلالوطنيالمستوىعلىالجدیدةالوطنیةالعملخطةحولللمعلومات

واالتصاالتالتكنولوجیاإلىوصولھنأنالسالمبانیاتالنساءوأفادتاآلن.المتاحةالمعلوماتمنجداًالقلیل
واالھتمامالمواردتحویلعلىأیضاًالضوءسلطنكماصعوبة.أكثروالتنسیقالتواصلیجعلممامحدود،

العاجلةواإلنسانیةالصحیةاالستجاباتنحوالجنسین،بینبالمساواةالمتعلقوالعملالسالمبناءعنبعیداً
والسالمالمرأةخطةعن"سمعتالتركیز،مجموعةنقاشاتفيالمشاركاتإحدىالحظتوكماللجائحة.
أنعلىوشددتالقرارات."ھذهاستخدامیمكنھموكیفعنھا،یعرفنالالشاباتمعظملكنالعام،ھذاواألمن

ال"الناسألنالتنفیذأمامعائقاًیمثل-كورونافیروسمرضجائحةبسببتفاقمالذي-التحديھذا
عنأوغندافيالتقریرھذاألغراضاستشارتھنتمتاللواتيالنساءوتحدثتیعرفونھ".الماتنفیذیستطیعون

مستشھداتالنزاع،وتراعياالجتماعيالنوعتراعيبطریقةللجائحةاالستجابةفيالمحلیةالقیادةأھمیة
ذلك،ومعجیدة.كممارسةالمقاطعاتمستوىعلىكورونافیروسمرضبجائحةالخاصةالعملفرقبتشكیل

قلةوأنالرجالمنھمھذهالعملفرققیادةعنالمسؤولینالمقاطعاترؤساءمعظمأنأیضاًالحظنفقد
قلیلة من النساء تشارك في ھذه الھیاكل.

لضمانضروریةالمدنيللمجتمعالتنسیقیةوالشبكاتالنسائیةالشبكاتفياالستثمارأنالمشاركاتوأكدت
والمناصرةالتنسیقأنعلىاألربعة،البلدانفيالمشاركات،ركزتوقدفعالیة.أكثرومساءلةتنفیذ

إلىواألمنوالسالمالمرأةخطةتنفیذیدفعأساسیاًعنصراًتشكلالنسائیةالحركةبھاتضطلعالتيالمشتركة
األمام ویسمح بالمشاركة الھادفة للمرأة.



وتكرارتوصیلصعوبةمنیزیدوھذا-عملھنلتوثیقالالزمةالمواردالسالمبانیاتالنساءتمتلك"ال
نجاحھن!" - المشاركات في التشاور في أوغندا

التنسیق.وآلیاتالنسائیةالشبكاتفياالستثمارإلىالحاجةعلىوأوغنداكولومبیافيالمشاركاتأكدت
لدعمالتمویلفإنذلك،ومعوقدرات؛ومواردوقتاًیتطلبالتنسیقأنإلىاألوغندیاتالمشاركاتوأشارت

تمویلیوجدالأنھحقیقةإلىبالمثل،مقابلتھم،تمتالذیناألشخاصوأثاریتوفر.الماغالباًالعملھذامثل
ھذهتحوزأنصعوبةمنیزیدمماالنساء،تقودھاالتيالمنظماتونجاحاتالجیدةالممارساتونشرلتوثیق

المنظمات البروز الذي تستحقھ.

تضعفوبینما.الفعالینوالتنفیذالتنسیقفيوأھمیتھاالنسائیةالحركاتقوةعلىالضوءالجائحةسلطت
المنظماتأنحقیقةإلىالمتابعةبحثفيالمشاركاتأشارتوالحكومة،المدنيالمجتمعبینالتنسیقالجائحة

ھذهتكیفتلقدالجائحة.أثناءحتىوالتعاون،التنسیقمنعالیةمستویاتعلىحافظتقدالنساءتقودھاالتي
الدقیقةالمعلوماتوتبادلتممكن،حدأقصىإلىاتصال،علىوظلتاالفتراضیةالعملأنماطمعالمنظمات

في الوقت المناسب حول الجائحة، والتدابیر الوقائیة، والمخاطر األخرى.

تحفیزإلىالجائحةأدتكیفعنالمقابالتمعھمأجریتممنالشمالیةآیرلندافيالشخصیاتإحدىتحدث
تجمعمنصةوھي-المرأةسیاساتمجموعةعملخاللمنذلكفيبماالنسائیة،للحركةأكبروتعبئة

الخطةوضعخاللمناإلنترنتعبربالمناصرةقیامھاواصلتالتيالمختلفةالمدنيالمجتمعمنظمات
النسویة للتعافي  من جائحة مرض فیروس كورونا .

غالدیسوكانتلـلجائحة.الجنسانیةاآلثارلمعالجةالمحلیةالعملفرقمعونسقنأوغندافيالنساءحشدت
مرضلجائحةالوطنیةالعملفرقةفيعضواًأیضاًالسالم،أجلمنللمرأةكیتغوممبادرةرئیسةأكیلو،فادي

ذلكوأسفرالنساء.علىالجائحةتأثیرلمناقشةصحفیاًمؤتمراًعقدتمنظمتھاأنوأوضحتكورونا.فیروس
الجائحة.أثناءالنساءلدعمطارئةأموالتوفیرإلىللدعوةالعمل،فرقةإلىحّولتھاالتوصیات،منمزیدعن

الرغمعلىالتنسیقمنعالیةمستویاتعلىالحفاظعلىوقدرتھاالنساء،تقودھاالتيالمنظماتمرونةتوضح
من التحدیات غیر المسبوقة، بشكل أكبر أھمیة دعم الشبكات النسائیة والتعلم من عملھن.

الكافيغیرالدعمإلىباإلضافةواألمن،والسالمالمرأةخطةلتنفیذالمؤسسیةاألطرإلىاالفتقاریؤدي
الطابعإضفاءاألربعةالبلدانفيالمشاركاتحددتوقدالمساءلة.وغیابالتنفیذعدمإلىالنسائیة،للشبكات

والتنفیذللمساءلةضروریاًأمراًبوصفھاواألمنوالسالمالمرأةبخطةالمتعلقةااللتزاماتعلىالمؤسسي
التيالسالماتفاقیةأحكامدمجأھمیةعلىكولومبیا،فيالتشاورياللقاءفيالمشاركاتوشددتالفعالین.
المستوىعلىتنفیذھاعنالمساءلةوضمانالتنسیقلتعزیزوذلكالمحلیة،التنمیةخططفيالنوعتراعي

المحلي. ودعون أیضاً إلى وضع خطة عمل وطنیة شاملة بشأن المرأة والسالم واألمن تقوم على المشاركة.



علىالمؤسسيالطابعإلضفاءكوسیلةالمحلیةالعملخططوضعأھمیةعلىأوغندافيالمشاركاتشددت
التوطیناستخدامإلىودعونالشعبیة.القواعدمستوىعلىملموسةإجراءاتإلىوترجمتھاااللتزامات

12.كاستراتیجیة للتنفیذ الفعال

فياإلنسانحقوقلجنةمثل-الرسمیةالمؤسساتأھمیةعلىالضوءالشمالیة،آیرلندافيالمشاركات،سلطت
للمساواةاستراتیجیةوجودعدمأنعلىوشددنللمرأة.اإلنسانیةالحقوقوتعزیزحمایةفي-الشمالیةآیرلندا

أمامكبیرةعقبةیمثلالشمالیةآیرلندافيالحكومةعبراالجتماعيالنوعمنظورلدمجآلیةأوالجنسینبین
تمتالالتياآلیرلندیاتالنساءوأكدتواألمن.والسالمبالمرأةالمتعلقةالتزاماتھاتنفیذعنالقیادةمساءلة

مرضلـجائحةالحكومةاستجابةفيأیضاًانعكسجنسانيمنظورإلىاالفتقارأنالمتابعةبحثفيمقابلتھن
سبیلعلىیواجھنھا.التيالجدیدةوالتھدیداتللمرأةالخاصةاالحتیاجاتتعالجلموالتيكورونا،فیروس
وعملاألطفاللرعایةالمتزایدالعبءاالعتبارفيالمقترحةاالقتصادياالنتعاشتدابیرتأخذالالمثال،
واألمنوالسالمالمرأةخطةتنفیذیزالالذلك،علىوعالوةالنساء.تؤدیھالذياألجرمدفوعغیرالرعایة

ودعم مبادرات بناء السالم التي تقودھا النساء مھمشة في أعقاب الجائحة.

السالمعملیاتفيللمرأةالھادفةالمشاركةضمان:2األولویةمجال

ماذا یعني ھذا المجال من مجاالت األولویة للنساء بانیات السالم؟

أكثرسیاساتإلىتقودالسالمعملیاتفيالمرأةمشاركةأنالتشاوریةاللقاءاتفيالمشاركاتأكدت
فيالمرأةمشاركةأنإلىالمثال،سبیلعلىكولومبیا،مشاوراتفيالمشاركاتوأشارتوفعالیة.شموالً

12 The Global Network of Women Peacebuilders’ Localization of UNSCR 1325 strategy institutionalizes the integration of WPS
commitments, as well as provisions of peace agreements, in local development planning. It has been cited in the 2016 and
2017 UN Secretary-General’s reports to the Security Council on WPS as a key tool for translating policy into practice; and allows
for the trans- formation of international, regional and national WPS commitments into local action which in turn ensures that
local needs and priorities inform national, regional and global policy development.



الثوریةالمسلحةوالقواتالحكومةبینالسالممفاوضات
منظماتإبرازفيساھمتالشعبيالجیش-لكولومبیا

أدىمماكولومبیا،فيأكبربشكلوعملھاالمرأةحقوق
المشاوراتفيالمیمومجتمعالنساءإشراكإلىبدوره
ذلك،منالعكسوعلىالسالم.مفاوضاتغذتالتي

تراعيالوسیاساتعملیاتإلىالنساءاستبعادیؤدي
ومستدام.شاملسالمإلىتفضيوالاالجتماعيالنوع

منالمثال،سبیلعلىأوغندا،فيالنساءُتستبعدماوغالباً
التشریعیةالھیئاتمنوكذلكالمحلیة،السالملجان

السیاساتتتجاھللذلك،ونتیجةوالوطنیة.المحلیة
العدالةسیاسةمثل-السالمببناءالمتعلقةالرئیسیة
المرأة،وأولویاتاھتماماتتعكسوالالنوع،-االنتقالیة

وال تستجیب لالحتیاجات الخاصة للنساء والفتیات.

أنعلىالمشاركةالبلدانجمیعمنالمشاركاتاتفقت
نطاقعلىالقرارواتخاذالمحلیة،الوساطةوآلیاتالرسمیة،التفاوضعملیاتمنمستبعداتزلنماالنساء
جنوبفيالنساءوأشارتكوسیطات.ُدّربنوالالتيعالیةبمھاراتیتمتعنالالتيأولئكذلكفيبما-أوسع
فإنھنالمحلیة،مجتمعاتھنفيووسیطاتسالمكبانیاترئیسیةأدواراًالنساءتلعبعندماحتىأنھإلىإفریقیا

التزامإلىودعونالوطني.أواإلقلیميالصعیدینعلىالرسمیةوالمفاوضاتالمناقشاتفيیشاركنال
أیضاًیتطلبااللتزامھذاأنمالحظتھنمعللمرأة،الھادفةالمشاركةبضمانالرسمیةالعملیاتفيالوسطاء
واإلقلیميالوطنيالمستوىعلىوالوساطةالمحليالمستوىعلىالوساطةبینمنھجیاًمؤسسیاًارتباطاً

النسائیةللشبكاتوالسیاسيالماليالدعمزیادةخاللمنالمثال،سبیلعلىذلك،تحقیقویمكنوالعالمي.
واسعالدعموتحفزمھمةنظروجھاتتقدمأنیمكنوالتيالمستویاتھذهعبرتعملالتيوالوطنیةالمحلیة
علىالضوءالشمالیةآیرلندافيالمقابالتمعھنأجریتالالتيالنسوةسلطتوقدالسالم.لعملیةالنطاق

وما-السالمعملیةفيلعبنھاالتيالرئیسیةاألدوارمنالرغمعلىالقرار،صنعمنللمرأةالمنھجياإلقصاء
"یتجاھلمقابلة،معھنأجریتإحدىمنعلقتوكماالسالم.ثقافةوبناء-السالماتفاقتنفیذفيیلعبنھازلن

وھذاالصدفة.قبیلمنأمراًولیسطموحالنوعمراعاةفعلیاً.الجنسنوعالشمالیةآیرلندافيالسیاسةصنع
یؤدي إلى عدم وجود مساحات لمشاركة المرأة".

دونتحولالتيالھیكلیةالعوائقإلىوأوغنداكولومبیافيالتشاوریةاللقاءاتفيالمشاركاتأشارت
نساءبینالتعلیممنالمنخفضةالمستویاتأنعنوتحدثنالسیاسیة.اإلرادةغیابإلىباإلضافةالمشاركة،

أمامرئیسیةحواجزتشكلاالقتصادياالستقاللوعدماللغویة،المھاراتونقصوالریفیات،األصلیةالشعوب
األصلیینالسكانمجتمعاتفيالمرجحمنأنإلىكولومبیافيالمشاركاتوأشارتللمرأة.الھادفةالمشاركة



فيالنساءمشاركةدونیحولوھذاالنساء.منأكثراإلسبانیةاللغةوتعلمالتعلیمعلىالرجالیحصلأن
المفاوضات والمشاورات بین الحكومة المحلیة والمجتمعات األصلیة.

النساءوأفادتوفاقمتھا.للمرأةالھادفةالمشاركةتواجھالتيالتحدیاتكورونافیروسمرضجائحةأبرزت
كانحیثالمحلي.المستوىعلىسیماالللمرأة،السیاسیةالمشاركةجماح""كبحتالجائحةأنكولومبیافي
االحتجاجیةالمسیراتوتعطلتاألخرى،المشاركةوعملیاتلھاالمخططالمشاوراتإلغاءمنبدال

معھنأجریتالالتيالنساءأشارتإفریقیاجنوبوفي.2019عاممنذالمستمرةالعامةوالمظاھرات
الرعایةعبءحدذلك،علىوعالوةاإلغالق.إجراءاتبسببوتأخرتأثرعملھنأنإلىبالمثل،المقابالت،

علىالمرأةقدرةمن-المنزليوالتعلیماألطفالرعایةواجباتذلكفيبما-الجائحةتفرضھالذيالمتزاید
آیرلندافيالجائحةوأبرزتاألربعة.البلدانفيوالمناصرةالتشاوریةواللقاءاتالتدریبات،فيالمشاركة
بشأنالقراروصنعالمناقشاتمناستبعدنحیثللنساء،الھادفةالمشاركةتعترضالتيالحواجزالشمالیة

13.االستجابة للجائحة والتعافي منھا، بما في ذلك استبعادھن من فرق العمل الوطنیة الخاصة بالجائحة

آیرلنداكوك،سارة-المشاركة"فرصمنالوقتنفسفيوُیحرمنالمزید،تقدیمالنساءمن"ُیطلب
الشمالیة

المعلومات،نشرناحیةمنكورونافیروسمرضلجائحةلالستجابةاألمامیةالصفوففيالنساءكانت
الالتيللنساءوفقاًالشرطة،وحشیةحاالتورصدشموالً،أكثرلسیاساتوالدعوةاألغذیة،عبواتوتقدیم
الحظتوكماوأوغندا.إفریقیاوجنوبالشمالیةوآیرلنداكولومبیاأنحاءجمیعفيالمقابالتمعھنأجریت

تقدیمالنساءمن"ُیطلبالشمالیة،آیرلندامنواألمنوالسالمالمرأةخطةفيوالناشطةالخبیرةكوك،سارة
المزید، وُیحرمن في الوقت نفسھ من فرص المشاركة".

عملھن،األربعةالبلدانفيالنساءواصلتفقدللمرأة.الھادفةالمشاركةلتعزیزفرصاًكذلكالجائحةأتاحت
المعلوماتتكنولوجیااستخدامخاللمنأوالمناسبة)الوقائیةالتدابیراتخاذ(معالشخصيبالحضورإما

الجائحةسمحتكیفوأوغنداكولومبیافيالتركیزمجموعاتنقاشاتفيالمشاركاتوناقشتواالتصاالت.
المنصاتمنوغیرھااالجتماعيالتواصلوسائلاستخدامعلىالنساءوشجعتاالتصال،قنواتبتنویع

واستخدمتوالمناصرة.للتنسیقاالفتراضیة
المثال،سبیلعلىبكولومبیا،كاوكافيالناشطات
إلدراجدعوتھنلمواصلةاإلنترنتعلىمنصات
خططفيالنزاعوتراعيالنوعتراعيالتياألحكام

13 This reality reflects a broader global trend. According to a study by CARE International, on average, women make up less than a
quarter of national-level committees established to respond to COVID-19. See CARE International, “WHERE ARE THE WOMEN? The
Conspicuous Absence of Women in COVID-19 Response Teams and Plans, and Why We Need Them” (2020). Available at
https://www.care.at/wp-content/uploads/2020/06/CARE_Where- are-the-women-in-Covid-19-response.pdf.

http://www.care.at/wp-content/uploads/2020/06/CARE_Where-
http://www.care.at/wp-content/uploads/2020/06/CARE_Where-


محلیةتنمیةخطة42أصلمن19والوزاریةالتنمیةخططتتضمنجھودھن،وبفضلالمحلیة.التنمیة
والقواتالحكومةبینالسالماتفاقیةفيالواردةالجنسینبینالمساواةأحكاملتنفیذصممتملموسةإجراءات

المسلحة الثوریة لكولومبیا - الجیش الشعبي.

مناالستفادةمنالنساءمنكثیرتتمكنلمذلك،ومع
فقطتملكإذضعفاً.األكثرالفئاتاستبعدتماوغالباًالرقمیة"،"الفجوةبسبباالفتراضیةالمشاركةطرائق

إمكانیةنمواًاألقلالبلدانفياألسرمنفقطالمئةفي19والعالممستوىعلىاألسرمنالمئةفي55
منالمئةفي23نسبةتستخدمأنیرجححیثجنساني،طابعأیضاًالرقمیةوللفجوة.اإلنترنتإلىالوصول 14

وسائل"ضریبةبـیسمىمابسببأوغندافيالفجوةوتفاقمت.المحمولةالھواتفالرجالمنأقلالنساء 15

وفقاًالفجوة،وتمتد.تكلفةأكثرالمحمولالھاتفعبراإلنترنتاستخدامیجعلمااالجتماعي"،التواصل 16

فيالبرامجمدیرةكومیوریمبي،جوریتتقولوكماالرقمیة.الوسائطمنأبعدالبحث،فيالمشاركینلبعض
الرادیو.أجھزةإلىالوصولالریفیاتالنساءتستطیع"الأوغندا،في1325القرارأجلمنالعملتحالف

معظم أجھزة الرادیو في أوغندا یملكھا للرجال ".

-المناطقبعضفيالنساءبمقدوریكنلمأنھكولومبیافيالتركیزمجموعةنقاشاتفيالمشاركاتأكدت
التنمیةبخططالمتعلقةالمناصرةأعمالفيالمشاركة-میتامقاطعةفيأریاريمنطقةفيالمثالسبیلعلى

الھواتفأوالھواتفذلكفي(بماالالزمةوالمعداتالتحتیةالبنیةإلىالوصولإلىیفتقرنألنھنالمحلیة
النسوةھؤالءوقالتاالفتراضیة.المنصاتالستخدامالالزمةالمھاراتلدیھنتكنولمواإلنترنت)،الذكیة
الكمبیوترأجھزةأوالھواتفلشراءالدولیینوالشركاءالمانحةالجھاتمنالمقدمالدعمیقدرنبینماإنھن

ضعفأوالھاتفخطوطنقصمثلالتحتیة،البنیةقصوریعالجالھذاأنإالاإلنترنت،رصیدأوالمحمولة
إشارة الھاتف المحمول.

جائحةخاللالمشاركةأنإلىذلك،إلىباإلضافةأوغندا،فيالتركیزمجموعةنقاشاتفيالمشاركاتأشارت
منیعانونالذیناألشخاصویكابداإلعاقة.ذواتللنساءبالنسبةصعوبةأكثركانتكورونافیروسمرض
القنواتتتاحالوعادًةالجائحة،حولمعلوماتعلىللحصولالمثال،سبیلعلىبصریة،أوسمعیةإعاقات

عملیةمناإلعاقةذواتالنساءاستبعدتلذلك،ونتیجةإلیھا.الوصولیسھلأشكالفيللمشاركةالمتوفرة
لسوءویتعرضناألخرى،والخدماتاإلغاثةحزمإلىالوصولمنُیحرمنماغالباًأنھنكماالقرار.صنع

16 Rebecca Ratcliffe and Samuel Okiror, “Millions of Ugandans quit internet services as social media tax takes effect”, The
Guardian, 27 February 2019. Available at https://www.theguardian.com/global-
development/2019/feb/27/millions-of-ugandans-quit-internet-after- introduction-of-social-media-tax-free-speech.

15 International Telecommunications Union, “THE STATE OF BROADBAND 2019’ REPORT HIGHLIGHTS”. Available at https://
broadbandcommission.org/Documents/SOBB-REPORT%20 HIGHTLIGHTS-v3.pdf.

14 International Telecommunications Union, Measuring digitaldevelopment Facts and figures 2019. Available at
https://www.itu. int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf.

http://www.theguardian.com/global-
https://www.itu


والعائالتالرعایةمقدميعلىاعتمادھنمنیزیداألساسیةوالسلعالمعلوماتإلىالوصولعدمألنالمعاملة،
ومزودي الخدمات.

الفضاءفيبسھولة-العنفضحایاودعمالمصالحةسیماوال-السالمبناءأعمالأنواعببعضالقیامیمكنال
إلضفاءالدعوةاستمرتبینماأنھالشمالیةوآیرلنداكولومبیامنالسالمبانیاتالنساءوأفادتاالفتراضي.

العملمنأخرىأنواعتوقفتوتنفیذھا،السالمواتفاقاتواألمنوالسالمالمرأةخطةعلىالمؤسسيالطابع
عندبالراحةیشعرنالغالباًالعنفضحایاأنحقیقةعلىكولومبیافيالمشاركاتوأكدتالجائحة.أثناء

علىقادراتغیرألنھنأومنازلھن،فيالخصوصیةإلىاالفتقاربسببالھاتفعبرتجاربھنعنالتحدث
بالمثل،الشمالیة،آیرلندامنالمقابالتمعھنأجریتالالتيالنساءوناقشتالجاني.معیعشنكنإذاالتحدث

خاللمنالمثال،سبیلعلى-والوحدویینالقومیینمجتمعيبینالعالقاتتحسینعلىالعملأنكیف
القضایامناقشةفيبالراحةالمجتمعأفرادیشعرالحیثمستحیًال،كان-المجتمعیةوالحواراتالوساطة
أیضاًالشمالیةآیرلندافيالسالمبانیاتالنساءأشارتأخرى،ناحیةومناإلنترنت.عبروالشخصیةالحساسة

المجتمعات،بینالتعاونوعززبالوحدةإحساساًأوجدقدالجائحةتشكلھالذيالمشتركالتھدیدمواجھةأنإلى
وقد یوفر فرصة لتعزیز تعاون وثقة أكبر.

النزاعحاالتفيالمدنيوالمجتمعاإلنسانحقوقعنالمدافعاتحمایة:3األولویةمجال

ماذا یعني ھذا المجال من مجاالت األولویة بالنسبة للنساء بانیات السالم؟

والمدافعاتالسالموبانیاتالنسائیةالقیاداتتتعرض
فيالمشاركونأثاروقدللھجوم.اإلنسانحقوقعن

النسائیةالقیاداتأنحقیقةالشمالیةآیرلندافيالدراسة
اإلنسانحقوقعنوالمدافعاتالسالموبانیات

مسبوقغیر"لتھدیدالعالمأنحاءجمیعفيیتعرضن



المدنيالمجتمععملعلىالمفروضةالقیودبأنوأوغنداأفریقیاجنوبمنالمشاركونوشھداالطالق".على
المجتمعاتبعضفيویسودفعال.بشكلالنزاعاتنشوبومنعالسالمبناءأمامرئیسیاًحاجزاًتشكل

باسمالناشطاتإلىویشاراإلنسان.حقوقعنمدافعةأوناشطةالمرءكونمنبالخزيشعوراألوغندیة،
impossibleالمحتمالت)"(غیرالوعرات"النساءأو"المسترجالت" womenالبیوت"."مقتحماتأو 17

ونتیجة لذلك، غالباً ما تنبذھن عائالتھن أو یتعرضن للعنف اللفظي أو الجسدي.

والمدافعاتالسالموبانیاتالنسائیةالقیاداتضدالعنفتفاقمإلىكذلككورونافیروسمرضجائحةأدت
الجائحة،أثناءكولومبیافياإلنسانحقوقعنالمدافعاتضدالھجماتعددزادوقداإلنسان.حقوقعن

18.أكثربسھولةوتتبعھاأھدافھمتحدیدمنالمھاجمینیمّكنمماوالسفر،التنقلعلىالمفروضةالقیودبسبب

سبتمبربحلولاإلداریةكاوكامقاطعةفيالجائحةبدایةمنذنسائیةلقیاداتقتلجریمة41عنأبلغوقد
أنالتركیزمجموعاتنقاشاتفيالمشاركاتوأشارتالمقابالت.معھنأجریتممنلواحدةوفقاً،2020
علىللحصولوالناشطاتالنسائیةالقیاداتإلىلجأنبالنزاعالمتأثرةالمناطقفيالعنفیواجھنالالتيالنساء

لوجودنظراًوالعنف،للتھدیدأنفسھنالجناةمعمباشرةتدخلتالتيالنسائیةالقیاداتعّرضتوقدالمساعدة.
اإلغالقأثناءأكثرتضاءلوالذيالبالد،منمعینةأجزاءفيالمحدودالدولة .

بانیاتضدوالعنفاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفعلىالضوءكورونافیروسمرضجائحةتسلط
للعنفالساخنالخطشھدوقدوالعام.الخاصالمجالینفي-تفاقمھإلىالوقتنفسفيوتؤديالسالم،
lineaالبنفسجي("الخطالمنزلي purpura("العنفبشأنالبالغاتعددتضاعفكولومبیابوغوتا،في
زیادةعنوأوغنداإفریقیاوجنوبالشمالیةآیرلندافيالمشاركاتأبلغتكما.اإلغالقفترةخاللالمنزلي 19

فيالتركیزمجموعاتنقاشاتفيالمشاركاتوشھدتالجائحة.أثناءالمرأةضدوالعنفالمنزليالعنففي
الجائحة.عنالناتجةاالقتصادیةالمشقةشجعتھالطفالت،وزواجالمبكرالزواجحاالتفيزیادةأوغندا

أنبعداإلغالقفترةخاللتزوجتسنوات،عشرالعمرمنتبلغ"فتاةحالةإلىالمشاركاتإحدىونّوھت
أمریكًیا]دوالرا5.5ً[أوغنديشلنألف20والسكرمنواحداًكیلوغراماًبمنحھماوعداًوالداھاتلقى

أوغندا،شمالفيیومبيمنطقةفيوالسالمللعدالةالثانيبولسیوحنامركزمنأدیو،بیتيوأكدتأسبوعیاً".
مایوبینالفترةفيالمدرسةسنفيفتاة116حملعنأُبلغإذ–المراھقاتحملحاالتفيزیادةھناكأن

إفریقیاجنوبفياآلیرلندیةالسفارةنظمتھالذيالتشاوريالمتابعةاجتماعفيالمشاركاتوأشارتویولیو.
النساءیعرضمماالجائحة،أثناءأیضاًازدادقداألجانبكرهعلىالقائمالعنفأنإلى2020أغسطسفي

المھاجرات والالجئات، على وجھ الخصوص، للخطر.

19 Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero Bogotá, Cuarantena por la Vida. Línea Púrpura Distrital (2020). Available at
http://omeg. sdmujer. gov. co/index. php/home/mediciones-propias/linea-purpura.

18 Global Network of Women Peacebuilders, كورونافیروسمرضجائحة Mitigation and Adaptation Strategy and Appeal: Colombia
Country Update, June 2020. Available at https://gnwp. org/covid19-strategy/

Roaringالصاخبة(العشریناتالماضيالقرنعشرینیاتفيعموماًوالغربأمریكافيواسعنطاقعلىاستخدمتعبیرالمحتمالت)(غیرالوعراتالنساء17 Twenties،(
ویشیر إلى نمط من السلوك النسوي بدأ یظھر في الوالیات المتحدة وأوروبا في تلك الفترة واعتبر مخالفا لتوقعات المجتمع منھن. ویشمل ذلك التدخین والرقص واالستماع

لموسیقى الجاز وإرتداء سكیرت تحت الركبة بقلیل ووضع المكیاج وقیادة السیارات وشرب الكحول. المترجمة

http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/home/mediciones-propias/linea-purpura


منالنساءتواجھھاالتيالتھدیداتإلىكذلكالشمالیةوآیرلنداكولومبیافيالسالمبانیاتالنساءأشارت
كولومبیافيوتاكیتاهوكاوكاأنتیوكیامقاطعاتمننساءتحدثتوقد.العنیفةوالمیلیشیاتالعسكریةالجماعات

خلقمماكورونا،فیروسمرضجائحةخاللالشرعیةغیرالمسلحةالجماعاتنشاطوتزایدانتشاربشأن
العنفأنإلىالشمالیةآیرلندافيالمشاركاتوأشارتالسالم.وبانیاتالناشطاتعلىومتزایدةجدیدةمخاطر
وأشرنأعقابھ.فيأوالنزاعأثناءسواءولإلكراه،المحلیةالمجتمعیةللسیطرةكوسیلةأحیاناًُیستخدمالجنسي

معھنأجریتممنبعضوأفادتالتھدیدات.ھذهزیادةإلىتؤديقدكورونافیروسمرضجائحةأنإلى
anecdotalمتناقلةأدلةھناكأنالمقابالت evidenceنفسھاطرحتالعسكریةشبھالجماعاتأنعلى

عبواتتوزیعفيالمشاركةخاللمنذلكفيبما-الجائحةخاللمبكروقتفيلألزمةالمستجیبینكأول
ھذهإلىالمحلیةالمجتمعاتفيالناسینظركیفعلىتأثیرهلھذایكونوقدالنظافة.ومنتجاتالطعام

المجموعات ویدعمونھا.

-الشمالیةآیرلندافيالسالمبتعكیرھددتالتيالسیاسیةالقضایاعناالنتباهذلك،علىعالوةالجائحة،حّولت
مثل خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي، كما أشارت إحدى السیدات التي أجریت معھا مقابلة.

ً العدالةإلىالوصولمناالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالجنسيالعنفمنالناجیاتتتمكنالماغالبا
العنفتأثیراتحدةمنیزیدمماالنفسیة،بالصدماتالمتعلقةاالستشاراتذلكفيبماالضروریة،والخدمات

فضالًالمنزلي،العنفذلكفيبمااالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفأشكالبجمیعوتحیطیواجھنھ.الذي
واإلفالتالصمتمنسائدةثقافةاإلنسانحقوقعنوالمدافعاتالسالموبانیاتالناشطاتعلىالھجماتعن
العقلیةالصحةلدعمكاٍفتمویلیوجدالأنھالشمالیةآیرلندامنالسالمبانیاتمنالنساءوأكدتالعقاب.من

علىالقائموالعنفالجنسيالعنفمنالناجیاتیخصماذلكفيبماالنفسیة،الصدماتالمتعلقةواالستشارات
بشأناألدلةتتزایدحیثكورونافیروسمرضجائحةإزاءخاصبشكلمقلقأمروھذااالجتماعي.النوع

20تأثیرھا الضار على الصحة العقلیة - خاصة بالنسبة لمن عانین بالفعل من الصدمات.

یواجھنعندماالعدالةأوالدعملطلبللنساءمناسبةقنواتأوآمنة""فضاءاتتوجدالذلك،علىعالوة
فيالمشاركاتناقشتوقدالعامة.السیاساتفياالجتماعيالنوعمنظورمراعاةتعمیمغیاببسببالعنف،

منللعدیدیمكنالوبالتاليومخیف،وطویلمكلفالقضائياإلنتصافأنكیفأوغندافيالتشاورياللقاء
أطولالقانونیةاإلجراءاتیجعلالذيالفساد،عوامل:عدةبسببالحالةھذهوتتفاقمإلیھ.الوصولالنساء
والقوانیناإلنسانبحقوقالوعيونقصالمالیة؛المواردعلىالحصولعلىالمرأةقدرةوعدمتكلفة؛وأكثر

ومناألبویة،الثقافةفيالمتأصلةبجذورھا–العرفیةالعدالةتستخدمماغالباًلذلك،ونتیجةالقائمة.والسیاسات
نقاشاتفيكذلكالمشاركاتأشارتكبدیل.-الجناةومعاقبةالنساءحمایةفياألحیانمنكثیرفيتفشلثم

تراجعتوالعدالةاألساسیةالخدماتإلىالوصولعلىالناجیاتقدرةأنإلىأوغندافيالتركیزمجموعات
ثقةعلىاإلغالقأثناءللسلطةاألمنیةاألجھزةاستخدامسوءوأّثركورونا.فیروسمرضجائحةخالل

20 World Health Organization, “Substantial investment needed to avert mental health crisis”, 14 April 2020. Available at
https://www. who. int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investmentneeded-to-avert-mental-health-crisis

https://www.who.int/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investmentneeded-to-avert-mental-health-crisis


المنزليبالعنفالشرطةإبالغمنمضىوقتأيمنخوفاًأكثرالنساءوأصبحتالشرطة،فيالمجتمع
والجنسي.

السالمحفظوعملیاتالمتحدةاألممشرطةخدمةفيالنساءمنالمزیدإدخال:4األولویةمجال

ماذا یعني ھذا المجال من مجاالت األولویة بالنسبة للنساء بانیات السالم؟

ثقافیة،وعوائقالمناسبة،والمرافقالمعداتإلىاالفتقارمثلالمشاركة،إزاءمادیةحواجزالنساءتواجھ
الذكورةعلیھاتھیمنأنإلىتمیلالفضاءاتھذهأنحقیقةمثل

ونتیجةالمرأة.احتیاجاتعنالطرفتغضالتيوالثقافةالسامة
األمنوأجھزةالسالمحفظبعثاتفيالمرأةتمثیلیزالاللذلك،

الحظتوقدالقیادیة.المستویاتفيسیماالمتدنیاً،الوطنیة
فيالمادیةالبیئةأنوأوغنداإفریقیاجنوبفيالسالمبانیات
الكافیة،الحماماتإلىاالفتقارالمثالسبیلعلى-المسلحةالقوات
غیرالعسكریةوالمعداتالنسائیة،النظافةمنتجاتتوفروعدم

صعباً،األمنیةاألجھزةفيالعملتجعل–المرأةلتشریحالمناسبة
المشاركاتوذكرتللنساء.بالنسبةآمنغیراألحیان،بعضوفي
األحیان،منكثیرفياألمن،قطاعفيیعاملنالنساءأنوأوغنداالشمالیةآیرلندافيالتشاوریةاللقاءاتفي

منسلطتوقدزمالئھن.منالمعاملةوسوءالمضایقاتیواجھنوقدالرجال،منمنزلةأدنىبوصفھن
أجریت معھن المقابالت الضوء على عدم وجود قنوات سریة ومناسبة للنساء لإلبالغ عن مثل تلك االنتھاكات.

لتغییرأیضاًحاجةفھناك-األمنيالقطاعفيالنساءإشراكیكفيالأنھكولومبیامنالمشاركاتأكدت
وتؤثراألمن.قواتترتكبھاماغالباًالمرأةحقوقانتھاكاتأنعلىالضوءوسلطنالقطاع.ھذاداخلالثقافة

أثناءخاصبشكلواضحاًھذاأصبحوقدالسواء.علىوخارجھاألمنقطاعداخلالنساءعلىاالنتھاكاتھذه
وترھیبالسلطةاستخدامإلساءةكذریعةالجائحةالشرطةقواتوتستخدمكورونا.فیروسمرضجائحة

ھذهوزادتبكولومبیا.كاوكامنطقةفيالمقابالتمعھنأجریتالالتيالنساءإحدىذكرتھلماوفقاًالسكان،
االنتھاكات من انعدام الثقة بین الشرطة والمجتمعات المحلیة، وال سیما النساء المحلیات.

برصاصقتلوااألشخاص"بعضبأنأوغندافيالتركیزمجموعةنقاشاتفيالمشاركاتإحدىصرحت
فیدیولقطاتاالجتماعيالتواصلوسائلعلىانتشرتوقداإلنسان.لحقوقانتھاكاًیعدماوھواألمن،ضباط
دراجةعلىمدنيعلىالناریطلقوھوأوغندا]فيمسلحةمدنیة[قوةالمحلیةالدفاعوحدةأفرادأحدتصور
فیروسمرضبجائحةالخاصاإلغالقفرضتالتياألمنقواتأنإلىالمشاركاتنوھتكماناریة".

كورونا على المستوى المحلي ھیمن علیھا الرجال.



تضعالاستجابةأنھااألربعة،البلدانفيكورونا،فیروسمرضلجائحةلالستجابةالنساءتقییمكانبالنتیجة
كولومبیافيالمقابالتمعھنأجریتمنمعظمومنحتالسالم.بناءمنظورإلىوتفتقرالصراعاعتبارھافي

تراع"التعني1حیث،5إلى1منمقیاسعلى،1الرقمللنزاعاالستجابةحساسیةوأوغنداإفریقیاوجنوب
بانامركزمنماكیالنيبارسیالصرحتوكماكبیر".حدإلىالنزاع"تراعيتعني5واإلطالق"علىالنزاع

مماالشرطة،وحشیةمنالكثیرھناككانالشرطة.ضباط"خذلناانتقادھا:مبررًةأفریقیاجنوبفيخانیابابا
یؤجج الصراع ".

المسلحة،القوةالستخدامأفضللوائحوضعإلىكولومبیافيالتركیزمجموعةنقاشاتفيالمشاركاتدعت
لتھیئةمسبقكشرطالجنسین،بینالقوةالختالالتاالھتماممنمزیدوإیالءاإلنسان،حقوقاحتراموزیادة

بیئة مواتیة لزیادة عدد وتأثیر النساء في الخدمة األمنیة.

تركیزمجموعاتفيالمشاركات-داخلھ"الثقافةتغییرعلینا-األمنقطاعفيالنساءإشراكیكفي"ال
النقاش، كولومبیا

فيالثقافةتغییرنحواألولىالخطوةتتمثل
المجتمعمنالنساءمعالھادفالتشاور
شكلتوقدالبعثة.أولویاتحولالمدني
في38نسبة،2020یونیوبحلولالنساء،

التحققبعثةفيالدولیینالمراقبینمنالمئة
ذلكفيبماكولومبیا،فيالمتحدةلألممالتابعة
الرسمي.الزيذويالعسكرییناألفراد

البعثةأنعلىالضوءالمشاركاتوسلطت
وواصلتنشطحوارفيأیضاًاستمرت
المستویینعلىالنسائیةالمنظماتمعالتنسیق

طریقعنذلكفيبماالجنسانیة،المسائلعلىقویاًتركیزاًالبعثةاعتمدتلذلك،ونتیجةوالمحلي.الوطني
تنفیذ إجراءات لمنع العنف الجنسي والتصدي لھ في مجاالت نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج.



االقتصادي.االنعاشعملیاتفيقرارصانعاتالنساءتكونأنضمان:5األولویةمجال

ماذا یعني ھذا المجال من مجاالت األولویة بالنسبة للنساء بانیات السالم؟

علىوالحصولالمالياالستقاللإلىالنساءافتقارُحّدد
أمامالرئیسیتینالعقبتینبوصفھمااالقتصادیةالموارد

البلدانفيعلیھوالحفاظالسالموبناءالنساءأمن
فيالتشاورياللقاءفيالمشاركاتوناقشت.األربعة
ذلكفيبماالمساواة،عدمتولدكیفالشمالیةآیرلندا

إجراءإلىودعواالنزاع؛االقتصادیة،المساواةعدم
بینالمساواةلعدماالقتصادیةالتكالیفلتوثیقالبحوث

عدمأنبالمثل،أوغندا،فيالنساءوصرحتالجنسین.
اقتصادیةآثاراًیحملواألمنوالسالمالمرأةخطةتنفیذ
اآلثارھذهمثلأنالنساءوأكدتاالقتصادیة.األنشطةممارسةمنیمنعھناألمنوانعدامالنزاعألنسلبیة

تتطلب توثیقاً وتحلیالً أفضل.

الوقتفيیعیقولھن،بالنسبةاألمانانعداممنویزیدالمنزليالعنفاقتصادیاًالنساءاستقاللعدمیؤجج
نفسھ وصولھن إلى العدالة ومشاركتھن في صنع القرار.

علىقادراتغیرفھنمالیاً،الرجالعلىالنساءمعظمالعتمادنظراًأنھإلىأوغندافيالمشاركاتأشارت
الضوءاألربعة،البلدانفيالمشاركات،وسلطتاألساسیة.الخدماتمقابلالدفعأوالقانونیة،الرسومتغطیة
-االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنأخرىأشكالتفاقمإلىیؤدياقتصادیاًالنساءاستقاللعدمأنعلى

مثل االتجار بالبشر، والزواج المبكر، وزواج الطفالت والزواج القسري.

ألنھالنزاعلمنعاستراتیجیةالمحلیةالمجتمعاتفيالرخاءوتعزیزللمرأةاالقتصاديالتمكینضمانیعتبر
یقلل من احتمال المنازعات بشأن الحصول على الموارد االقتصادیة والسیطرة علیھا.

یلي:ماالبحثفيالمشاركاتحددتھاكمااالقتصادیةالمرأةمشاركةدونتحولالتيالعوائقشملت
النمطیةوالصوراالجتماعیةواألعرافواألرض؛الممتلكاتبجیازةالمتعلقةالتمییزیةوالممارساتالقوانین
بشأنالقرارصنعفيرأيلھالیسوالمرأة.التقشفوتدابیرالعمل؛سوقفيالتمییزإلىتؤديالتيالسلبیة
ھيالمرأةتكونعندماحتىالتقلیدیة،السلطةھیاكلبسببأوغندا،فيللنساءوفقاًلألسرة،المالیةالشؤون
ذلك،علىعالوةالنساء،علىاألوغنديالمجتمعفيالجنسانیةالمعاییروتحظرلألسرة.األساسيالمعیل

تصبحالتحدیاتھذهأنالمشاركاتوالحظتالزواج.عندالعملتركعلىوتجبرھنمعینةأعمالممارسة
ماوغالباًالعمل،أوالمدرسةإلىالذھابمنھنُیتوقعالاللواتياإلعاقةذواتللنساءبالنسبةوضوحاًأكثر

تمنعھن أسرھن والمعاییر االجتماعیة من كسب الدخل.



وأكدناألرض.ملكیةإلىالمرأةبوصولیتعلقفیمامشابھةتحدیاتعنإفریقیاجنوبمنالمشاركاتتحدثت
األحیانمنكثیرفيالبنوكتطلبحیثالقروض،علىالحصولعلىالمرأةقدرةعلىتؤثرالتحدیاتھذهأن

إلىنظراًأنھالبلدانجمیعفيالمشاركاتواقترحتاألخرى.الممتلكاتأواألراضيمثلإضافیة،ضمانات
السالمیتحققفلنللنزاع،الرئیسیانالمحركانھمااالقتصادیةالمساواةوعدمالجنسینبینالمساواةعدمأن

الشامل والمستدام حتى تتم معالجة ھاتین القضیتین بشكل كامل.

التقشفوتدابیر-كورونافیروسمرضجائحةعنالناجماالنكماشذلكفيبما-االقتصادیةاألزماتتؤثر
علىوأوغنداإفریقیاوجنوبالشمالیةوآیرلنداكولومبیافيالنساءاتفقتوقدالنساء.علىمتناسبغیربشكل

نظراًكورونافیروسمرضجائحةعنالناجمةاالقتصادیةباألزمةالرجالمنأكثریتأثرنالنساءأن
والخدمةالضیافةصناعتيفيأیضاًبلمنازل،كعامالتسیماالالرسمي،غیرالقطاعفيالمفرطلتمثیلھن

أعمالھنخسرنالنساءمنالعدیدأنأوغندافيالتركیزمجموعةفيالمشاركاتوالحظتالتعلیم.مجالوفي
منالجائحةسببتھالذياألسعارتضخمویفاقمالقروض.سدادفياالستمرار  یستطعنلمألنھنالصغیرة

ونتیجةألسرھن.األساسیاتالمعیالتمنمنھنوالكثیراتأوغندا،فيالنساءتواجھھاالتياالقتصادیةالمشقة
النساءبعضأنبأوغندا،مبویافيالمقابالتمعھنأجریتمنمنواحدةوھيإیفا،لوكواجوالحظتلذلك،

جنسكبائعةوتعملالنھار،فيبھاالخاصالبقالةمتجرإلىتحضرامرأة"أعرفبالجنس:العملعلىأُجبرن
لیالً إلعالة أسرتھا منذ أن ُسّرح زوجھا من عملھ".

فيیأخذولمالكبرىالتجاریةاألعمالعلىركزاالقتصادياالنتعاشأنالشمالیةآیرلندافيالنساءالحظت
-النساءمنمنھموكثیر-الرسميغیرالقطاعفيوالعاملینالصغیرةالمشاریعأصحاباحتیاجاتاالعتبار

مجموعاتنقاشاتفيالمشاركاتاتفقتوقدالنساء.بھاتضطلعالتيالرعایةألعمالالمتناسبغیرالعبءأو
بینماأنھأوغندا،فيالتركیز،مجموعاتفيالمشاركاتوالحظتأیضاً.الرأيھذامعكولومبیافيالتركیز

عملیةفإنكورونا،فیروسمرضجائحةمنالمتضررینلدعمطوارئقروضاألوغنديالتنمیةبنكأطلق
الحصولالنساءمنالعدیدتستطیعاللذلك،ونتیجةوبیروقراطیة.للغایةمعقدةاألموالھذهعلىالحصول

أموالإلىالوصولاألخرىالضعیفةوالفئاتللنساءبالنسبةأیضاًالصعبمنوكانالقروض.ھذهعلى
إفریقیا.جنوبفيالتركیزمجموعاتنقاشاتفيللمشاركاتوفقاًالحكومة،عنھاأعلنتالتيالتحفیزحزمة

وأبرزتالغذائیة.الموادطرودذلكفيبمااإلغاثة،موادتسلیمفيالطویلةالتأخیراتالمشاركاتوناقشت
بالنسبةخاصبشكلصعباًكاناإلغاثةموادعلىالحصولأنالمقابالتمعھنأجریتالالتيالسیدات

للمھاجرات والالجئات، الالتي یخشین الترحیل إذا تقدمن إلى السلطات بطلب للحصول على الدعم.

فرصةخلقتكورونافیروسمرضجائحةأنالشمالیةوآیرلنداكولومبیامنالسالمبانیاتالنساءأدركت
منرامیریزیوجینیاماریاتؤكدوكماالرعایة.أعمالقیمةتقدیرعلىمبنیةنسویةأكثراقتصاداتلتصمیم
ثالثفيالعملللنساءیمكن"الكولومبیا،فيوالسالمللمرأةالوطنیةالقمةالسالم،أجلمننساءمنظمة

الرعایةباقتصادیاتاالعترافویجبومھنیات.ألطفالھن،ومعلماتألسرھن،رعایةمقدمات-وظائف
فيالمشاركاتوأشارت".والمحلیةالوطنیةالسلطاتقبلمنومالیاًسیاسیاًودعمھللتطبیققابلكخیار

أنمنحذرنلكنھنإیجابیاً،تطوراًتمثلالشاملاألساسيالدخلحولالعامةالمناقشاتأنإلىأیضاًالدراسة



بأعمالتعترفوأنالجنسانيالتحلیلفيُتجّذرأنیجب-الشاملالدخلذلكفيبما-التعافيسیاسات
الرعایة غیر مدفوعة األجر التي تقوم بھا النساء لكي تكون فعالة.

غیرأمروھذاالخاصة.مھنھنوفيالمنزلفيومعلماترعایةمقدمات-وظائفثالثفيالنساء"تعمل
قابل لالستدامة "- ماریا یوجینیا رامیریز، نساء من أجل السالم، القمة الوطنیة للمرأة والسالم في كولومبیا.

المالیةالمؤسساتفيللمرأةالھادفةالمشاركةإلىكذلكاألربعةالبلدانمنالمشاوراتفيالمشاركاتدعت
وستساعدكورونا.فیروسمرضمنالتعافيوبشأناالقتصاد،بشأنالقرارصنعفيمشاركتھالضمان
الرعایةأعمالوتقدیرفھمعلىوقائمةمنصفةاالقتصاديالتعافيخططتكونأنضمانفيوخبراتھنرؤاھن

غیر مدفوعة األجر.

واألمنوالسالمللمرأةالتمویلتعزیز:6األولویةمجال

ماذا یعني ھذا المجال من مجاالت األولویة للنساء بانیات السالم؟

وجودعدمعلىاألربعةالبلدانفيالمشاركاتاتفقت
وأشار.واألمنوالسالمالمرأةخطةلتنفیذكاٍفتمویل

النوعوزارةأنإلىأوغندافيالدراسةفيالمشاركون
الوطنیةالعملخطةتنفیذتنسیقعنالمسؤولةاالجتماعي،

كافیة.غیربمیزانیةتعملواألمن،والسالمالمرأةبشأن
الشمالیة،آیرلندافيالسالمبانیاتمنالعدیدوالحظت

تمویلفينقصاًھناكأنالمقابالتمعھنأجریتممن
وكماالمرأة.حقوقأعرضوبشكلالجنسینبینالمساواة

حقاًالصعب"منمقابلةمعھنأجریتممنواحدةذكرت
المرأة:حقوقعنالحدیثلمجردالمالعلىالحصول



یجب أن یكون األمر متعلقاً بـ "النساء واألطفال"، "النساء واإلعاقة "، "النساء وشئ ما".

مجالفيالعملترتیبتراجعإلىكورونافیروسمرضجائحةتؤديأنمنبالقلقالسالمبانیاتتشعر
النساءوذكرت.واألمنوالسالمالمرأةخطةتنفیذوإعاقةتمویلھ،وإلغاءاألولویات،سلمفيالسالمبناء

المرأةحقوقمنظماتأناألربعةالبلدانفيالتركیزمجموعاتونقاشاتالمتابعةمقابالتفيشاركناللواتي
المشاركاتإحدىوعلقتبعملھا.قیامھاصعوبةمنزادمماوتأخیره،التمویلانخفاضشھدتالسالموبناء

معظمیركزإذالحالي.الوقتفيالسالملبناءاألولویةنعطيال"نحنقائلة:أوغندافيالتركیزمجموعةفي
قلقھنعنكولومبیافيالنساءوأعربت".كورونافیروسمرضلجائحة[اإلنسانیة]االستجابةعلىالتمویل

آلیاتذلكفيبماالسالم،اتفاقیةلتنفیذتعملالتيالمؤسساتعنالتمویللوقفكذریعةالجائجةاستخداممن
الوضوح والحقیقة.ولجنةالعدالة االنتقالیة، أي الوالیة الخاصة بالسالم 21

المرأةلخطةالشاملةالطبیعةعلىللتعرففرصةنفسھ،الوقتفيكورونا،فیروسمرضجائحةتعد
أدركتوقد.جمیعھاالمتحدةاألممعملأركانفيالسالمبانیاتللنساءالمھمةواألدوارواألمن،والسالم

إلىتؤديالمیاه،علىالحصولعلىالقدرةعدممثلسلفاً،القائمةالصعوباتأنإفریقیاجنوبفيالنساء
مفاقمة آثار الجائحة.

القائمللعنفعرضةأكثروأصبحنالمیاه،نقصبسببطویلة،لمسافاتالمشيإلىوالفتیاتالنساءاضطرت
سفارةنظمتھالذيالتشاوريالمتابعةلقاءفيالمشاركاتوأعربتالشرطة.ولوحشیةاالجتماعيالنوععلى

وسلطناإلنسانياألمنقضایاأبرزتشكلكورونافیروسمرضجائحةأنعنإفریقیاجنوبفيآیرلندا
إلىوأشرنالشعور،ھذاالنساءرددتوبالفعل،الناس".لمختلفمختلفةأشیاءیعني"السالمأنعلىالضوء

الفقر،مثلللصراع،الجذریةاألسبابلمعالجةعملھانطاقالسالمبناءمنظماتوّسعتالجائحة،خاللأنھ
وعززت تعاونھا مع المنظمات والجھات الفاعلة األخرى.

المرأة،حقوقلمنظماتغالباًمتاحاًیكونالفإنھواألمنوالسالمالمرأةخطةلتنفیذالتمویلیتوفرعندما
المدني،المجتمعأنعلىاألربعةالبلدانفيالمشاركاتاتفقتكما.المحليالمستوىعلىالعاملةتلكخاصة

ویعزىالتمویل.فيحاداًنقصاًتعانيواألمن،والسالمالمرأةمجالفيالعاملةالنسائیةالمنظماتسیماوال
آیرلندافيالمشاركاتوأفادتالطلبات.لتقدیمالمعقدةواإلجراءاتالمعلوماتنشرمحدودیةإلىالوضعھذا

شبھالجماعاتإشراكفيفعالیتھاأثبتتأن"بعدالنسائیةللمنظماتإالمتاحاًیكنلمالتمویلأنالشمالیة،
العسكریة"، وأن غالبیة تمویل التعافي بعد الصراع موجھ إلى المشاریع التي صممھا "رجال من أجل الرجال".

متاحغیریكونماغالباًالدوليالتمویلأنإلىإفریقیاجنوبفيالتشاورياللقاءفيالمشاركاتأشارت
النساءوأبرزتالدولیة.المنحإدارةفيوالخبرةالمنظمةبحجمالمتعلقةاإلداریةالمتطلباتبسببللنساء

البیروقراطیةالطبیعةبسببالوطنیةوالمواردالمنحعلىالحصولصعوبةبالمثل،كولومبیا،منالمشاركات
المانحونیثقالإذالكبیرة،المنظماتإلىتذھبوالوطنیةالدولیةالمنحأنوأكدنالمقیدة.ومتطلباتھللنظام

La Jurisdicción(بالسالمالخاصةالعدالةباسمأیضاًوالمعروفةبالسالمالخاصةالوالیة21 Especial para la Paz (JEP(یتمالتيكولومبیافياالنتقالیةالعدالةآلیةھي
من خاللھا التحقیق مع األطراف التي شاركت في النزاع المسلح في ومحاكمتھم – المترجمة.



الصغیرةالمنظماتتزالاللذلك،ونتیجةاألموال.إدارةعلىوالنساءالشبابیقودھاالتيالمنظماتقدرةفي
تعتمد على التمویل الذاتي، والعمل التطوعي، والمنح الفرعیة المقدمة من المنظمات األكبر حجماً.

یجعلممااألرض،علىواالحتیاجاتالواقعمعالغالب،فيالمانحین،أولویاتتتماشىالذلك،إلىباإلضافة
بحثنتائجمعالقولھذاویتفق.فاعلیةأقلواألمنوالسالمالمرأةخطةلتنفیذالمخصصةاألموالاستخدام

استدامةحولالمحلیاتالنساءوتصوراتالمحليالمدنيالمجتمعحولالسالمبانیاتللنساءالعالمیةالشبكة
أناللغاتمتعدداستطالعفيشاركواوالرجالالنساءمن1000منأكثرمنالمئةفي20أفادحیثالسالم،
في17وأفاداإلطالق،علىالمانحینبرامجتصمیمعلىالتأثیرعلىقادراًیكنلمالمحليالمدنيالمجتمع

22المئة أنھم ال یستطیعون القیام بذلك إال على نطاق محدود.

coreاألساسيالتمویلزیادةإلىحاجةھناك fundingالمتاحبعینھا)(لبنودالمخصصغیرأو
التمویلأنإفریقیاوجنوبكولومبیافيالنساءوترى.المؤسسیةقدرتھالتعزیزالنساءتقودھاالتيللمنظمات
علىالحصولبطلباتالتقدمعلىقادرةلتكونالتنظیمیةوھیاكلھاقدراتھابتعزیزللمنظماتسیسمحاألساسي

أكبربسرعةبالتكیفالمحلیةللمنظماتاألساسيالتمویلسیسمحذلك،علىوعالوةالمستقبل.فيأخرىمنح
المرأةخطةتنفیذفيالمرأةعملتعیقالتياألزماتتأثیرمنوالتخفیفالمتغیرةالصراعدینامیكیاتمع

والسالم واألمن.

التوصیات

أكثربشكلواألمنوالسالمالمرأةخطةفیھاُنّفذتالتيالمجاالتبعضاألربعة،البلدانفيالنساء،حددت
بھتقومالذيالدؤوبالعملبسبباألحیانأغلبفيذلككانتقدم،أحرزحیثماأنھإلىأشرنلكنھفعالیة.

ضمانفيرئیسیةأدواراًأدتقدالنسائیةوالشبكاتالحركاتأنالمؤكدومن.السالموبانیاتالناشطات
والسالمالمرأةخطةتوطینوفيالشمالیة،وآیرلنداكولومبیافيالسالمعملیاتفيللمرأةالفعالةالمشاركة

المحلیةالمستویاتعلىودعمھالسالمبانیاتبعملاالعترافالضروريمنلذلكأوغندا.فيواألمن
.والوطنیة واإلقلیمیة والدولیة، لتسریع تنفیذ خطة المرأة والسالم واألمن وتحقیق أھدافھا الطموحة

من الناحیة العملیة، من الممكن التعجیل بالتنفیذ من خالل اتباع التوصیات الرئیسیة التالیة:

إجراءاتإلىالعالمیةااللتزاماتلترجمةومحلیةوطنیةواستراتیجیاتوسیاساتقوانیناعتماد.1
ملموسة.

22 Agnieszka Fal-Dutra Santos (2019), “Building and Sustaining Peace from the Ground Up: A global study of civil society and local
women’s perception of sustaining peace,” GNWP. Available at: https://gnwp.
org/wp-content/uploads/GNWPReport_24october_4web-1. pdf.

https://gnwp.org/wp-content/uploads/GNWPReport_24october_4web-1.pdf
https://gnwp.org/wp-content/uploads/GNWPReport_24october_4web-1.pdf


خطةتجاهالتزاماتھاعلىالمؤسسيالطابعإضفاءوالمحلیةالوطنیةالحكوماتعلىیجب)1
وخططالجنسینبینالمساواةسیاساتوتنفیذواعتمادتطویرخاللمنواألمنوالسالمالمرأة
شاملةبطریقةالسیاساتھذهوضعویجبواألمن.والسالمالمرأةبشأنوالمحلیةالوطنیةالعمل

واضحةأھدافتصحبھاأنویجبالمتنوعة.الخلفیاتمنالنساءمنھادفةبمشاركةللجمیع،
تحدیدالتنفیذعندالضروريومنكاٍف.وتمویلواقعیةمیزانیاتوكذلكورصد،مراقبةوأطر

األدوار بوضوح لكل وزارة ومسؤول حكومي في توصیفھم الوظیفي أو اختصاصتھم.
فياالستثماراآلخرینالدولیینالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجب)2

منواألمنوالسالمالمرأةبخطةالوعيتعزیزویمكنواألمن.والسالمالمرأةخطةتوطین
ذاتاألخرىالوطنیةوالقوانینالسالمواتفاقیاتبالخطة،الخاصةالقراراتترجمةخالل

فياالستثمارخاللومنالمحلیة؛اللغاتإلىوالسیاساتوالعملیاتالقانونیة،واألطرالصلة،
یجبذلك،إلىوباإلضافةإلیھا.الوصولالمحلیةللمجتمعاتیسھلواتصالتوعیةطرق

اعتماد قوانین وسیاسات وخطط محلیة لضمان التنفیذ الفعال.
الشبكاتدعماآلخرینالدولیینالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجب)3

المجتمعبینالتنسیقتحسینأجلمنفنیةومساعدةمخصصبتمویلالنسائیةواالئتالفات
المحلیاتالنساءعملأثرونشروتوثیقالنسائیة،والحركاتالشبكاتوتعزیزوإنشاءالمدني،

من بانیات السالم.
المنسقونذلكفيبما،الدولیةواإلنمائیةاإلنسانیةالمجاالتفيالفاعلةالجھاتعلىیجب)4

استباقيبشكلالسالمبانیاتالنساءإشراكالمواضیعیین،ومستشاریھاالمتحدةلألممالمقیمون
لجائحةاالستجابةلتنفیذالتخطیطفيوكذلكالنزاع،وتحلیلبالتخطیطالخاصةأعمالھامفي

اإلنسانیةاالستجابةتراعيأنضمانفيھذاوسیساعدمنھا.والتعافيكورونافیروسمرض
اإلنسانیةالفاعلةالجھاتتعملأنویجبالمحلي.المرأةواقعوتعكسالجنسانیةاالعتبارات
النوعووزاراتللمرأة،المتحدةاألمملھیئةالقطریةالمكاتبمعوثیقبشكلواإلنمائیة

االجتماعي، والھیئات الحكومیة ذات الصلة لدعم النھوض بخطة المرأة والسالم واألمن.
فيبماالقائمة،اآللیاتمناالستفادةفياالستمراراألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجب)5

تنفیذعنالمساءلةلضمان(سیداو)،المرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیةذلك
اتفاقات السالم وخطة المرأة والسالم واألمن.

علىالقراروصنعالسالمعملیاتمساراتجمیعفيالخلفیاتمختلفمنالنساءمشاركةضمان.2
بالتعافيالمتعلقةوالقراراتالدستور،وضعإلىالرسمیة،السالممفاوضاتمن-أوسعنطاق

االقتصادي - من خالل إنشاء قنوات مشاركة متنوعة ومرنة ورسمیة.

الشعوبونساءالشاباتذلكفيبماالنساء،تشكلأنوالمحلیةالوطنیةالسلطاتتضمنأ)
العملفرقأعضاءنصفعنیقلالمااإلعاقة،ذواتوالنساءالعرقیةاألقلیاتونساءاألصلیة

الخاصة باالستجابة والتعافي لجائحة مرض فیروس كورونا.



األول،المسارفيالسالممفاوضاتفيالنساءإلشراكجھودھاالمتحدةاألممتكثفأنینبغيب)
فقطإشراكھنأوالتفاوض،فرقفيالنساءتشركالالتيالعملیاتدعمرفضذلكفيبما

االستشاريموقعھاالسالملبناءالمتحدةاألمملجنةتستخدمأنویجبمستشارات.أوكمراقبات
یتجاوزبماالسالمعملیاتجمیعفيللمرأةمغزىذاتبمشاركةبقوةللمطالبةاالستراتیجي

أدوار المراقبة أو األدوار االستشاریة.
المحلیةالنسائیةالقیاداتتدریبفيالتوسعاألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجبج)

للتحركللوسیطاتوطنیةمجموعاتإنشاءخاللمنالتدریببعدنشرھنوضمانكوسیطات،
ضد اندالع العنف وإلشراك النساء في لجان السالم المحلیة.

یسھلتمویالًاآلخرینالدولیینالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممتوفرأنیجبد)
فيوالمشاركةالسفرمنلیتمكّنإلیھالوصولالمحلیاتوالوسیطاتالسالمبانیاتمنللنساء

الوسیطاتبینالتبادالتوتیسیروالعالمیة،واإلقلیمیةالوطنیةالمستویاتعلىالوساطة
األولالمساربینالروابطتعزیزوبالتاليالرسمیة،السالمعملیاتفيالمحلیاتوالمفاوضات

والثاني والثالث لعملیات السالم.
الرقابةزیادةاآلخرینالدولیینالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجبھـ)

وإعطاءبكفاءةاستخدامھلضمانالسالم،اتفاقیاتلتنفیذالمخصصالمانحینتمویلعلىالمالیة
األولویة لتنفیذ األحكام التي تراعي ااالعتبارات الجنسانیة.

مناإلنسانحقوقعنوالمدافعاتالسالملبانیاتالفعالةللحمایةالرامیةاآللیاتفياالستثمارزیادة.3
العنف، والتصدي آلثاره.

توفرضماناآلخرینالدولیینالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجب)1
النوععلىالقائموالعنفالجنسيالعنفمنالناجیاتسیماوالللنساء،األساسیةالخدمات

ذلكیشملأنوینبغيكورونا.فیروسمرضجائحةأعقابفيتمویلھاوقفوعدماالجتماعي،
المتعلقةاالستشاراتعلىوالحصولوالمالذاتاآلمنةاألماكنإلىالوصولعلىالقدرة

ھذهتوفرمنالتأكدعلیھمینبغيكماواإلنجابیة.الجنسیةالصحةخدماتعنفضالًبالصدمات
الخدمات في متناول جمیع النساء، بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة.

إنشاءویدعموااآلخرینالدولیةالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممتشجعأنیجب)2
اإلنسانحقوقعنوالمدافعاتالسالموبانیاتللناشطاتمخصصةسریعةلالستجابةصنادیق

أماكنإلىوأسرھنلنقلھنبسرعةعلیھالحصولیمكنتمویلوتوفیرالتھدیداتیواجھنالالتي
أخرى والحصول على أشكال أخرى من الحمایة.

المجتمعیقودھاواالستجابةالمبكرلإلنذارآلیاتإنشاءوتدعمالمتحدةاألممتشجعأنینبغي)3
عنوالمدافعاتالسالموبانیاتالناشطاتضدسیماوالالمرأة،ضدللعنفللتصديالمدني

حقوق اإلنسان.



وضعبالنزاعالمتأثرةالسیاقاتفيالعاملةاألخرىالفاعلةوالجھاتالمتحدةاألممعلىیجب)4
المعاملةوسوءوالمضایقةالجنسياالستغاللمعالمطلقالتسامحعدمتؤكدصارمةسیاسات
ویمكنوآمنةواضحةإبالغمساراتإنشاءمنوالتأكدللتصديمیزانیةلھامعدةعملوخطط

الوصول إلیھا، ومقاضاة الجناة ومعاقبتھم.
نھجاتباعضماناآلخرینالدولیینالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجب)5

المحلیةالنسائیةالمنظماتمعتعملوأنالعدالةإلىالمرأةوصولویدعمالناجینعلىیركز
ومقاضاةاالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالجنسيالعنفحاالتعلىالتعرفمنللتأكد

مرتكبیھا.

حفظبعثاتداخلالثقافةاستنادوضمانالعسكریات،النساءوتأثیرأعدادزیادةإلىتفضيبیئةخلق.4
السالم وقوات األمن إلى احترام حقوق اإلنسان وفھم اختالالت القوة بین الجنسین.

للفوارقمراعاتھامنللتأكداألمنیةقطاعاتھاسیاساتمراجعةاألعضاءالدولعلىیجبأ)
القطاعفيالنساءنشرعندالجنسینبینالتكافؤبشأنشاملةسیاساتیةأطرواعتمادالجنسانیة

انضماموتسھیللتشجیعاإلیجابيالتحركتدابیرذلكفيبماالسالم،حفظوعملیاتاألمني
النساء وترقیتھن داخل الجیش والشرطة.

وإنفاذإنشاءعنفضالًالقدرات،بناءفياالستثمارالمتحدةواألمماألعضاءالدولعلىیجبب)
إساءةومنعاإلنسان،حقوقاحتراملضمانالمدنيالمجتمعبمشاركةشفافةمساءلةآلیات

استخدام السلطة من قبل قوات األمن، وخلق ثقافة أكثر شموالً داخل القطاع األمني.

نشرقبلالجنسانیةالفروقیراعيالذيالتدریبتوفیردعمفيالمتحدةاألممتستمرأنیجبج)
التدریبھذاتوسیعویجبإلزامیاً.تدریباًوجعلھالمستویات،جمیععلىالسالمحفظقوات

وإجرائھ أثناء نشر القوات وبعد نشرھا.

عملیةكلفيمتفرغةللنوعمستشارةوجودیضمنأنالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسعلىد)
المستشارةأنمنوالتأكدالتناوب،أساسعلىفقطولیسالبعثة،أنحاءجمیعفيسالمحفظ

لدیھا التفویض والقدرة على التحاور مع المجتمع.

استراتیجیاتتستندوأناالقتصادي،التعافيبشأنالقرارصنعفيھادفبشكلالنساءإشراكضمان.5
التعافي االقتصادي إلى المبادئ النسویة وتقدیر عبء أعمال الرعایة غیر المأجور.

المؤسساتفيأدنىكحدالمئةفي50بنسبةالمرأةتمثیلضماناألعضاءالدولعلىیجبأ)
للتعافيالمخصصةالعملفرقفيوكذلكالقرار،صنعمستویاتجمیعوفيالعامة،المالیة

االقتصادي عقب جائحة مرض فیروس كرونا.



-كورونافیروسمرضجائحةمننسوياقتصاديبتعافيااللتزاماألعضاءالدولعلىیجبب)
غیرالعملبقیمةیعترفاألخرى،المھمشةوالفئاتللنساءالھادفةالمشاركةعبرمصممتعافي

المأجور، ویستند إلى تحلیل معمق للنوع االجتماعي والنزاع.

للعوائقأفضلفھمتحقیقفيالدولیةالتنمیةوشركاءالمتحدةاألممیستثمرأنیجبج)
ذلكفيبماومعالجتھا،المختلفةالمھمشةالمجموعاتتواجھھاالتيالمحددةاالقتصادیة

والنساءالمحارباتوقدامىاألصلیینالسكانونساءداخلیاًوالمشرداتوالمھاجراتالالجئات
الجنسانیةالھویةومغایريالجنسيالمیلومزدوجيوالمثلیات والمثلییناإلعاقةذوات

ومزدوجي الجنس.

متعمدبشكلتتصدىتدخالتتصمیمالدولیةالتنمیةوشركاءالمتحدةاألممعلىیجبد)
ذلكفيبمااالقتصادیة،المواردعلىوسیطرتھاالمرأةملكیةدونتحولالتيللحواجز
األرض.

النساءتقودهالذيالسالمبناءتمویلزیادة.6

تخفیضعدمضمانالدولیینالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممعلىیجبأ)
علىذلكفيبماالسالم،واتفاقاتواألمنوالسالمالمرأةعملخطةلتنفیذالمخصصالتمویل

وجھ الخصوص أحكامھا المتعلقة بالنوع االجتماعي، عقب جائحة مرض فیروس كورونا .

البرامجذلكفيبمابرامجھم،أنمنالتأكدالدولیةالتنمیةوشركاءالمتحدةاألممعلىیجبب)
االحتیاجاتمعتتماشىمنھا،والتعافيكورونافیروسمرضلجائحةاالستجابةإلىتھدفالتي

وتصمیماألولویاتتحدیدفيالسالمبانیاتالنساءتشركوأنھاالقاعدة،مستوىعلىوالواقع
الجھاتمؤتمراتإلىدعوتھنخاللمنالمثال،سبیلعلى-مبكرةمراحلفيالبرامج
وظیفتھاخاللمنداعماً،دوراًالسالملبناءالمتحدةاألمملجنةتؤديأنویمكنالمانحة.
الدولیة،المالیةوالمؤسساتالرئیسیین،المانحینبینالجمعفياللقاءات،بتنظیمالمتعلقة

وبانیات السالم على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة.

الوطنیةالعملخططلتنفیذمجمعةوأموالمیزانیاتتوفیرضماناألعضاءالدولعلىیجبج)
الالزمالتمویللضمانالمانحینوجذبالوطنیةاألموالتعبئةإلىبحاجةوھمبھا.الخاصة

للتنفیذ الكامل والفعال لخطة المرأة والسالم واألمن.

علىوالموزعالمتاحاألساسيالتمویلزیادةالدولیةالتنمیةوشركاءالمتحدةاألممعلىیجبد)
المجتمعشبكاتعنفضالً-شبابیقودھاالتيوتلكنساءتقودھاالتيالشعبیةالقواعدمنظمات

المستوىعلىالجیدةالممارساتتأثیرلضمان–نساءتقودھاالتيوالعالمیةالوطنیةالمدني
المحلي على المستویات العلیا لصنع السیاسات وتنفیذھا.



15بتخصیصالمتحدةلألممالعاماألمینھدفوتتجاوزالمتحدةاألمموكاالتتحققأنیجبھـ)
أنأیضاًالوكاالتعلىویجبالجنسین.بینللمساواةالسالمبناءتمویلمنأدنىكحدالمئةفي

تقودھاالتيالسالمبناءمنظماتوصولإمكانیةبشأنمحددةبمؤشراتالھدفھذاتصحب
األولویاتتحدیدفيالسالمبانیاتمنالنساءإشراكومدىالتمویل،ھذاإلىوالشبابالنساء

وتصمیم البرنامج.

الطلباتتقدیموعملیاتمتطلباتھمتبسیطالدولیةالتنمیةوشركاءالمتحدةاألممعلىیجبو)
نشرالسالمبناءصندوقیضمنأنویجبالقاعدیة.للمنظماتأكبربشكلمتاحةاألمواللجعل

علىالنساءمتناولفيوجعلھاواسعنطاقعلىوالشباباالجتماعيالنوعتعزیزبشأنمبادرتھ
مستوى القواعد الشعبیة.

المدنيوالمجتمعالدولیةالتنمیةوشركاءاألعضاءوالدولالمتحدةاألممتستشكفأنیجبز)
الخاص.القطاعذلكفيبماوتعزیزھا،التقلیدیةغیرالمانحةالجھاتمعالشراكاتاستكشاف

بینوالشراكاتالتبادالتلدعماالجتماعاتعقدفيدورھاالسالمبناءلجنةتستخدمأنویجب
القطاع الخاص واألمم المتحدة والمنظمات المحلیة التي یقودھا النساء والشباب.

الخاتمة

المرأةخطةتنفیذعلىالعمللحفزأساسیةلحظة1325رقماألمنمجلسلقرارالعشرینالذكرىتعتبر
إلىالموجزةإحاطتھافيإفریقیا،جنوبمنالسالمناشطةمكیبول،تینتسوالوالحظتوكماواألمن.والسالم

السالم،بناءفيینجحالوماینجحمافيللتفكیرفرصة2020عام"یمثل،2020أبریلفيالسالمبناءلجنة
23وكیف یمكن اشراك النساء المحلیات وتضمین وجھات نظرھن بشكل أفضل ".

النساءاشراكیمكنوكیفالسالم،بناءفيینجحالوماینجحمافيللتفكیرفرصة2020عام"یمثل
للمنظماتأفریقيالجنوبالمؤتمرمكیبول،تینتسوالو-أفضل."بشكلنظرھنوجھاتوتضمینالمحلیات

غیر الھادفة للربح

والمراجعة،2020لعامالسالمبناءھیكلاستعراضمؤتمرمع1325للقرارالسنویةالذكرىتتزامن
الفجواتلمعالجةالوقتحانلذلك،بكین.عمللمنھاجوالعشرینالخامسةوالذكرى،2030لخطةالخمسیة
لقراراتقطاعاتلعدةوشموالًتكامالًأكثرتنفیذأجلمنملموسةاستراتیجیاتووضعالتنفیذفيالمستمرة

المرأة والسالم واألمن.

تواریخالمتابعةوأبحاثالتشاوریةاللقاءاتسلسلةخاللمنُمّحصتالتياألربعةالبلدانفيالسیاقاتتمثل
متنوعةخلفیاتمنالمقابالتمعھنأجریتاللواتيالنساءوجاءتمتباینة.جغرافیةومناطقصراعومراحل

23 United Nations Peacebuilding Commission, “2020 Review: PBC Consultation on Women, Peace and Security. Available at
https://www.un.org/peacebuilding/content/pbc-meetings-2020-review-0/wps-consultation.

https://www.un.org/peacebuilding/content/pbc-meetings-2020-review-0/wps-consultation


جمیعفيصداھاللتقریرالرئیسیةوالتوصیاتالنتائجمنالعدیدوجدتذلك،ومعمتفاوتة.تجاربولدیھن
ھیكلیةتغییراتإجراءإلىحاجةھناكأنإلیھنتحدثناالالتيالنساءجمیعاتفقتوقدالتشاوریة.اللقاءات

التنفیذلضمانوذلكالمطاف،خاتمةفيوللسالمللمرأة،الھادفةللمشاركةمالءمةأكثرثقافةلخلقعمیقة
الكامل والفعال للقرارات الخاصة بالمرأة والسالم واألمن.

فيسواء-السالمبانیاتالنساءبھتقومالذيالعملأنعلىالمقابالتمعھاأجریتالتيالشخصیاتاتفقت
یواجھ–الشاملللسالممناصراتبوصفھنمجتمعاتھن،فيأوأساسیات،رعایةمقدماتبوصفھنالمنزل

اقتصاداتلخلقكورونافیروسمرضجائحةأتاحتھاالتيالفرصةباغتنامنادینوقدالموارد.وشحالتبخیس
ملموسةتدابیراتخاذإلىودعونالمرأة،بھاتضطلعالتياألجرمدفوعةغیرالرعایةتقدرمساواةأكثرنسویة

االلتزاماتعلىالمؤسسيالطابعإضفاءأنالبحثفيالمشاركاتواتفقتالقائمة.المساواةعدمأوجھلمعالجة
شددتكماالجنسین.بینالمساواةنحوحاسمةخطوةیشكلوطنیةقوانینإلىترجمتھاخاللمنالعالمیة
یجبالواقع،فيكافیة.لیستوطنیةوسیاساتقوانینإلىالعالمیةواألعرافالقوانینترجمةأنعلىالنساء

ترجمة القوانین الوطنیة - إلى اللغات المحلیة وإلى خطط وسیاسات واستراتیجیات محلیة.

بدونوالثقافیةالمنھجیةالتغییراتإجراءلنایتسنىلنأنھكذلكالمقابالتمعھمأجریتالذیناألشخاصاتفق
المشاركة،تواجھالتيالمستمرةالعوائقمعالجةاإلدماجھذاویتطلبخلفیاتھن.بتباینللنساءالھادفاإلدماج

بما في ذلك العنف والتھدید بالعنف، واالفتقار إلى االستقالل المالي، واألعراف المجتمعیة المقیدة.

أوأساسیات،رعایةمقدماتبوصفھنالمنزلفيسواء-السالمبانیاتالنساءبھتقومالذيالعملیواجھ
في مجتمعاتھن، بوصفھن مناصرات للسالم الشامل – التبخیس وشح الموارد.

الكامل،التنفیذنحونقطعھطویلشوطأمامنایزالالأنھبھن،التقیناالالتيالسالمبانیاتالنساءاتفقتأخیراً،
الحاليالنطاقمثل-التحدیاتبعضأنوالحظن.1325رقماألمنمجلسقراراعتمادمنعاماًعشرینبعد

كانممااتساعاًأكثرالیومأصبح-اإلنسانحقوقعنوالمدافعاتالسالمبانیاتالنساءضدالسیاسيللعنف
علیھ قبل عقدین.

الخاصوالقطاعالمتحدةواألمموالدولیةاإلقلیمیةوالمنظماتاألعضاءالدول-الدوليالمجتمععلىیتعین
المرأةخطةفيأنفسھمعلىقطعوھاالتيلاللتزاماتاألفضلالتنفیذلضمانبالكثیرالقیام-المدنيوالمجتمع
كورونافیروسمرضجائحةأوضحتلقدالمستقبل.إلىتطلعاًالماضیةعاماًالعشرینخاللواألمنوالسالم
فيفشلناإذاالخطرومدىعلیھا،االرتدادوسھولةالسابقةالعقودفيتحققتالتيالمكاسبھشاشةمدىبجالء
علىأیضاًالضوءالجائحةسلطتنفسھ،الوقتوفيالمستدام.والسالمالجنسینبینالمساواةتطلعاتتحقیق
كولومبیافيالمشاوراتفيشاركناللواتيذلكفيبماحیلتھن،وسعةالتكیفعلىالسالمبانیاتالنساءقدرة

،1325رقماألمنمجلسلقرارالعشرینالذكرىنتجاوزوبینماوأوغندا.أفریقیاوجنوبالشمالیةوآیرلندا
خطاھنواتباعالقرار،صنععملیةفيھادفبشكلوإشراكھنإلیھن،االستماعالدوليالمجتمععلىیجب

لتحقیق مجتمعات سلمیة قادرة على التكیف.


