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يف ني�صان 2013، كانت املنظمات املعنية ب�صوؤون املراأة من بني املحتفلني باإقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ملعاهدة جتارة الأ�صلحة. ولقت املعاهدة 
ترحابًا كبريًا بو�صفها انت�صارًا للمراأة؛ و�صتتطلب من الدول الأطراف اأن تاأخذ يف العتبار خماطر الأ�صلحة ال�صغرية امل�صتخدمة يف ارتكاب اأو ت�صهيل 
اأعمال العنف اخلطرية القائمة على نوع اجلن�س، مثل العنف املنزيل واجلن�صي، قبل الت�صريح بنقلها للخارج. ويف الواقع، �صهدت الفرتة ما بني عامي 
2012-2013 تقارب يف ال�صيا�صة الدولية املتعلقة باملراأة وال�صالم والأمن وتلك ب�صاأن الأ�صلحة ال�صغرية يف نهاية املطاف. ويدين هذا بالف�صل اإىل حد 

كبري للعمل الذي ا�صطلعت به الن�صاء واملنظمات املعنية ب�صوؤون املراأة، بالتعاون مع حركة املجتمع املدين الأو�صع للحد من الت�صلح.

هذا الف�صل:
• يقدم ملحة عامة عن و�صعية املراأة وال�صالم والأمن، مبا يف ذلك قرارات جمل�س الأمن الدويل ب�صاأن املراأة وال�صالم والأمن، والأدوار املتنوعة للن�صاء 	

كم�صتخدمات و�صحايا ومتحديات لالأ�صلحة ال�صغرية اأثناء النزاع امل�صلح وبعده؛
• يحلل مدى معاجلة اإطار ال�صيا�صة الدولية ب�صاأن املراأة وال�صالم والأمن مل�صاألة الأ�صلحة ال�صغرية؛	
• ي�صتك�صف كيفية اإبراز م�صالة الأ�صلحة ال�صغرية يف خطط العمل الوطنية املتعلقة بتنفيذ قرار جمل�س الأمن رقم 1325 وكيف متت معاجلة م�صائل 	

املراأة وال�صالم والأمن يف خطط العمل الوطنية املتعلقة بالأ�صلحة ال�صغرية؛
• يحدد كيفية ت�صمني اأجندة املراأة وال�صالم و الأمن يف التحديثات الأخرية على قانون و�صيا�صة الأ�صلحة ال�صغرية، وكيف جرى وفقا لذلك عك�س 	

ق�صايا الأ�صلحة يف قرارات جمل�س الأمن الأخرية ب�صاأن املراأة وال�صالم والأمن.

االعرتاف واالإق�صاء
خالل النزاعات وبعدها، غالبا ما تكون الن�صاء والفتيات �صحية مبا�صرة لعنف الأ�صلحة ال�صغرية: العنف املنزيل والعنف اجلن�صي )مبا يف ذلك املرتبط 
بالتجنيد الق�صري يف اجلماعات امل�صلحة( والإ�صابة والقتل. وت�صمل العواقب غري املبا�صرة رعاية اأفراد الأ�صرة امل�صابني وعدم القدرة على احل�صول 
على العمل والتعليم والرعاية ال�صحية. ومع ذلك، ميكن للنزاعات امل�صلحة اأي�صا خلق م�صاحات لتجاوز الأدوار التقليدية للجن�صني، ففي حني اأن بع�س 
الن�صاء والفتيات يقمن بتهريب الأ�صلحة عن طيب خاطر اأو يحملن ال�صالح كمقاتالت، ي�صبح البع�س الأخر منهن قادة للمجتمع يف املبادرات املحلية 

والوطنية والدولية للحد من الت�صلح.

يربط اإعالن ومنهاج عمل بيجني الذي مت اعتماده يف عام 1995 لي�صكل اإطار ال�صيا�صة الرئي�صية لتحقيق امل�صاواة للمراأة، جتارة الأ�صلحة ب�صكل وا�صح 
بالعنف امل�صلح، ويحدد كيف ميكن اأن تكون الن�صاء �صحايا للعنف وجهات فاعلة يف احلد من الت�صلح ونزع ال�صالح يف الوقت نف�صه. ومع ذلك، عندما 

مقاربة األجندة
المرأة والسالم واألمن واألسلحة الصغيرة



9   العناوين الرئي�صية

ال�صالح  الدويل رقم 1325(، ذكر نزع  الأمن  املراأة وال�صالم والأمن )قرار جمل�س  ب�صاأن  لتبني قرار  الأمن خطوة رائدة يف عام 2000  اتخذ جمل�س 
والت�صريح واإعادة الإدماج ولي�س "الأ�صلحة ال�صغرية" اأو "جتارة الأ�صلحة" اأو "الأ�صلحة". وحتى عام 2013، بقيت قرارات جمل�س الأمن الدويل ب�صاأن 

املراأة وال�صالم والأمن �صامتة ب�صاأن تلك املوا�صيع.

ت�صمل اأطر الر�صد لالأمم املتحدة لقرار جمل�س الأمن رقم 1325 موؤ�صرات ب�صاأن الأ�صلحة ال�صغرية ونزع ال�صالح.

وقد اظهرت البحوث والأن�صطة التي اجرتها منظمات املجتمع املدين مدى اأهمية قرار جمل�س الأمن رقم 1325 ل�صيا�صة الأ�صلحة ال�صغرية وممار�صتها. 
وقامت كل من منظمات املجتمع املدين ووكالت الأمم املتحدة والأمني العام لالأمم املتحدة وجلنة الأمم املتحدة التي تراقب تنفيذ اتفاقية الق�صاء على 
جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة )�صيداو( بربط التفوي�صات يف قرارات جمل�س الأمن ب�صاأن املراأة وال�صالم والأمن بالأ�صلحة ال�صغرية، ول �صيما ما 

يتعلق مبا يلي:
• حماية املدنيني، مبا يف ذلك من العنف اجلن�صي؛	
• م�صاركة املراأة؛	
• دعم ال�صالم وحل النزاعات للن�صاء املحليات؛	
• نزع ال�صالح والت�صريح واإعادة الإدماج ال�صامل.	

التنفيذ على امل�صتوى الوطني
على امل�صتوى الوطني، كان التقدم يف موائمة ال�صيا�صات املت�صلة باحلد من الأ�صلحة ال�صغرية مع تلك املت�صلة باملراأة وال�صالم والأمن حمدودًا. وربع 
خطط العمل الوطنية البالغ عددها 43، والتي تت�صل بقرار جمل�س الأمن رقم 1325 وجرى اعتمادها قبل نهاية عام 2013، ت�صري اإىل الأ�صلحة ال�صغرية؛ 
ومع ذلك، فاإنها نادرا ما تقوم بتفعيل هذا الربط لل�صيا�صات من خالل ا�صرتاط وجود اإجراءات ملمو�صة. كما اأن اأي من خطط العمل الوطنية لقرار 
جمل�س الأمن رقم 1325 ل ت�صري اإىل احلاجة اإىل تنظيم الت�صلح نف�صه لرياعي نوع اجلن�س من خالل فر�س اأحكام ملنع ا�صتخدام اأو التهديد با�صتخدام 

الأ�صلحة ال�صغرية يف العنف املنزيل، على �صبيل املثال.

ففي  ال�صغرية.  الأ�صلحة  ب�صاأن  تف�صيال  الأكرث  الأحكام   ،1325 رقم  الأمن  جمل�س  لقرار  تنفيذا  والفلبني،  ال�صنغال  يف  الوطنية  العمل  برامج  وتعترب 
اأما يف الفلبني، في�صري و�صع ت�صريعات جديدة تتعلق  ال�صنغال، يبدو اأن هذا قد �صاعد يف الت�صدي للعنف املنزيل من خالل تنظيم الأ�صلحة النارية. 

بالأ�صلحة النارية اإىل احلاجة لإبقاء تركيز منظمات املجتمع املدين م�صتمرا لإبقاء املراأة على اأجندة الأ�صلحة ال�صغرية.

برامج العمل الوطنية املتعلقة بالأ�صلحة ال�صغرية قلياًل ما تذكر الن�صاء، مثل الإ�صارة اإىل اأهمية م�صاركة املراأة يف تعليم املجتمع، ونادرًا ما يرتجم هذا 
اإىل فعل مطلوب على اأر�س الواقع. ومع ذلك، كان العنف املنزيل على راأ�س قائمة الأولويات يف عدد من البلدان عند ترخي�س الأ�صلحة ال�صغرية للمدنيني 

وغري ذلك من الربوتوكولت مع ن�صيب من النجاح.

ربط اأطر ال�صيا�صة الدولية
على ال�صعيد الدويل، بداأ التقارب املعياري بني اأجندة املراأة وال�صالم والأمن، وذلك للحد من الت�صلح يف عام 2012، عندما تطرقت نتائج موؤمتر الأمم 
املتحدة املعني با�صتعرا�س التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج العمل اإىل م�صاركة املراأة واإيذاءها يف عام 2012. وقد ا�صرتطت معاهدة جتارة الأ�صلحة 
التي اعتمدت يف العام التايل تقييم املخاطر للعنف القائم على نوع اجلن�س قبل اأي قرار لت�صدير لالأ�صلحة. وقرار جمل�س الأمن الدويل ب�صاأن الأ�صلحة 

ال�صغرية يف اأيلول 2013 يوؤكد على م�صاركة املراأة يف الق�صاء على نقل الأ�صلحة ال�صغرية ب�صورة غري م�صروعة واإ�صاءة ا�صتخدامها. 
ومبوازاة ذلك، اأعاد القراران ب�صاأن املراأة وال�صالم والأمن يف عام 2013 التاأكيد على الأحكام الواردة يف معاهدة جتارة الأ�صلحة؛ ويحتوي القرار الثاين 
املعروف بقرار جمل�س الأمن رقم 2122 على فقرة فعالة حتث على امل�صاركة الكاملة للمراأة يف الق�صاء على النقل غري امل�صروع لالأ�صلحة ال�صغرية واإ�صاءة 
ا�صتخدامها. والتو�صية العامة التي ا�صدرتها جلنة اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة يف عام 2013  فيما يتعلق مبنع النزاعات ويف 

حالت النزاعات وما بعد انتهاء النزاعات تدعو للحد من الأ�صلحة ملنع العنف القائم على نوع اجلن�س.

التزامات القانون الدويل ب�صاأن منع العنف �صد املراأة تنطبق على مراقبة الأ�صلحة ال�صغرية .

هذه اإجنازات جمزاأة ولكنها مهمة. وال�صرتاتيجيات الإقليمية والوطنية تنفيذا لقرار جمل�س الأمن رقم 1325 وتلك املتعلقة بالأ�صلحة ال�صغرية لديها 
القدرة على اأن تكون اأقوى واأكرث فعالية من خالل التعبري امللمو�س لهذا التقارب بني ال�صيا�صات من خالل الرتكيز، على �صبيل املثال، على منع العنف 
املنزيل واإزالة الأ�صلحة من املجتمعات والت�صاور مع منظمات املجتمع املدين املهتمة باملراأة. وقد كانت ال�صبكات واملنظمات املعنية باملراأة، وميكنها اأن 
تبقى، �صريكًا يف و�صع ال�صيا�صات والت�صريعات ويف عمليات احلد من الأ�صلحة ال�صغرية والتثقيف حولها. و�صتلعب بال �صك دورا رئي�صيا يف مراقبة تطبيق 

الإجراءات امللمو�صة وامل�صاءلة القوية الالزمة بهذا ال�صدد.
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