
تهتم النساء بالحرب والعنف على وجه الخصوص، فهن يعملن بفاعلية في جميع أنحاء العالم إليجاد وخلق حلول سلمية 

للنزاعات العنيفة، وقد أظهر التاريخ بوضوح أن تحقيق السالم واألمن الحقيقيين يصبحوا من الممكن عندما تشترك 

المرأة في عمليات السالم وتعرض تجاربها واحتياجاتها على الطاولة.

وفي عام ٢٠٠٠ تدارك مجلس األمن التابع لألمم المتحدة هذه الحقيقة باتخاذه القرار رقم ١٣٢٥ الخاص بالمرأة 

والسالم واألمن، والذي يقتضي باشراك المرأة في جميع مفاوضات السالم، وبعد مرور عشر سنوات، ما زلنا بعيدين 

عن تحقيق هذا الهدف. 

وتبقى اآلمال والتوقعات دون تحقيق، وتوجهت األلف سيدة المرشحة لجائزة نوبل للسالم عام ٢٠٠٥ لمجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة، والدول األعضاء في األمم المتحدة، والعامة بطلب عاجل هو التنفيذ الفوري للقرار رقم ١٣٢٥.

فرسالتنا واضحة، ال نساء – ال سالم.

صورة األمم المتحدة، تصوير تشونغ كاي  ساحل العاج، ٢٠٠٥: النساء يحتشدن لالحتفال بيوم المرأة العالمي في أبيديجان.  

معرض بواسطة 
Peace Women Across the Globe

إن نساء من أجل السالم عبر العالم شبكة عالمية مكونة من األلف سيدة الالتي ترشحن للفوز 
بجائزة نوبل للسالم عام ٢٠٠٥، ويوجد نساء من أجل السالم حول العالم ويتسمن بالشجاعة 

واإلبداع ويعملن من أجل السالم والعدالة االجتماعية ومستقبل آمن، ويستخدمن العديد من 
األساليب من أجل تحقيق أهدافهم، ويعملن على تكاتف خبراتهم وعلمهم وشبكاتهم إلحداث 

تأثير أعظم في العالم من خالل
نساء من أجل السالم عبر العالم 

www.1000peacewomen.org

١٠ أعوام على قرار مجلس األمن التابع 
لألمم المتحدة رقم ١٣٢٥ 

النساء والسالم واألمن

Peace Women Across the Globe :اإلنتاج
مجموعة التوجيه: إليزابيث ديكري وارنر وروث جابي فيرموت-مانجولد ونوا زانولي

الدعم: سنام أنديرليني وباسكيل بيريسويل وكارميال بوهلر وكورا ويس
اإلدارة والتنسيق: كاترين ريدر

الفكرة والمفهوم: كاترين ريدر واوت شويب
النص: كوردوال ريمانو اوت شويب
البحث: راهل فيشر واوت شويب

المساعدة: مارين هارتيجي وانا هولر وباربرا لوتز وميرجام ساجر
بحث الصور: جوندا شوانتجي
تصميم الجرافيك: كريستين بالو

الترجمة والتحرير
Peace Women Around the Glope :الفيديو

نحن ممتنون بشدة:  :
لمؤسسة هانسجورج ويس، لتقديمها الدعم المالي والمعنوي  ‹

لبرنامج المرأة العالمي، ومعهد المجتمع المنفتح  ‹
لمركز بناء السالم KOFF –السويسري  ‹

لمايكل جليتش، بيس كاونتس اوند اولي رينهاردت وزيتنسبيجل، على السماح بإعادة طبع واستخدام صور   ‹
أرشيف بيس كاونتس بترحاب، ويقوم بيس كاونتس منذ عام ٢٠٠٢ بتقديم تقارير من مناطق الصراعات العنيفة 

والحروب األهلية في جميع أنحاء العالم لالرتقاء بمظهر بناة السالم المحليين في هذه المناطق.
للمصورين، بيتر دامان وبيوي فلوموكو وأندريه كايزر، على السماح بإعادة طبع واستخدام صورهم دون مقابل.   ‹

women for peace peace for women

www.1000peacewomen.org



يعتبر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم١٣٢٥، الذي يطلق عليه غالبا“قرار النساء“، أوال وقبل كل 
شيء عن السالم واألمن لكل شخص في العالم، فهو ليس بخصوص إشراك المرأة من أجل تصحيح سياسي، بل إن 
من الراسخ أن إشراك النساء وحضورهن طاوالت التفاوض سوف يحسن بشكل ملحوظ من فرص تحقيق سالم مستمر 

ومتواصل.

إن القرار رقم ١٣٢٥ هو القرار الذي أقر باإلجماع في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٠، وهو القرار األول على اإلطالق 
الذي أصدره مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والذي يقر فيه بحاجة ومساهمة نصف سكان العالم – أي المرأة- للسلم 

واألمن الدوليين.

يواجه  كل  من النساء والرجال الصراعات العنيفة كمآسي إنسانية فظيعة، ولكن تختلف أدوار وتجارب 
واحتياجات واهتمامات كل من النساء والفتيات والرجال والفتيان، فعلى الرغم من مشاركة المرأة في القتال إال أن 
أغلبية المقاتلين من الرجال، ولكنها أكثر تضررا من االعتداء الجنسي والعنف األسري والتشريد والتمييز االجتماعي، 
وأثناء الصراعات العنيفة، تميل المرأة إلى تولي المهام التي يهيمن عليها الذكور مثل كونهم رؤساء لألسرة، فهن 

يتحملن أعباء ثقيلة، ويدفعن التكاليف الباهظة للحروب 

وإلى اآلن تتخذ الغالبية العظمى من القرارات في عمليات السالم من قبل الرجال، وفي كثير من األحيان 
تكون لمصالح عسكرية أو سلطة، فأين المرأة من هذا؟

وتنص الفقرة رقم ١ من قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

رقم ١٣٢٥ على ضرورة "زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات 

صنع القرار في المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية وفي آليات 

منع وإدارة وتسوية الصراعات" 

قرار ١٣٢٥: الدعامات الخمس للسالم 

المشاركة: زيادة إشراك المرأة في بناء السالم   ‹

منع نشوب الصراعات والعنف القائم على الجنس  ‹

حماية حقوق واحتياجات المرأة والفتيات أثناء   ‹

وعقب الصراعات المسلحة

حفظ السالم وبناء السالم: التعميم بين الجنسين في   ‹

جميع األنشطة والمراحل

السالم: نصف العالم

www.1000peacewomen.org

"لم يتم تعيين امرأة على اإلطالق ككبير الوسطاء في محادثات السالم التي ترعاها األمم 
المتحدة، ومثل هذا االستبعاد حتما سيؤدي إلى الفشل في معالجة قضايا المرأة مثل العنف 

المصدر: موقع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، ٢٠١٠ الجنسي والقائم على الجنس وحقوق المرأة والمسؤولية عقب الصراعات." 

مفقود

مقدونيا، ٢٠٠٣: يتطلب الحوار بين الثقافات إلى مترجمين، الثانية من 
اليمين إلينا جولمادوفا، دبلوماسية من طاجيكستان لدى منظمة األمن 

والتعاون في أوروبا تتحدث إلى شرطي وممثل عن مجموعات عرقية عديدة  

أولي رينهاردت وزيتينسبيجيل / بيس كاونتس

قرار ١٣٢٥: المرأة والسالم واألمن
تطور رائد 

www.1000peacewomen.org



www.1000peacewomen.org

قرار ١٣٢٥: تاريخ موجز
وفي عام ٢٠٠٠، خالل الذكرى الخامسة للمؤتمر العالمي الرابع المعني 

بالمرأة المنعقد في بكين(بكين + ٥)، تزعمت منظمة التحذير الدولي والرابطة 
النسائية الدولية للسالم والحرية تكتل مكون من ٦٠ منظمة غير حكومية من 
مناطق الصراعات، وحثوا الدول األعضاء في األمم المتحدة على تأييد قرار 

مجلس األمن المعني بالمرأة والسالم واألمن.

ولتوجيه هذه العملية، قامت منظمة التحذير الدولي والرابطة النسائية الدولية 
للسالم والحرية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الهاي للسالم ولجنة المرأة 

المعنية بالالجئين من النساء واألطفال بتشكيل فريق عامل من المنظمات الغير 
حكومية بخصوص المرأة والسالم واألمن.

واتصلت المجموعة مع دبلوماسين من دول كانت في ذلك الوقت تشغل 

مقاعد في مجلس األمن، كما قدمت مسودة مبدئية لهذا القرار بناءا على 
مشاورات واسعة النطاق مع ناشطات سالم من مناطق الصراع.

وكانت بنجالديش أول دولة تتبنى هذه القضايا وتدرجها في جدول 
أعمال مجلس األمن في مارس عام ٢٠٠٠ عندما ألقى السفير أنور تشودري 

بيانا رئاسيا قويا في يوم المرأة العالمي، وفي مايو عام ٢٠٠٠ استضافت 
ناميبيا اجتماعا دوليا والذي أسفر عن إعالن ويندهوك، وكانت جاميكا وكندا 
من المؤيدين األوائل أيضا، وقد رعت ناميبيا القرار عندما تم التصديق عليه 

باإلجماع خالل فترة رئاستها لمجلس األمن في أكتوبر عام ٢٠٠٠.

"تمثل المرأة نصف سكان العالم، وتسهم بثلثي العمل، 
وتحصل على العشر، وتمتلك واحد في المائة من 

الممتلكات، وقد أعدت هذه المعادلة عام ١٩٧٨ مع 
رفقاء إحصائيين في األمم المتحدة، واليوم أود أن أخبر 

العالم كم كان صعبا نشر هذه السطور الثالث 
الصغيرة."

كريشنا أهوجا-باتل، الرئيس السابق للرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية 
٢٠٠٤ ،(WILPF)

جمهورية الكونغو الديمقراطية، 2008: ممثالت عن منظمات المجتمع المدني المحلية 
يحتفلن بتوقيع اتفاقية السالم في غوما.. 

صورة األمم المتحدة، تصوير ماري فريتشون

السالم: نصف العالم 
مفقود



إن أهم جانب في القرار رقم ١٣٢٥ هو اعترافه باآلالف من نساء السالم في 
جميع أنحاء العالم بكونهن "فاعالت من أجل التغيير"، وقد أقر هذا القرار "حقهن في 

المشاركة" في مفاوضات السالم والتأثير على مضمون اتفاقيات السالم وعمليات إعادة 
اإلعمار.

 ولم يصبح منع العنف القائم على الجنس وحماية المرأة والفتيات فاعال إال من 
خالل مشاركة المرأة في الحكم بجميع مستوياته.

الحقائق فقط: مفاوضات السالم وعمليات السالم
يندر توافر معلومات عن أعداد المرأة في محادثات السالم، وفي الوقت الحاضر ال تتعقب 
هذه المعلومات الهامة أي هيئة بصفة مستمرة، ومع ذلك يوجد بعض المعلومات المتوفرة، 

ولكنها مثيرة للقلق.

وفي عام ٢٠٠٩، على سبيل المثال استعرض صندوق األمم المتحدة اإلنمائي عينة ممثلة 
محدودة لكن معقولة من ٢٤ من كبرى عمليات السالم من عام ١٩٩٢ إلى عام ٢٠٠٨، 

وتبين أن فقط:
▪ ٢٫٥ ٪من الموقعين نساء
▪ ٣٫٢ ٪من الوسطاء نساء
▪ ٥٫٥٪ من الشهود نساء

▪ ٧٫٦٪من المفاوضين نساء

وقد اقتصرت مفاوضات السالم في إندونيسيا ونيبال والصومال وكوت ديفوار والفلبين 
وجمهورية أفريقيا الوسطى على الرجال فقط.

وهناك زيادة ملحوظة في عدد النساء المشاركات في وفود مفاوضات السالم منذ صدور 
القرار رقم ١٣٢٥، وتعتبر المرأة مغيبة بشكل كبير عن أدوار الوساطة الرئيسية في 

المحادثات التي تتم بوساطة األمم المتحدة. 

وقد استعرضت دراسة مماثلة لـ٣٣ مفاوضات سالم من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٧، 
وأظهرت أن ٤٪ من المشاركين – أي ١١ من ٢٨٠ – فقط كانوا نساء، وكان متوسط 

مشاركة المرأة في وفود التفاوض الحكومية ٧٪ وبذلك يكون أعلى من مشاركتهم في وفود 
المجموعات المسلحة الغير حكومية.

 

المصدر: الكتاب السنوي ٢٠٠٨ لعمليات السالم بواسطة مدرسة ثقافة السالم في أسبانيا

ال نساء 

www.1000peacewomen.org

"عندما تحضر المرأة تتغير طبيعة الحوار."

إليزابيث رين، وزيرة الدفاع السابقة، فنلندا والين جونسون-سيرليف، رئيسة ليبيريا 
الحالية ومنظمة المرأة والسالم واألمن، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي،٢٠٠٢

ال سالم

السودان، ٢٠٠٧: جندي من(جيش تحرير السودان) الذين خرجوا لالجتماع مع األمم المتحدة والمبعوثين 
الخاصين لدى االتحاد اإلفريقي في دارفور وقادة المجموعات المتمردة في أم الراي 

تيم مكولكا، بعثة األمم المتحدة

المشاركة: المرأة على طاولة 
السالم



تضمنت ١٦٪ فقط من اتفاقيات السالم المبرمة في الفترة ما بين ١٩٩٠ و٢٠١٠ إشارة إلى النساء: 
خصصت ٩ اتفاقيات حصص للمرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية  ▪

أيدت ٥ اتفاقيات تمثيل المرأة في الشرطة أو إصالح الشرطة المتعلق بمراعاة الفوارق بين الجنسين  ▪
أشارت ٤ اتفاقيات إلى المساواة بين الجنسين في القضاء  ▪

ذكرت ٤ اتفاقيات المرأة أو المساواة بين الجنسين في هيئات األمم المتحدة  ▪

Source: The Transitional Justice Peace Agreements Database, University of Ulster

مشاركة المرأة في العمليات والمؤسسات

ال نساء 
ال سالم
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ليبيريا،٢٠٠٧: جندية هندية من قوات حفظ السالم التابعة لألمم 
المتحدة أثناء أعمال شغب في سوق في مونروفيا، وألول مرة في 

التاريخ تشكل بالكامل وحدة شرطة تابعة لألمم المتحدة من 
النساء.. 

فرانك شولتز، زيتينسبيجيل / بيس كاونتس

هيئات األمم المتحدة
لم تتولى امرأة منصب األمين العام لألمم المتحدة خالل أكثر من ٦٠ سنة من العمليات، وحتى يومنا هذا قليل من الممثلين الخاصين   ▪

لألمين العام من النساء، وإلى اآلن قادت المرأة عدد قليل جدا من بعثات حفظ السالم.
بلغت نسبة تمثل النساء عام ٢٠١٠ في إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة فقط ٢٫٧٪ من قوات حفظ السالم التابعة   ▪

لألمم المتحدة، و٧٪ من قوات الشرطة التابعة لألمم المتحدة، ٣٠٪ من األفراد المدنيين. 
لم تنفذ الوعود بتزويد جميع بعثات حفظ السالم باستشاريين في مسائل النوع االجتماعي، وفي عام ٢٠٠٨ لم يوجد سوى  ▪

١٢ وظيفة بدوام كامل من هذا القبيل في بعثات حفظ السالم. 
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التعلم من النساء – التعلم من ليبيريا

شهدت ليبيريا حربا مدمرة في الفترة ما بين ١٩٨٩ و٢٠٠٣، وقد بدأت ناشطة سالم من غرب أفريقيا عام ٢٠٠١ شبكة بناء 
السالم، وفي عام ٢٠٠٣ أسس الذراع الليبيري للشبكة، بقيادة ليما غبوي واساتو باه كينيث وسيدات أخريات، حركة سميت العمل 

الجماعي لنساء ليبيريا من أجل السالم، وانطلقن من إيمانهن والقيم المشتركة واستنزاف الحروب لحشد النساء عبر الكنائس والمساجد، 
وقد نجحن في جمع اآلالف من النساء الليبيريات سويا في شوارع مونروفيا وقمن جميعا بارتداء اللون األبيض، وقدمن مطالبهن إلى 

تشارلز تايلور الرئيس آنذاك، واجتمعن مع قادة من القوات المسلحة لتشجيعهم على حضور محادثات السالم.

وقد حشدت المجموعة المئات من النساء الالجئات في مخيمات غانا لحضور محادثات السالم في أكرا عام ٢٠٠٣، وجلسن 
خارج مبنى المفاوضات، مفضالت البقاء خارج المناقشات السياسية الرسمية، ولكن اتصاالتهن مع زميالتهن من شبكة المرأة من أجل 

السالم في نهر مانو الالتي يقمن بالتفاوض لم تنقطع، وفي النهاية، كان اعتصام هؤالء النسوة – وحجز مندوباتهم في غرف االجتماعات 
– هو الذي دفع الوسطاء الدوليين إلى وضع مهلة ولضمان االتفاقيات.

وقد تم توقيع اتفاقية السالم بعد أسبوعين من ذلك الوقت.

المرأة 
لتحقيق السالمتعطي فرصة 

ليبيريا، ٢٠٠٤: مسيرة سلمية للمرأة الليبيرية في شوارع مونروفيا، 
حضرن كل يوم لمدة أسبوع مطالبات الحكومة والمعارضة والمقاتلين 

والمجتمع الدولي(السيما بعثة األمم المتحدة في ليبيريا) لتقديم المساعدة 
بوقف أعمال القتل. 

بيوي فلوكو

تكون احتجاجات المرأة وأعمالها في كثير 
من األحيان أداة مهمة في التغيير االجتماعي 
ومحادثات السالم، وتتشاور القيادات النسائية مع 
منظمات ومبادرات المرأة الشعبية، كما يقوم 
النساء الالتي يحشدن دوائرهم االنتخابية بتحميل 
األطراف المعنية مسؤولية الوعود واالتفاقيات التي 
أبرموها.
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ليبيريا – قصة نجاح
قد واصلت حركة النساء، عملها وشاركت بشكل مباشر في نزع 
سالح المقاتلين عندما أوشك برنامج األمم المتحدة على االنهيار، 
وتفاوضن مع الفتيان والرجال في مناطق تسريح الجنود وقمن 
بإذاعة إعالن تضمن معلومات للعامة علي الراديو بخصوص 
السالم والعفو، وفي عام ٢٠٠٥ أيدن الين جونسون-سيرليف 
حتى تقلدت منصب رئيس ليبيريا وذلك ألول مرة تتولى هذا 

المنصب امرأة في ليبيريا وأفريقيا.

قانون  رئاستها،  فترة  في  سنتها  التي  القوانين  أول  من  وكان 
الدولة  مؤسسات  في  نساء  أشركت  كما  الصارم،  االغتصاب 
و١٨٢٠   ١٣٢٥ رقم  القرارات  تنفيذ  إلى  سعت  كما  الجديدة، 
على الصعيدين القومي والدولي، وكجزء من مهام بعثة األمم 
المتحدة لحفظ السالم تتحمل قوات الشرطة المكونة من الهنديات 
فقط مسؤولية األمن في العاصمة مونروفيا وتوظيف النساء في 

جهاز الشرطة المحلية. 

وصدمات  مشاكل  من  واجهته  ما  نتيجة  مضطربة  ليبيريا  إن 
عقب  اإلعمار  إعادة  بمرحلة  تمر  جدا  فقيرة  دولة  وكونها 
الصراعات، وعلى الرغم من هذه التحديات الضخمة إال أنها 
استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات أكثر من دول أخرى تمر 
بمثل أوضاعها، ويرجع ذلك إلى شجاعة نساءها إلى حد كبير.

المرأة 
لتحقيق السالمتعطي فرصة 

"لقد أظهرنا التزامنا من خالل دعوتنا للسالم، وعندما ذهبنا إلى 
المعسكرات لنزع السالح من الفتيان، وقد ذكرنا ذلك خالل 

االنتخابات ونيابة عن النساء في كل مكان، نحن قادرون، مدوا 
أيديكم إلى أيدينا، ودعونا نمضي معا في هذا المسير." 

ليما غبوي، شبكة المرأة والسالم واألمن، أفريقيا ٢٠٠٧  

ليبيريا، ٢٠٠٧: جندية هندية من قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 
من الوحدة المكونة من النساء فقط أثناء أعمال شغب في سوق في 

مونروفيا، الوحدة الخاصة جزء من بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم في 
ليبيريا. 

فرانك شولتز، زيتينسبيجيل / بيس كاونتس
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"ال ينبغي التصديق على أي اتفاقية سالم إال إذا كانت المرأة إما موقعة أو كانت 
االتفاقية تلبي مصالح المرأة."

يان ايغالند، المعهد النرويجي للشؤون الدولية، النرويج 

"إن إشراك وتمكين المرأة في منع الصراعات وفي عمليات السالم ال يعد 
المثالية في خضم السياسة الحقيقية، وإنما هو عالج الزم وواقعي وغير محدود 

للسياسة واألعمال التجارية في العادة إذا كان الهدف هو السالم الدائم."

انديرليني، نراغي  سنام 
الشبكة الدولية لعمل المجتمع المدني، الواليات المتحدة األمريكية

"إن ما يقرب من نصف الدول التي انتقلت من الصراع إلى السالم الهش سواء من خالل 
تسوية عن طريق المفاوضات أو تدخل عسكري قد عادت إلى الصراع في غضون 

سنوات...، وأما النصف اآلخر الذي نجح في حفظ السالم انتهى المطاف بالغالبية العظمى منه 
إلى االعتماد على المساعدات الخارجية، فبالكاد تجد نموذجا مستمرا، فالمجتمع الدولي بحاجة 

إلى أن يبحث السبل بجدية، والتي يمكن من خاللها تحسين هذه النسبة، مع التركيز على أن 
هذه الطريقة هي األفضل لتحسين أوضاع المرأة في هذه البالد."

غراسيانا ديل كاستيلو،المجموعة المئوية في أمريكا الالتينية، الواليات المتحدة األمريكية

"إن تحسين حياة المرأة في الدول ذات 
معدالت األمية المرتفعة، يعني تحسين حياة 

المجتمع بأكمله."
جوزفين لينو، المجلس االقتصادي واالجتماعي في غينيا، غينيا

إشراك المرأة في بناء السالم

ينبغي إشراك المرأة بشكل كامل في جميع مستويات الحكومة، ومن أهم الطرق الفعالة لضمان 
حصول ذلك هي إشراكهم بفاعلية في بناء السالم،فعندما تصبح حياة المرأة أفضل، يستفيد 

المجتمع بأكمله.

المنظور 

صربيا، ١٩٩٧: شعبة المرأة في صربيا  „نساء 
يرتدين السواد” في يوم المرأة العالمي في بلغراد، 

ومنذ عام ١٩٩١ إلى عام ١٩٩٦ وهن يقمن 
باالحتجاج في صمت كل أربعاء ضد الحرب 

وسيطرة الطبقة العسكرية والقومية وهن يرتدين 
السواد.

بيتر دامان وكالة األنباء المركزية

الدولي



"تعتبر المرأة في أفغانستان شريك مهم من أجل تحقيق السالم،فإشراك 
واسترداد  االستقرار  لتحقيق  وإضافيا  اختياريا  عنصرا  يعتبر  ال  المرأة 
العافية، بل هو خطوة تمهيدية مهمة لتحقيق النجاح، فتمكين المرأة سيمكنك 
من توفير استقرار طويل األجل وإرساء الديمقراطية والتنمية."

األفغانية، المرأة  عن  نيابة  بيان 

أفغانستان األفغانية،  المرأة  شبكة 

"قد مارس المجتمع الدولي في وقت سابق ضغوطا على الحكومة، ولكن لم يكررها بعد ذلك، ولم 
يكن للمرأة صوت في مؤتمر لندن حول مستقبل أفغانستان."

موظفة أفغانية من منظمة المعونة الدولية للمرأة

أفغانستان مونديال،  ميديكا 
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الشرق األوسط وأفغانستان

"نرفض أن نكون أعداء."
شعار مشترك بواسطة سمية فرحات-ناصر وجيال سفيرسكي، القدس

التجربة

”يتم السالم بين الشعوب وليس بين القادة، وينبغي أن تؤدي هذه العملية إلى إيجاد حلول 
سياسية متواصلة ثم دائمة، وال ينبغي أن نحصر السالم في حدود الجنراالت، كما ينبغي أن 

يكون واضحا للمجتمعات ذات الصلة، وعلينا أن نجمع ونفهم تاريخ بعضنا البعض بعقل 
متفتح، فإذا تركنا السالم للرجال فقط، وجدنا الجنراالت اإلسرائيليين والفلسطينيين، الذين لن 

يهزموا، دون غرف للتفاوض.“

مها أبو دياح شماس، ناشطة سالم فلسطينية

"لو حضر معنا نساء في اتفاقية كامب ديفيد، 
لتوصلنا إلى اتفاق." 

الرئيس السابق للواليات المتحدة األمريكية، بيل كلينتون

"لم تحضر أي امرأة تستطيع أن تقوم بدور المرشد."

فلسطينية سالم  ناشطة  فرحات-ناصر،  سمية 

"يكون المفاوضون في كثير من األحيان من الرجال الذين يرتكبون جرائم وحشية ضد بعضهم 
البعض – العسكريون الذين يتعلمون في الحروب أن يقيسوا نجاحهم بقهرهم لعدوهم."

جيال سفيرسكي، ائتالف المرأة من أجل سالم عادل، إسرائيل

محادثات 

أفغانستان، ٢٠٠٩: سيدة تقيم في ملجأ للنساء في نيلي تظهر في المرآة. 

صورة األمم المتحدة، تصوير إيريك كانلستين



العنف القائم على الجنس: حقيقة جميع الصراعات العنيفة

يحدث االغتصاب والعنف الجنسي تقريبا في كل حرب، ولكن بالكاد يتم مناقشته، 
ونادرا ما يتلقى الضحايا المساعدة النفسية التي يحتاجونها، ونادرا ما يتم تعويضهم.

استعرض صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، في دراسة عام ٢٠٠٩ بعنوان العنف الجنسي 
في اتفاقيات السالم، ٣٠٠ اتفاقية سالم ل ٤٥ صراع في الفترة ما بين ١٩٨٩ و٢٠٠٨ 
وأظهرت أن في ١٨ حالة و١٠ صراعات فقط وجد عنف جنسي أو متعلق بالجنس تم 

ذكره، وال يوجد في أي من ٣٠٠ اتفاقية سالم تدابير اتخذت إلعادة تأهيل وحماية 
الضحايا المذكورين، إال القليل جدا.

وفي كثير من األحيان تشوه سمعة النساء الالتي تعرضن للعنف الجنسي أو أي عنف 
آخر، وال يتم محاكمة الكثير من الجناة، ويتم إقصاء النساء والفتيات الالتي تعرضن 

لالغتصاب من مجتمعاتهم أو يتم قتلهن، إن هذا لظلم رهيب.

وفي العديد من برامج نزع السالح وإعادة التأهيل يتم تجاهل المتمردات السابقات 
والجنديات بالكامل، ولكن تتحيز العديد من المجتمعات ضدهن بسبب تخليهن عن أدوار 

النساء التقليدية، وتتهم النساء والفتيات، الالتي أجبرن على العمل في المجموعات 
المتمردة كعبيدات للجنس، اآلن بكونهن عاهرات، وهذا أيضا ظلم مروع.

قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ١٨٢٠ و١٨٨٨ و١٨٨٩

تم إقرار القرار رقم ١٨٢٠ في ١٩ يونيه ٢٠٠٨، وألول مرة يالحظ مجلس األمن في 
تاريخ األمم المتحدة أن ”االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي قد يشكلوا جرائم 
حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو أفعال تأسيسية فيمل يتعلق باإلبادة الجماعية“، وطالب 

القرار رقم ١٨٢٠ ببذل جهود جديدة لتحقيق ”عدم التسامح مع االستغالل واالعتداء 
الجنسي في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة“ وتوفير مساعدة مستمرة 

للضحايا، ويتم تهديد الدول الغير متعاونة بالعقوبات.

ووفقا لمجموعة عمل المنظمات األهلية المعنية بالمرأة والسالم واألمن فإن تنفيذ القرار 
رقم ١٨٢٠ بعد مرور سنة من إقراره ما زال ضعيفا، وما زال العنف الجنسي مستمرا 

في العديد من الدول، ويزداد في الواقع في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

واستجاب مجلس األمن في خريف ٢٠٠٩ بإقراره للقرارات رقم ١٨٨٨و ١٨٨٩، 
وأشارت القرارات الجديدة بشكل خاص إلى القرارات رقم ١٨٢٠ و١٣٢٥ ونصت 

على أن مجلس األمن ”قلق بشدة“ من عدم إحراز تقدم في تنفيذهم.

www.1000peacewomen.org

البوسنة، ١٩٩٢: الجئات تعرضن لالغتصاب يجدن مأوى في صالة ألعاب 
رياضية في توزال.

اندريه كايزر

يحمي
يمنع 

جوانب أخرى للقرار 
رقم ١٣٢٥

و 
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إن المطالبة بمشاركة أكبر للنساء ومنع العنف القائم على  
النوع االجتماعي يعتبر من حقوق اإلنسان األساسية، ويعتبر شرط 
سياسي ال غنى عنه.

والذي بدونه إذا استمر تعزيز دور المرأة في األمم المتحدة 
بنفس النسبة، فإن الهدف بوجود ٥٠٪ من النساء في األمم المتحدة في 
جنيف سوف يتحقق بحلول عام ٢٠٧٢، ويتم تحقيقه في إدارة عمليات 
حفظ السالم في نيويورك عام ٢١٠٠، وذلك وفقا ستيفن لويس، 
المبعوث الخاص لألمم المتحدة السابق بخصوص فيروس نقص 
المناعة البشرية، اإليدز، في أفريقيا.

ويستمر التمييز ضد المرأة  بحسب  القرار رقم ١٣٢٥: 

"لم تكن المرأة أبدا على طاولة السالم  وكأن هذا القرار لم يكن 
موجودا، ولكن نتحدث عنه في جميع األوقات، ولذا عليك أن 

تسأل نفسك: إذا كانوا رجاال هل كانوا سيفعلوا ذلك؟، واإلجابة ال، 
فهمن ال يستطعن تحمل عدم  االهتمام ألنهن نساء"

ستيفن لويس، المبعوث الخاص لألمم المتحدة السابق بخصوص فيروس نقص المناعة 
البشرية، اإليدز، في أفريقيا، كندا

السالم  بحاجة إلى المرأة
على جميع مستويات القرارات الخاصة بالصراع وبناء السالم

أوغندا، ٢٠٠٥: جنود أطفال جندوا سابقا في حركة المقاومة المسماة، جيش الرب، يعتني بهم في 
مخيم في كيتكوم. 

فرانك شولتز، زيتنسبيجيل / بيس كاونتس



...في يوم من األيام...

سيتم تعين احتياجات المرأة األساسية أوال مثل: الماء والمأوى واألمن، وبصفة عامة   …
تتحمل المرأة مسؤولية االعتناء بأفراد األسرة المرضى والجرحى، وزراعة األرض، 
والطهي والبحث عن الماء، فاحتياجاتهن هي احتياجات عائالتهن، وتلبية احتياجاتهن 

تعني تلبية احتياجات المجتمع بأكمله. 

وستجلس المرأة معك ومع السياسيين وقادة المجموعات المتمردة على حد سواء وسوف   …
تتحدث عن السالم والصراع واألمن بجانب احتياجاتها ومصالحها واهتماماتها، وسوف 

نستمع، كما ستستمع أنت. 

وسيكون للمرأة حضور بالتساوي في جميع مستويات اتخاذ القرار في الحكومات في   …
جميع أنحاء العالم وفي محادثات السالم.

٥٠٪ من سكان العالم – المرأة – قم باالستفادة  بدال من استبعاد 
تلبية  زيادة  في  المجتمع  أفراد  جميع  وأراء  نظر  وجهات  من  الفعالة 
االحتياجات وزيادة القدرات، وبدون وضع المرأة في االعتبار فإن 
يعرض  وذلك  والشرعية،  الجوهر  إلى  تفتقد  السالم  بناء  عمليات 
والطويلز القصير  المدى  على  للخطر  استمراريتها 

المخاطر؟ هذه  تحمل  في  يستمر  أن  العالم  يستطيع  فهل 

لدينا 

حدود إسرائيل مع األردن، ٢٠٠٤: الشباب يسبحون في نهر األردن.  

ايفو ساجليتي، زيتنسبيجل / بيس كاونتس

حلم...
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… في يوم من األيام  …

واليوم هو اآلن!

أوشك اإلفالت من العقاب الذي يدمر المجتمعات على النهاية، فمجرمي الحرب تتم   …
 ،(ICC)محاكمتهم بشكل روتيني من قبل المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية

ويتلقى الضحايا ما يلزم من إعادة تأهيل وما يستحقونه من تعويض.

يمثل النساء نصف قيادات األمم المتحدة، وتخصص نصف خدماتها للمرأة والفتيات.  …

وتوجد المرأة بالتساوي في المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية كممثالت لمنع   …
الصراعات، وتوجد في أنظمة التحذير المبكر وآليات تغيير الصراع.

إن مفاوضات األمم المتحدة الخاصة بالمناخ وجميع المؤسسات األخرى التي تكافح   …
من أجل تجنب وقوع كارثة بيئية وصراعات على الموارد في جميع أنحاء العالم تعد 

ناجحة،ألن نصف المشاركين فيها من النساء.

…  فجميع الحروب وغيرها من أشكال العنف والظلم ينتهي، وقد بدأ نزع السالح في 
جميع أنحاء العالم.

لدينا

البحر المتوسط،٢٠٠٤: قارب السالم الياباني في رحلته ٤٦، والذي بدأ رحالته 
منذ عام ١٩٨٣، حامال رسالة "إن السالم ممكن".

يعد القارب بمثابة جامعة ومنصة عائمة لنشطاء السالم، وتظهر هنا إحدى 
الناجيات من هيروشيما.

 

اولي راينهارت، زيتنسبيجل / بيس كاونتس
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حلم...



"إن إخفاء األعمال الوحشية 
والقتل واستخدام القوة المسلحة

يعد جريمة."
إن ستانيسلفكا زاجوفيك ناشطة ملتزمة في مجال حقوق اإلنسان، وقد أسست شبكة نساء 

يرتدين السواد عقب اندالع الحرب في بلغراد، وقد استوحت فكرة الشبكة من نساء 
مرتديات السواد الموجودة في إسرائيل وفلسطين الالتي يعتقدن اعتقادا راسخا في 

ضرورة االعتراف المتبادل.

وقد دأبت شبكة نساء يرتدين السواد منذ أكتوبر ١٩٩١ حتى نهاية الحرب على تنظيم 
مسيرات أسبوعية من أجل السالم في بلغراد وفي جميع أنحاء صربيا وفي الجبل 

األسود، وكن يقفن وال يسمحن ألنفسهن بأن يتم ترهيبهن وال حتى عندما يواجهن إساءة 
لفظية أو عدوان شرس.

وقد رفضن الحرب والجرائم التي ترتكب باسم األمة الصربية وهن صامتات ومرتديات 
السواد، وكان شعارهن الرئيسي هو"ليس باسمنا!"

 

وإحياء لذكرى ضحايا اإلبادة الجماعية في سربرنيتشا عام ١٩٩٥، طالبت حركة نساء 
يرتدين السواد بالعفو عن كل من رفض المشاركة في الحرب.

إن هدف ستانيسلفكا هو توطيد السالم واستخدام الحوار كوسيلة إلصالح الدمار الذي 
سببته الحرب والتغلب على منطق النصر األحادي الجانب الذي ال معنى له، فهي تسمي 

هذه الممارسة "التجرد الروحي من الصفة العسكرية".

نيسلفكا  ستا
زاجوفيك 

صربيا
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صربيا،١٩٩٧: شعبة المرأة في صربيا وهن يرتدين السواد في يوم المرأة العالمي في بلغراد، ومنذ عام ١٩٩١ حتى عام ١٩٩٦ كانت 
تتظاهر المرأة أسبوعيا ضد الحرب وسيطرة الطبقة العسكرية والقومية، وكان دائما يحدث هذا في صمت وهن يرتدين السواد، وكان 
شعارهن األساسي هو: "ليس باسمنا!"   

بيتر دامان، وكالة األنباء المركزية



"تعرف المرأة مأساة 
ومصير  الالجئات 
فأثناء  المشردات، 
الحروب يتم اغتصاب 
منهن." صفاء العجيب آدمالعديد 

السودان/دارفور

إن صفاء العجيب آدم سيدة اقتصاد وناشطة سالم، وهي من غرب دارفور، المنطقة الخطرة 
التي مزقتها الحرب في السودان، وقد أدركت صفاء سريعا جدا أن السالم الدائم والتنمية 

المستمرة هما اللذان سينهيان مأساة الذين تضرروا وتشردوا جراء الحرب في المنطقة التي
ال تطاق.

وهذه الناشطة من أجل السالم على قناعة بأن الناس الذين تعرضوا لصدمات بسبب العنف 
واالعتداء ليسوا في حاجة إلى الطعام واألمن فقط، وإنما هم في حاجة إلى التعليم والمهارات 

أيضا لبناء ثقتهم في مستقبل أفضل.

وككونها عضو في شبكة المرأة السودانية للسالم بجانب دعم مؤسستها الخاصة، مؤسسة تنمية 
المجتمع، تقوم صفاء العجيب آدم بتطوير البرامج التي تتعامل مع هذه القضايا، فهي تؤمن بأن 

المرأة والشباب على وجه الخصوص هم من يستطيعوا أن يحدثوا التغيير الذي تشتد الحاجة إليه.

وتلعب صفاء العجيب آدم دورا رائدا في مفاوضات السالم، وبصوت يسمع، ال تمل من 
اإلصرار على المطالبة بوجوب أن تكون المرأة جزءا من المفاوضات، وترى أن قرار األمم 

المتحدة رقم ١٣٢٥ يعتبر أداة مفيدة للمطالبة بأن يتم توفير الحماية للمرأة في حاالت الصراع.

يقوم مكتب المخابرات السودانية باستدعاء صفاء وزميالتها من الناشطات بصفة مستمرة، ومع 
ذلك يواصلوا مهامهم بثبات.

وقد حصلت صفاء العجيب آدم على جوائز تقديرية عدة، ففي عام ٢٠٠٩ منحت جائزة حقوق 
اإلنسان من (مؤسسة الحرية وحقوق اإلنسان) السويسرية، ستيفتنج فير فريهيت اوند 

مينشنريتشت.
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"لقد فقدت عائلتي أثناء أحداث الشغب التي 
حدثت في جوجارات، وقد واجه اآلالف 
نفس المصير، وأحارب لضمان أن مثل 

هذا العنف لن يحدث أبدا مرة أخرى."

نسيب 
محمد 
شيخ 
الهند

كان لمجزرة ٢٠٠٢ التي حدثت في والية جوجارات الهندية تبعات رهيبة على المسلمين الشباب، فقد قتل الهندوس 
المتطرفون ١١ فردا من عائلة زوج نسيب محمد شيخ، وقتلوا ١٤ فردا من عائلتها، وقد اغتصبت ابنتها بطريقة وحشية 

أمام أقاربها قبل قتلها، وتركت نسيب محمد شيخ وحيدة مع ابنها.

ورغم كل هذه المآسي إال أن نسيب ترفض اليأس، وهي ال تريد االنتقام، ولكنها تريد المصالحة، فقد انضمت إلى أمان 
ساموداي، وهي منظمة تشجع الناس على التعايش السلمي، وتتنقل نسيب من قرية إلى قرية لنشر رسالة السالم والعدالة 

واإلنسانية، وتقابل رسالتها باالمتنان واالحترام.

وتقوم نسيب محمد شيخ مع مجموعة من الناشطات بحمالت من أجل حقوق المرأة مطالبات رجال الدين المسلمين المحليين 
باتخاذ موقف علني تجاه قضيتهن وتأيدها، كما تكافح منظمة السالم الخاصة بها من أجل وقف وحشية الشرطة ضد 

األقليات.

ويعرف نسيب محمد شيخ الجميع في كل مكان خارج حدود منطقتها، وينصت ويفهم الناس رسالتها من أجل السالم.
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"أريد أن أتجاوز المحرمات 
وأهدم جدران الصمت لكرامة 

المرأة المعذبة."

مونيكا هاوسر
ألمانيا

لغتها األصلية هي األلمانية، وجواز سفرها إيطالي، وقد نشأت في سويسرا، وهي 
طبيبة أمراض نساء، ومؤسسة ومديرة المنظمة الدولية ميديكا مونديال، ومنحت 

جائزة نوبل البديلة عام ٢٠٠٨.

 ودفعتها األعمال الوحشية في حرب البوسنة إلى الذهاب إلى زينيكا عام ١٩٩٢ 
لتقديم المساعدة للنساء في هذا البلد، وفي عام ١٩٩٣_قبل نهاية الصراع_ أنشأت 
هي وفريقها مركزا للعالج النفسي واالجتماعي الشامل للنساء ضحايا االغتصاب 

واألعمال الوحشية أثناء الحرب، وما زالت المعافاة الكاملة لألجسام واألنفس 
المتضررة هي أهم جوانب عمل مؤسسة ميديكا مونديال.

وعندما انفجرت قنبلة وسط زينيكا قامت األمم المتحدة 
بإجالء جميع األجانب، ولم تستجب مونيكا لهذه الدعوة 

وبقيت في الموقع، وشعر نساء ميديكا في زينيكا باالمتنان 
لها علي شجاعتها.

 واليوم تدعم مؤسسة مديكا مونديال مشاريع في كوسوفو 
وألبانيا وأفغانستان والعراق، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية. 
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"حيث أننا لن نستطيع أن نساعد 
األموات، فيجب أن نتأكد من أن 

الناجين من اإلبادة الجماعية 
يتلقوا مساعدتنا."

محمدوفيك خديجة 
البوسنة

وتوصلت خديجة سريعا إلى أنه ال يمكن حل الصراعات إال إذا واجه األعداء بعضهم البعض وجها 
لوجه لتقاسم يأسهم والبحث عن العدالة وتنظيم حياتهم اليومية معا باهتمام متبادل، وينبغي أن يكون 

ذلك-بحسب رأيها- األساس لتعايش سلمي جديد بين العرقيات المختلفة.

وقد توجه أمهات سربيرنيتشا إلى محكمة جرائم الحرب في الهاي مرتين، وبحضورهن ومطالبتهن 
الملحة، ساعدت هؤالء األمهات القضاة التخاذ قرار البدء في محاكمة واحد من مجرمي الحرب األكثر 

وحشية –رادوفان كاراديتش- رغم عدم حضوره.

وبعد مرور سنوات من االنتظار، تم العثور على بعض بقايا لزوج خديجة محمدوفيك ولواحد من 
أبنائها، وما زال البحث مستمرا، ولكنها مثل الكثير من األمهات األخريات، تخشى أال تتمكن من دفن 

ولديها.

خديجة محمدوفيك سيدة بوسنية، وواحدة من أمهات سربرنيتشا 
الالتي يعملن معا للمطالبة بالتحقيق في مصير أزواجهن وأوالدهن 

وأحفادهن الذين تم قتلهم.

شهدت سربيرنيتشا عام ١٩٩٥ المجزرة األكبر منذ الحرب العالمية 
الثانية، فعلى مرأى من قوات الحماية التابعة لألمم المتحدة، قامت 
القوات الصربية بقتل ٨٠٠٠ رجل وفتى بوسني، وكان من بينهم 

زوج خديجة محمدوفيك وولديها التوأم.
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"حتى في خضم الصراع 
نستطيع أن نبدأ في إنقاذ 

األرواح."

إليزابيث ديكري وارنر
سويسرا

لماذا تقوم أم لستة بتسلق الجبل بنفسها في كردستان العراق لمقابلة زعيم 
المتمردين؟، ولماذا تترك مدربة تزلج معيشتها في جبال األلب للتفاوض مع 

المقاتلين المتمردين على رمال الصحراء الساخنة؟

تواجه إليزابيث ديكري وارنر تحديات مثل ذلك ألنها تعتقد أن الحوار مع العناصر 
المسلحة الغير حكومية الزما لتسوية الصراع.

وتشارك إليزابيث ديكري وارنر من خالل مؤسستها، نداء جنيف، في مثل هذا 
الحوار على المستويات المختلفة، وتقوم بحمالت لاللتزام بالحظر التام لأللغام 

البشرية التي تودي بحياة ١٥٠٠٠ ضحية كل عام وتمزق األطفال وتمنع زراعة 
األراضي الصالحة للزراعة، كما تطالب بقيام العناصر الغير حكومية بحماية 

المدنيين أثناء الصراعات، ومن الجوانب األخرى المهمة من عملها العمل على 
وقف تجنيد األطفال بالقوة، وتطالب إليزابيث باحترام المرأة وتحارب االغتصاب 

باعتباره سالح من أسلحة الحرب.

فإليزابيث متيقنة من أن التفاوض مع "الشباب الصالح" فقط لن يحل المشاكل 
القائمة، فمن أجل حماية المدنيين، ال بد من إشراك المتمردين في التفاوض، 

فالعناصر الغير حكومية تعتبر جزءا من المشكلة، ولكنها أيضا جزءا من الحل.
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العراق،٢٠٠٦: إليزابيث ديكري وارنر تقوم بتعليم مقاتلين أكراد المعايير 
الدولية لحقوق اإلنسان، ويبحثوا سويا عن سبل تدفع المقاتلين اآلخرين إلى 

إسداء مزيد من االحترام لهذه المعايير.



"عندما يسألني قائد عسكري 
عن ما ينبغي فعله في حالة 

الصراع، أعرف أن عملي قد 
تم تداركه."

دخا إبراهيم عبدي
كينيا

دخا إبراهيم عبدي من شمال شرق كينيا، حيث اندلع صراع دموي بسبب أراض زراعية ومواشي وحقوق وراثية، 
وكان رد فعل دخا هو اختيار مجموعة من وسطاء محليين للتفاوض بشأن معاهدة سالم مع أفراد العشائر 

والمجموعات العرقية المختلفة المتورطة في الصراع، ولضمان تنفيذ هذه المعاهدة، قام الوسطاء باختيار ممثلين عن 
العشائر وقادة دينيين وموفدين وممثلين عن المجتمع المدني لتأسيس لجنة واجر للسالم.

وباستخدام خطة عبقرية، استطاعت دخا إبراهيم عبدي ومنظمتها منع الحرب األهلية في نيروبي، عاصمة كينيا، التي 
كانت على وشك االندالع في أعمال عنف بسبب تزوير االقتراع الذي حدث خالل انتخابات ٢٠٠٧، فقد تفاوضت دخا 

إبراهيم عبدي على أصعدة عديدة في وقت واحد، فقد خاطبت الناس في أجزاء البلد الريفية من خالل "وساطة 
الشجيرة"، وأقنعت سكان الحضر من خالل "وساطة الشارع"، وأقنعت قادة األطراف المتنازعة من خالل "وساطة 

غرف المؤتمرات"، على التعهد بالتعاون إليجاد طريقة للخروج من األزمة الوشيكة.

وبشخصيتها الفريدة، صنعت تحالفات نادرة، وكان الممثلون العسكريون يسألونها بشكل منتظم عن رأيها في حاالت 
الصراع، وقد منحت جائزة نوبل البديلة عام ٢٠٠٧.

وقد توفيت دخا إبراهيم عبدي في يوليو ٢٠١١ إثر حادث. 
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"أود أن تصبح قيرغيزستان 
مثاال للسالم والمساواة والتسامح 

بأسرها." المنطقة  في 

أسست ريزا كاديروفا مؤسسة التسامح الدولي عام ١٩٩٨، وتعمل مؤسستها على منع نشوب الصراعات في 
المناطق المجاورة في آسيا الوسطى، وتعتبر المشاكل االجتماعية والمتعلقة بالعرقيات والبيئة واالقتصادية هما 

األسباب الجذرية للفساد والعنف والظلم، خاصة في وادي فيرجانا.

وتقوم ريزا كاديروفا ومؤسستها برصد وتحليل أسباب الصراعات للبحث عن حلول فعالة، ويقمن بتنظيم محادثات 
مع األطراف المتورطة في الصراع، وتحفيزهم على المشاركة في المفاوضات، وتسهيل عمليات الوساطة، وتقوم 

ريزا بتدريب النساء والرجال على آليات الوساطة، وتركز على األنشطة المهمة إليجاد إجماع بين األطراف 
المتعارضة، وتعمل مؤسستها على مستويات عدة، وقد أدرك المدنيون وأعضاء البرلمان والحكومة بأهمية 

مشاركتها.

إن تزايد أعداد ضحايا الصراعات العنيفة تثير قلق ريزا كاديروفا وزميالتها، رغم عملهن من أجل السالم 
المتواصل، ولهذا السبب تلتمس ريزا المزيد من اإلجراءات الفعالة، وبالتأكيد لن تسمح لإلحباط بأن يتمكن منها.

ريزا كاديروفا
قيرغيزستان
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"إن المصالحة تجلب السالم، 
ولكن مع غياب العفو والندم،

ال يمكن للمصالحة والسالم أن 
يتواجدا."

أبولونيا بوال تالو

قام عدد من النساء بالعمل معا الستعادة السالم وتمكين المصالحة، 
أثناء االضطرابات األهلية والخالفات العرقية في جزر سليمان.

وكانت أبولونيا بوال تالو واحدة من هؤالء النسوة، وكان هدفها 
جمع وتدمير األسلحة الغير شرعية التي في حوزة المجموعات 
المتمردة، وقد شجعت الرجال على مرافقتها في جوالتها لقرى 

الجزيرة، وقد يبدو هذا األمر بسيطا، كما تقول أبولينا، ولكنه أثبت 
صعوبته إلى حد ما، وقد قامت هي وزميالتها بمحاوالت للنقاش 

واإلقناع وزيادة الوعي بقضيتهن، ولذلك فقد حصلن على ثقة 
المتمردين والقرويين على حد سواء.

ولم تكن المعاملة الخشنة والغير أهلية التي واجهتها أبولونيا بوال 
تالو سببا في أن تحبط، وفي نهاية المطاف، تم القضاء على 
العداوات وبدأت المحادثات البناءة بين المجتمعات المتنازعة.
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جزر سليمان



"لقد عاصرنا هذا الصراع 
الوحشي، وعلينا، في النهاية، 

مسؤوليته." نتحمل  أن 

بوليتكوفيسكايا  أنا 
روسيا

أنا بوليتكوفيسكيانا صحفية روسية، ويشهد لها دوليا، وحائزة على جوائز دولية، فقد كافحت بال كلل وبشجاعة من أجل 
حقوق اإلنسان في بلدها، وكانت تهتم على وجه الخصوص بالالجئين وضحايا الحرب الشيشانيين، وقد كتبت تقارير 

على خلفية الحرب، وكشفت عن حاالت فساد، وحددت أسماء مجرمي الحرب.

وفي عام ٢٠٠٢، وفي ذروة حرب الشيشان الثانية، رافقت ضباط متوجهون بالطائرة إلى قاعدة عسكرية، وكان يرقد 
جثمان جندي روسي شاب، قتل أثناء معركة ضد المحاربين الشيشانيين، في ممر للطائرة الهليكوبتر، ورأت أنا هويته 

وتبين أنه من مواليد نفس السنة والشهر التي ولدت فيها ابنتها، وبدا لها أنه من الالإنسانية أال ينعي أحد موت هذا 
الجندي، ولهذا فقد بكت الرحلة بكاملها على شاب ال تعرفه، وسخر الضباط، الذين قست قلوبهم نتيجة الحرب، من 

دموعها.

وفي ٧ أكتوبر ٢٠٠٦ أطلق مجهول عليها النار وقتلها في منزلها، وكان بحثها المثير للجدل على وشك النشر، ولم يتم 
العثور على الجاني حتى اآلن.
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"لقد أدركنا أن الخوف 
والرعب لم يعدا مصدرا 

بالعجز." إلصابتنا 
قتلت القوات العسكرية الغير نظامية امرأة وكتبت على جسدها: "أم حرب العصابات"، وما زالت جرائم اغتصاب النساء 

في كولومبيا شائعة جدا، ولكن ال تريد يوالندا وزميالتها من الناشطات أن يتمكن منهن الحزن واليأس.

وحتى يستطعن الوقوف واالحتجاج ضد الحرب األهلية، قمن بتأسيس منظمة المرأة الشعبية(OFP) والتي تقوم بتقديم 
الدعم للعائالت التي تضررت من العنف والحرب والتشريد.

وفي داخل مراكز المرأة الموجودة في الحضر والمراكز الصحية الموجودة في الريف، يتم توفير اإلقامة اآلمنة والعالج 
الطبي الالزم والحماية من االضطهاد للعائالت، وفي برامج تدريب النساء، تقوم المنظمة بتعليم حقوق اإلنسان وأعمال 

السالم ومسائل األمن الغذائي والتعاون االقتصادي.

وفي عام ٢٠٠٠، بدأت يوالندا حملة تحت شعار"دعونا نواجهه الخوف بالشجاعة والحب"، وقد تعلم هؤالء النسوة أن 
بإمكانهن أن يحولن خوفهن إلى تضامن ومقاومة، وخالل سنوات الصراع المسلح، كانت يوالندا وناشطات أخريات 

يعملن بجانبها يتلقون تهديدات بالقتل بصورة متكررة، وقد تم اضطهاد وتعذيب القياديات وقد تم اختفائهن ثم عثر عليهن 
قتلى، أمل اآلن فتقوم كتائب السالم الدولية بتوفير حماية ألعضاء المنظمة على مدار اليوم، وتواصل يوالندا الدفاع عن 

قضيتها بشجاعة.

بيسيرافيجا  يوالندا 
كولومبيا
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كولومبيا، ٢٠١٠: نساء يتظاهرن من أجل األخوة ونزع السالح والعدالة.

(HEKS) معونة الالطائفية السويسرية



األسلحة  استخدام  "إن 
تعد  الحرب  في  الجرثومية 
اإلنسانية." ضد  جريمة 

لقد لعب كشف الفضائح والمقاومة الالتي قامت بهما وانج شوان في الصين دورا هاما في إطالع العالم بجرائم 
الحرب التي ارتكبها الجيش الياباني في الصين، فأثناء احتالل اليابان للصين في الحرب العالمية الثانية، استخدم 

الجيش الياباني أسلحة جرثومية ضد القرويين، وكانت منطقة وانج شوان، تشجيانج، واحدة من المناطق التي 
تضررت من هذا الهجوم، والذي راح ضحيته المئات.

وأصبحت وانج شوان وكيلة عن ١٨٠ شخص للقيام باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد اليابان، وكانت دعوى 
قضائية خاصة دون دعم مالي، وكان العديد من المدعين قد تجاوزوا ٧٠ سنة، وقد استجوبت وانج شوان آالف 
الضحايا والشهود لجمع األدلة، وبعد مرور ٧ أعوام على إقامة الدعوى القضائية، وفي أغسطس ٢٠٠٢، أكدت 

محكمة طوكيو المحلية أنه قد تم ارتكاب جرائم حرب باستخدام أسلحة جرثومية، ولكن رفضت الدعوى بتقديم 
االعتذار والتعويض، ولكن لن تيأس وانج شوان قائلة أن هؤالء الضحايا الصينيين سيواصلون مالحقة المتهمين 

حتى إقرار الحكومة اليابانية بدعواهم.

وتم تكريم وانج شوان عدة مرات على شجاعتها ومثابرتها، وهي ضمن العشر نساء األكثر تأثيرا في الصين.

وانج شوان 
جمهورية الصين الشعبية

www.1000peacewomen.org



"ال يمكن التفكير في السالم دون 
حقوق اإلنسان والديمقراطية 

والمساواة بين الجنسين."

كورا ويس
الواليات المتحدة األمريكية

تدافع كورا ويس طوال حياتها عن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والسالم، فهي تؤمن بأن السالم ال يصبح 
ممكنا إال في ظل وجود ديمقراطية ومساواة بين الجنسين وحماية للضروريات اإلنسانية األساسية.

تعد كورا ويس بال شك ناشطة متعهدة بالسالم، فقد كافحت بفاعلية ضد حرب فيتنام ومن أجل إنهاء اختبار 
األسلحة النووية، وهي التي بادرت بعقد مؤتمر الهاي للسالم، وأصرت على تنفيذ جميع القرارات التي 

اتخذت في المؤتمر الدولي للمرأة في بكين عام ١٩٩٥، وترغب كورا في أن تنال أجيال المستقبل فرصة 
النشأة في عالم يسوده السالم.

وبالنسبة لكورا ويس، يمثل القرار رقم ١٣٢٥ أول تعهد رسمي من األمم المتحدة لضمان تمثيل المرأة بنسبة 
متساوية في جميع المستويات، في الحكومات والمجالس البرلمانية وباألخص في مفاوضات السالم، فعندما 

تتم هذه الخطوات، تصير رؤية العالم الذي يسوده السالم والعدل حقيقة.

www.1000peacewomen.org

UN photo by Eskinder Debebe
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إسرائيل / فلسطين، ٢٠٠٤: مناقشات عنيفة ولكنها سلمية، بين فلسطينية وطالب 
مدرسة ثانوية إسرائيلية، في مدرسة السالم التي أنشئت عام ١٩٧٩ في قرية 

إسرائيلية فلسطينية بين تل أبيب والقدس. 

فريدر بليكل، زيتنسبيجل / بيس كاونتس

حيث       نبني السالم
   تشتد الحاجة إليه
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ليبيريا،٢٠٠٤: نساء ليبيريا يطالبن بالسالم ويطالبن الحكومة والمعارضة 
والمقاتلين والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة بوقف أعمال القتال. 

بيوي فلوموكو

تواصل المرأة 
ولكن ال المسير 

تقول حتى 
الحديث
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مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في الذكرى العاشرة 
للقرار رقم ١٣٢٥. 

صورة األمم المتحدة، توضيح كلوديا بلوم

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في الذكرى العشرين 
للقرار رقم ١٣٢٥، هل سيبدو مثل ذلك؟

توضيح كلوديا بلوم

يعني المزيد 
من السالمالنساء 

المزيد من  
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تيمور الشرقية، ٢٠١٠: مجموعة شباب يمارسوا الكبويرا على الشاطئ في 
ديلي، لإلعداد لألحداث المقبلة مثل يوم الشباب العالمي.

مارتن بريت، بعثة األمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية

يتحمل الرجل من المسؤولية 
ما يرى أنه قادرا على تحمله!



"لبناء السالم، البد من مقاومة 
الحرب وجميع وجوهه؛ الفقر 
والبطالة  واالستبعاد  والتحيز 
واليأس وفيروس نقص المناعة 

البشرية / اإليدز."

ماريا أنيس جومز رودريغيز فونتينها
مؤسس االتحاد األوروبي لمكافحة البغاء (FEDIP)، البرتغال
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Urges Member States to ensure increased representation of women at all 
decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms 
for the prevention, management, and resolution of conflict;

敦促会员国确保在预防管理和解决冲突的国家地区和国际机构和机制的所有决策层增加妇
女人数

настоятельно призывает государства-члены обеспечить более активное участие
женщин на всех уровнях принятия решений в рамках национальных, региональных 
и международных институтов и механизмов предотвращения, регулирования и
разрешения конфликтов;

Nxit Shtetet Anëtare, që të sigurojnë një përfaqësim më të madh të grave në 
të gjitha nivelet vendimmarrëse në institucionet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare 
dhe në mekanizmat për parandalimin, drejtimin dhe zgjidhjen e konfliktit;

Menggesa Negara-Negara yang menganggotai PBB supaya memastikan perwakilan
wanita dipertingkatkan dan ditambahkan di semua peringkat 
membuat keputusan dalam institusi-institusi nasional, serantau dan antarabangsa dan
dalam mekanisme bagi pencegahan, pengurusan serta penyelesaian konflik;

настойлiва заклiкае дзяржавы-ўдзельнiцы забяспечыць актыўны ўдзел жанчын на 
ўсiх узроўнях прыняцця рашэнняў у межах нацыянальных, рэгiянальных i
мiжнародных iнтстытутаў прадухiлення, рэгулявання i вырашэння канфлiктаў;

Poziva zemlje clanice da osiguraju povecano prisustvo zena na svim
nivoima odlucivanja u nacionalnim, regionalnim i medunarodnim institucijama
i mehanizmima za sprecavanje, vodenje i rjesavanje sukoba;

… قرار األمم المتحدة رقم ١٣٢٥

PeaceWomen.org hosts 100+ translations of SCR1325. Is SCR 1325 translated into your languages? Help us promote local ownership and awareness. Make the resolution yours!



فاشية  ال  يعني  الظلم  "تدارك 
وال حرب مجددا، هذه الحكمة 

حياتي." تحدد 

ايرما شواجر
االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، النمسا
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Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes 
soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions
dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux 
pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;

Insta als Estats Membres a vetllar perquè augmenti la representació de la dona a tots els
nivells d’adopció de decisions de les institucions i mecanismes nacionals, regionals i
internacionals per a la prevenció, la gestió i la solució de conflictes;

Cidi cilomba ne cisumi Matunga adi munda mwaci bwa kwenza bwa se bakaji biikala 
nangananga balejiibwa mpala mu myaba yonso ya dyangacila dya mapangadika munda
mwa makalenga ne malongolodi a mu ditunga, mu bitupa bya maloba ne a bukwa
matunga bwa dibabidila, dilongolela ne dyakaja dya bilumbu ;

Poziva zemlje clanice da obezbijede povecano prisustvo zena na svim
razinama odlucivanja u nacionalnim, regionalnim i medunarodnim institucijama i
mehanizmima za sprecavanje, vodenje i rjesavanje sukoba;

vyzývá důrazně členské státy, aby se postaraly o silnější zastoupení žen 
v národních, regionálních a mezinárodních institucích a mechanismech pro zabránění, 
zdolání a urovnání konfliktů na všech úrovních; 

indtrængende anmoder medlemsstaterne om at sørge for en 
større repræsentation af kvinder på alle beslutningsniveauer i nationale, regionale og
internationale institutioner og mekanismer, der har til
formål at forebygge, styre og løse konflikter;

Di eke_ waati yanosan di sisukas sanaamum di fujojaf mmbi wa warenum
kaan kuseekak kunaam di wa jaumi beri eñes di upanau búrom mampi kanum man kaan
kaakanum di mukaanam mati futiikaf.

Roept Lid-Staten met klem op zorg te dragen voor een grotere vertegenwoordiging van 
vrouwen op alle besluitvormingsniveaus binnen nationale, regionale en internationale 
instellingen en organismen die
zijn belast met het voorkomen, beheersen en beslechten van conflicten;

E vakauqeti ira na Veimatanitu Lewena mera qarauna mera matataki 
vakalevu na marama ena vakatulewa ni matabose kece ni matanitu, veimatanitu kei na
vuravura raraba ena kena tarovi, vakamamadataki kei na wali ni ivalu;

Tinatawagan ang mga Kasaping Estado na tiyakin ang ibayong representasyon ng 
kababaihan sa lahat ng antas ng pagpapasya sa pambansa, pang-rehiyon
at panginternasyonal na institusyon at mga mekanismo para sa pag-iwas, pamamahala at 
paglutas ng kaguluhan;

Kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan naisten kasvavan edustuksen kaikilla
päätöksentekotasoilla kansallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä instituutioissa sekä
mekanismeissa konfliktien estämiseksi, hallinnoimiseksi ja ratkaisemiseksi;

PeaceWomen.org hosts 100+ translations of SCR1325. Is SCR 1325 translated into your languages? Help us promote local ownership and awareness. Make the resolution yours!

… قرار األمم المتحدة رقم ١٣٢٥



"إن مهمتي هي الدعوة إلى 
يسود  ومتسامح  سلمي  مجتمع 
للمرأة  يمكن  العدل،والذي  فيه 

أن تعيش فيه بكرامة."

صفاء آدم العجيب
منظمة تنمية المجتمع في دارفور، السودان
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Insta a los Estados Miembros a velar por que aumente la representación
de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y
mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, 
la gestión y la solución de conflictos;

Mande ann ijans pou tout Eta Manb yo jwenn yon fason pou gen plis fanm nan tout nivo
kote desizyon ap pran nan tout kalte enstitisyon, kit se nasyonal, rejyonal oswa 
entènasyonal, sou zafè prevansyon, jesyon oubyen rezolisyon konfli;

Karfafa ’yan ’kungiyoyi domin su tabbatar da ’karuwar wakilcin mata a 
wajen bada ra’ayi ta hanyar daukan matakan yin rigakafi, gudanar da warware rikicin a
fanni-fanni, na al’umma, na yanki-yanki da na duniya gaba ’daya,

Buzdítja a Tagállamokat, hogy magasabb számban biztosítsák a női képviseletet minden
döntéshozatali szinten, nemzeti, regionális és nemzetközi intézménzekben, valamint konfl 
iktus megelőzés, -kezelés és –megoldás területén;

Ahtawk ahtak ra ai manghkang hpe hkan hkum na, makawp maga lam, hpareng lajang naA
matu hte mahtai tam na matu mungdan ga daga hte seng ai, ginra maka hte seng ai, myu 
sha mung masa lam hte seng ai wuhpung shagu hte zai ladat, ningmu ni amyu myu hte
daw dan masat da ninggam shagu hta 
myu shayi ni a gawng malai tai let grau n-na shang lawm lu na matu hpyi shawn ai lam
hpe ngang grin ai hpahkam ni hpe lu la na matu malawm mungdan
ni hpe shadut dat ai re.

PeaceWomen.org hosts 100+ translations of SCR1325. Is SCR 1325 translated into your languages? Help us promote local ownership and awareness. Make the resolution yours!

… قرار األمم المتحدة رقم ١٣٢٥



"إن الطريقة الوحيدة لحل 
تغيير  هي  المرأة  تبعية  مشكلة 
عقليات الناس، ووضع أفكار 
الجنسين  بين  للمساواة  جديدة 

في كل عقل."

كينجرونج ما
مؤسس جمعية نساء قرية شينغفو، الصين
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fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Frauen 
in den nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Mechanismen zur 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen Entscheidungsebenen
stärker vertreten sind;

Me lomba malu-malu yayi na bainsi banami ya kimvuka yango na kusala nde bankento
vwanda mingi na bisika nyonso kuna ke bakamaka balukanu ya vwanda na kati ya
bimvuka ti ya bisalu ya insi mosi, ya kizunga mosi to ya inza mvimba samu na
kuvengumuna, kudyatisa ti kubongisa matata;

Akanama Gashinzwe amahoro karasaba ko ibihugu bigize Umuryango w’Abibumbye 
bikurikirana ko abagore bagira ababahagarariye mu nzego 
zose zifata ibyemezo mu gihugu, akarere no mu nzego mpuzamahanga
no mu bikorwa byo guhagarika,kuyobora no gukemura amakimbirane.;

Irasavye ko ibihugu bize iyi shirahamwe bagire ivyo bashoboye kugira abapfasonibabe
benshi kurusha murwego vyo gutwara haba hari mugihugu canke mu vyego
mpuzamakungu, no mumashirahamwe arwanira amahoro 
mu bihugu vose vyo kwisi;

Inaomba bila shaka kwa Nchi-wanamemba wanawake wawe wenyi katika daraja mbali 
mbali za huduma za kila nchi, wilaya na za kimataifa kwa ajili ya kuarifu, kumiliki na
kutafuta kumaliza migogoro.

Linahimiza Nchi Wanachama kuhakikisha uwakilishi zaidi wa wanawake
katika maamuzi ya taasisi za kitaifa, kimikoa na za kimataifa, na kwenye mipango ya
kuzuia na kusimamia usuluhishaji wa migogoro;

Linahimiza Nchi Wanachama kuhakikisha uwakilishi zaidi wa wanawake
katika maamuzi ya taasisi za kitaifa, kimikoa na za kimataifa, na
kwenye mipango ya kuzuia na kusimamia usuluhishaji wa migogoro;

Na fur tell de kontree dem wey jyun de Nayshon dem wey kam togeda
fur mek mor Uuman dem dey na posishon fur mek desishon pan all ayria, nashonal,
rejonal ur inta-nashonal;

Boina chule galle toulaum boina dinga panlahna hoa hi ama gamkai dungjuia hi hen,
International Community hon pan alah nao hijongle hiche hoa kona natoh nale kinop tona
ho jousea numei hon pan alah nadingu vin UN Security Council a member jouse koma 
temna akinei e.

Bi xurtî doz dike ku Dewletên Endam di hemû mustewayên biryar dayinê di 
sazî û mekanîzmayên neteweyî, herêmî û navneteweyî yên pêşîlêgirtin, birêvebirin û 
çareserîya nakokîyê de zêdekirina nûnertîya jinan bicîh bîkin;

Esengi na lombango na Bikolo bya Molongo bisala nyonso mpo ’te basi bazala na
motango molongobani na nivo nyonso mikano mizwamaka, ezala na bikolo, na masanga
ya bikolo to na kati ya Lingomba lya Bikolo bya Molongo mpo na kokebisa, koyangala
mpe kosilisa matata ;

PeaceWomen.org hosts 100+ translations of SCR1325. Is SCR 1325 translated into your languages? Help us promote local ownership and awareness. Make the resolution yours!

… قرار األمم المتحدة رقم ١٣٢٥



"لن يكن لدينا ديمقراطية حقيقية 
إال إذا أصبح لدينا تمثيل متوازن 
للمرأة في جميع مستويات اتخاذ 

القرار."

تينا ايلسن
الرئيس السابق للوحدة الخاصة بالجنس بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان (ODIHR) التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

مستشارة في قضايا الجنس، جورجيا 
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Spetta agli Stati Membri di assicurare l’incremento della rappresentazione 
delle donne in tutti i livelli di adozione delle decisioni nelle istituzioni e nei meccanismi 
nazionali, regionali e internazionali per la prevenzione, la gestione e la soluzione dei 
conflitti;

Poziva zemlje članice da osiguraju povećano prisustvo žena na svim nivoima odlučivanja
u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mehanizmima za sprečavanje, 
vođenje i rješavanje sukoba; Ukukhuthaza amazwe la angamalunga enkundla yezizwe
ukuthi engezelele
inani labesifazane nxa esenza izinqumo ezenziwa kuzigaba ezitshiyeneyo phakhathi 
kwelizwe, nxa kukhulunywa lamazwe angomakhelwane,
lalapho kukhulunywa lamanye amazwe omhlaba kudingwa amacebo okuvikela abantu
lakuzinqumo zonke eziphathelane lalokho;

Retter en sterk henstilling til medlemslandene om å sikre økt representasjon 
av kvinner på alle beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og inter-
nasjonale institusjoner og tiltak som skal hindre, styre og løse konflikter;

Olgeta kantri i mas kamapim planti meri gen long dispela kain wok 
bilong stopim pait na mekim gutpela sindaun.

Givim strong toktok go long olketa memba kandre blong UN fo meksua olketa apem
namba long mere hu i save tekpat long olketa diferen levol long 
mekem disisin, insaed long olketa nasinol, rijinol an intanasinol oganaesesin 
an teknik, fo stopem, manejim an kamap wetem wei fo endem faet.

Apela com urgência aos Estados Membros para que asseguremA
uma representação cada vez maior de mulheres em todos os níveis de tomada 
de decisão nas instituições nacionais, regionais e internacionais, bem como 
nos mecanismos destinados à prevenção, gestão e resolução de conflitos;

Mangel le themen kaj si membrura te den phengi vorba ke zurardi avela e reprezentacia
le dzhuvljangi andel pozicji save shaj shinaven phengo drom pel sa le njivolura nationalni, 
regjonalni thaj internationalni mashkar insitutsiji 
thaj droma pe o ashajipe, sama thaj resolucia konfliktongi;
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"إن الكفاح من أجل السالم يتم 
بجانب الكفاح من أجل التغلب 
والظلم  المساواة  عدم  على 
الحياة  جوانب  في  واالستبعاد 
العامة والخاصة واألعمق من 

ذلك."
فيرجينيا "جينا" فارغاس فالنتي
فلورا تريستان – مركز المرأة في بيرو، بيرو

www.1000peacewomen.org

Urges Member States to ensure increased representation of women at all 
decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms 
for the prevention, management, and resolution of conflict;

Roaga Statele Membre sa asigure o parcipare mai mare a femeilor in procesul decizional
atat pe plan national, regional si in cadrul institutiilor internationale si a mecanismelor 
pentru prevenirea, conducerea si rezolvarea conflictelor,

Tuk’ak la hanua a’takoa ne UN ta a’tiua ma’oi ne haina ’e tauna’ ne a’vah te ’e hanua, utu, 
ma ran te la fu’akia, mata’ua ma re foh ’e av ne haipeluga soko;

Poziva zemlje clanice da osiguraju povecano prisustvo zena na svim
nivoima odlucivanja u nacionalnim, regionalnim i medjunarodnim institucijama 
i mehanizmima za sprecavanje, vodjenje i resavanje sukoba;

Inokurudzira nyika dziri mumubatanidzwa kuti dzione kuti pave nekuwedzerwa 
kwekumiririrwa kwemadzimai nemadzimai pamatanho ose ekuita sarudzo anosanganisira
mukati menyika yavo, murijeni nepasi rose nemunzira dzose dzekudzivirirwa, 
kugadziriswa nekupedzwa kwegakava kana hondo;

poziva države članice, da zagotovijo večjo zastopanost žensk na vseh
ravneh sprejemanja odločitev v nacionalnih, regionalnih in mednarodnih institucijah ter 
mehanizmih za preprečevanje, obvladovanje in reševanje konfliktov;

Wuxuu ku boorinayaa dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay 
ka-dhabaynta kordhinta tirada wakiillada haweenka ee ku jira hay’adaha
sar-sare ee go’aan qaadashada leh, ha noqdeen kuwa heer qaran, 
kuwa goboleed ama kuwa caalamiga ah, iyo kuwa ku lugta leh kahortagga, maaraynta iyo 
xallinta dagaallada;

uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på 
alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer 
för förebyggande, hantering och lösning av konflikter,

давлатхои узвро бо исрор даъват ба он мекунад, ки иштироки фаъолтари занонро
дар хамаи сатхои тасмимгирихо дар чахорчуби муассисахо ва дастгоххои милли,
минтакави ва байналмилалии пешгири, ва халлу фасли низоъххо таъмин намоянд;

Ejize Membru Estadu sira fó garantia atu aumenta reprezentasaun feto nian
iha nivel halo desizaun hotu-hotu iha instituisaun nasionál, rejionál
no internasional nomekanismu sira ba prevensaun, jestaun no rezolusaun konflitu nian;
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مجرمي  تقديم  رفض  "إن 
إهانة  يعد  للمحاكمة،  الحرب 
وخيانة  للقانون،  يمتثل  لمن 
على  للحفاظ  عليه  اعتمد  لمن 

حياته وتوفير األمن له."

لويس اربور 
المفوض السامي السابق لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، كندا

www.1000peacewomen.org

Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes 
soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions
dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux 
pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;

I seer ingyeegh ki ukase sha u eren mbamhen mba yangen, soron man been a ayoosu
sha tar jimin cii.

Tapou ki he ngaahi Fonua Memipa’ ke nau fakapapau’i ’a e kau ’a ha’a fafine ’i he ngaahi
tu’unga pule mo fai tu’utu’uni kotoa pe’ ’i he ngaahi kautaha pe potungāue ma’ae kakai
(institutions) mo e ngaahi founga ngāue (mechanisms) fakalotofonua, fakaefeitu’u, mo 
fakavaha’a pule’anga ’oku fekau’aki 
mo e tautalia (prevention), mapule’i (management) pea mo hono solova ’o e vāvākovi’;

Üye Devletleri, çatışmaların önlenmesi, yürütülmesi ve çözümlenmesiyle ilgili ulusal, 
bölgesel ve uluslararası kurum ve mekanizmalarda kadınların her karar verme düzeyinde 
daha fazla temsil edilmelerini sağlamaya teşvik eder;

Наполегливо закликає держави-члени забезпечити більш активне представництво
жінок на всіх рівнях прийняття рішень у рамках національних, регіональних і 
міжнародних інституцій і механізмів запобігання, регулювання і розв’язання
конфліктів;

Di xiirtal Réew yi Bokk ci Kuréelu mbootaayu Xeet yi ñu fexe ba jigéen ñu gën a takku di
bokk ci jataay yiy dogal ak ci doxalin yi ñuy amal moo xam ci biir 
réew yi la ñu nekk, ci gox bi ak yu réew i àdduna bi séq te ñu jublu ci fàggu, feg ak 
saafaray jàmmaarloo.

Ukunxfauswa amazwe abhambisene i&uthi akhuphule izinga lalm ngalabo besimame 
ngezinqumo abezoathatha ngokwezizwe, ngokwehlisa izinga lezimpi, izinhlangano
ezezizwe ezahlukahlukene

Urges Member States to ensure increased representation of women at all 
decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms
for the prevention, management, and resolution of conflict;
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"النساء أفضل رسل للسالم."

راقية حميدان 
اللجنة االستشارية لوزارة حقوق اإلنسان (ACMHR)،اليمن 

www.1000peacewomen.org

Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes 
soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions
dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux 
pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;

Insta a los Estados Miembros a velar por que aumente la representación
de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y
mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, 
la gestión y la solución de conflictos;

敦促会员国确保在预防管理和解决冲突的国家地区和国际机构和机制的所有决策层增加妇
女人数

настоятельно призывает государства-члены обеспечить более активное участие
женщин на всех уровнях принятия решений в рамках национальных, региональных 
и международных институтов и механизмов предотвращения, регулирования и
разрешения конфликтов;

Insta a los Estados Miembros a velar por que aumente la representación
de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y
mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, 
la gestión y la solución de conflictos;

Nxit Shtetet Anëtare, që të sigurojnë një përfaqësim më të madh të grave në 
të gjitha nivelet vendimmarrëse në institucionet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare 
dhe në mekanizmat për parandalimin, drejtimin dhe zgjidhjen e konfliktit;

Menggesa Negara-Negara yang menganggotai PBB supaya memastikan perwakilan
wanita dipertingkatkan dan ditambahkan di semua peringkat
membuat keputusan dalam institusi-institusi nasional, serantau dan antarabangsa dan 
dalam mekanisme bagi pencegahan, pengurusan serta penyelesaian konflik;

настойлiва заклiкае дзяржавы-ўдзельнiцы забяспечыць актыўны ўдзел жанчын на 
ўсiх узроўнях прыняцця рашэнняў у межах нацыянальных, рэгiянальных i
мiжнародных iнтстытутаў прадухiлення, рэгулявання i вырашэння канфлiктаў;

Poziva zemlje clanice da osiguraju povecano prisustvo zena na svim
nivoima odlucivanja u nacionalnim, regionalnim i medunarodnim institucijama
i mehanizmima za sprecavanje, vodenje i rjesavanje sukoba;
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خوف  الخوف؛  وقت  "هذا 
المرأة من عنف الرجل، وخوف 
الرجل من امرأة بال خوف."

إيدواردو غاليانو
كاتب، أوروغواي

www.1000peacewomen.org

Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes 
soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions
dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux 
pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;

Insta als Estats Membres a vetllar perquè augmenti la representació de la dona a tots els
nivells d’adopció de decisions de les institucions i mecanismes nacionals, regionals i
internacionals per a la prevenció, la gestió i la solució de conflictes;

Cidi cilomba ne cisumi Matunga adi munda mwaci bwa kwenza bwa se bakaji biikala 
nangananga balejiibwa mpala mu myaba yonso ya dyangacila dya mapangadika munda 
mwa makalenga ne malongolodi a mu ditunga, mu bitupa bya maloba ne a bukwa 
matunga bwa dibabidila, dilongolela ne dyakaja dya bilumbu ;

Poziva zemlje clanice da obezbijede povecano prisustvo zena na svim 
razinama odlucivanja u nacionalnim, regionalnim i medunarodnim institucijama i 
mehanizmima za sprecavanje, vodenje i rjesavanje sukoba;

vyzývá důrazně členské státy, aby se postaraly o silnější zastoupení žen 
v národních, regionálních a mezinárodních institucích a mechanismech pro zabránění, 
zdolání a urovnání konfliktů na všech úrovních; 

indtrængende anmoder medlemsstaterne om at sørge for en 
større repræsentation af kvinder på alle beslutningsniveauer i nationale, regionale og
internationale institutioner og mekanismer, der har til
formål at forebygge, styre og løse konflikter;

Di eke_ waati yanosan di sisukas sanaamum di fujojaf mmbi wa warenum 
kaan kuseekak kunaam di wa jaumi beri eñes di upanau búrom mampi kanum man kaan
kaakanum di mukaanam mati futiikaf.

Roept Lid-Staten met klem op zorg te dragen voor een grotere vertegenwoordiging van 
vrouwen op alle besluitvormingsniveaus binnen nationale, regionale en internationale
instellingen en organismen die
zijn belast met het voorkomen, beheersen en beslechten van conflicten;

E vakauqeti ira na Veimatanitu Lewena mera qarauna mera matataki
vakalevu na marama ena vakatulewa ni matabose kece ni matanitu, veimatanitu kei na 
vuravura raraba ena kena tarovi, vakamamadataki kei na wali ni ivalu;

Tinatawagan ang mga Kasaping Estado na tiyakin ang ibayong representasyon ng 
kababaihan sa lahat ng antas ng pagpapasya sa pambansa, pang-rehiyon
at panginternasyonal na institusyon at mga mekanismo para sa pag-iwas, pamamahala at 
paglutas ng kaguluhan;

Kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan naisten kasvavan edustuksen kaikilla
päätöksentekotasoilla kansallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä instituutioissa sekä
mekanismeissa konfliktien estämiseksi, hallinnoimiseksi ja ratkaisemiseksi;
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مجال  في  الرجال  "يهيمن 
العنف ولذلك يجب مراعاة هذه 
عند  وآثارها  وأسبابها  الحقيقة 
وضع إستراتيجية لنزع السالح 
على  للعمل  السالم  وتوطيد 

العنف." من  التقليل 
ار. دبيليو. كونيل
عالم، ٢٠٠٢، أستراليا 

www.1000peacewomen.org

fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Frauen 
in den nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Mechanismen zur 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen Entscheidungsebenen
stärker vertreten sind;

Mande ann ijans pou tout Eta Manb yo jwenn yon fason pou gen plis fanm nan tout nivo
kote desizyon ap pran nan tout kalte enstitisyon, kit se nasyonal, rejyonal oswa 
entènasyonal, sou zafè prevansyon, jesyon oubyen rezolisyon konfli;

Karfafa ’yan ’kungiyoyi domin su tabbatar da ’karuwar wakilcin mata a 
wajen bada ra’ayi ta hanyar daukan matakan yin rigakafi, gudanar da warware rikicin a
fanni-fanni, na al’umma, na yanki-yanki da na duniya gaba ’daya, 

Buzdítja a Tagállamokat, hogy magasabb számban biztosítsák a női képviseletet minden
döntéshozatali szinten, nemzeti, regionális és nemzetközi intézménzekben, valamint konfl 
iktus megelőzés, -kezelés és –megoldás területén;

Spetta agli Stati Membri di assicurare l’incremento della rappresentazione
delle donne in tutti i livelli di adozione delle decisioni nelle istituzioni e nei meccanismi
nazionali, regionali e internazionali per la prevenzione, la gestione e la soluzione dei
conflitti; 

Ahtawk ahtak ra ai manghkang hpe hkan hkum na, makawp maga lam, hpareng lajang naA
matu hte mahtai tam na matu mungdan ga daga hte seng ai, ginra maka hte seng ai, myu 
sha mung masa lam hte seng ai wuhpung shagu hte zai ladat, ningmu ni amyu myu hte
daw dan masat da ninggam shagu hta 
myu shayi ni a gawng malai tai let grau n-na shang lawm lu na matu hpyi shawn ai lam
hpe ngang grin ai hpahkam ni hpe lu la na matu malawm mungdan
ni hpe shadut dat ai re.

Me lomba malu-malu yayi na bainsi banami ya kimvuka yango na kusala nde bankento
vwanda mingi na bisika nyonso kuna ke bakamaka balukanu ya vwanda na kati ya 
bimvuka ti ya bisalu ya insi mosi, ya kizunga mosi to ya inza mvimba samu na
kuvengumuna, kudyatisa ti kubongisa matata;
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إلى  طويلة  لفترة  دعوت  "لقد 
فهذه  المرأة،  على  تقوم  ثورة 
الثورة هي آخر وأفضل فرصة 
للسالم  مضيافا  العالم  لجعل 
والتعاطف والكرم والرعاية."

رئيس األساقفة،ديزموند توتو
جنوب أفريقيا

www.1000peacewomen.org

Spetta agli Stati Membri di assicurare l’incremento della rappresentazione 
delle donne in tutti i livelli di adozione delle decisioni nelle istituzioni e nei meccanismi 
nazionali, regionali e internazionali per la prevenzione, la gestione e la soluzione dei 
conflitti;

Akanama Gashinzwe amahoro karasaba ko ibihugu bigize Umuryango w’Abibumbye 
bikurikirana ko abagore bagira ababahagarariye mu nzego 
zose zifata ibyemezo mu gihugu, akarere no mu nzego mpuzamahanga
no mu bikorwa byo guhagarika,kuyobora no gukemura amakimbirane.;

Irasavye ko ibihugu bize iyi shirahamwe bagire ivyo bashoboye kugira abapfasonibabe
benshi kurusha murwego vyo gutwara haba hari mugihugu canke mu vyego
mpuzamakungu, no mumashirahamwe arwanira amahoro 
mu bihugu vose vyo kwisi;

Inaomba bila shaka kwa Nchi-wanamemba wanawake wawe wenyi katika daraja mbali
mbali za huduma za kila nchi, wilaya na za kimataifa kwa ajili ya kuarifu, kumiliki na 
kutafuta kumaliza migogoro.

Linahimiza Nchi Wanachama kuhakikisha uwakilishi zaidi wa wanawake
katika maamuzi ya taasisi za kitaifa, kimikoa na za kimataifa, na kwenye mipango ya
kuzuia na kusimamia usuluhishaji wa migogoro;

Linahimiza Nchi Wanachama kuhakikisha uwakilishi zaidi wa wanawake
katika maamuzi ya taasisi za kitaifa, kimikoa na za kimataifa, na 
kwenye mipango ya kuzuia na kusimamia usuluhishaji wa migogoro;

Na fur tell de kontree dem wey jyun de Nayshon dem wey kam togeda
fur mek mor Uuman dem dey na posishon fur mek desishon pan all ayria, nashonal,
rejonal ur inta-nashonal;

Boina chule galle toulaum boina dinga panlahna hoa hi ama gamkai dungjuia hi hen,
International Community hon pan alah nao hijongle hiche hoa kona natoh nale kinop tona
ho jousea numei hon pan alah nadingu vin UN Security Council a member jouse koma 
temna akinei e.

Bi xurtî doz dike ku Dewletên Endam di hemû mustewayên biryar dayinê di 
sazî û mekanîzmayên neteweyî, herêmî û navneteweyî yên pêşîlêgirtin, birêvebirin û 
çareserîya nakokîyê de zêdekirina nûnertîya jinan bicîh bîkin;

Esengi na lombango na Bikolo bya Molongo bisala nyonso mpo ’te basi bazala na
motango molongobani na nivo nyonso mikano mizwamaka, ezala na bikolo, na masanga
ya bikolo to na kati ya Lingomba lya Bikolo bya Molongo mpo na kokebisa, koyangala
mpe kosilisa matata ;

Poziva zemlje članice da osiguraju povećano prisustvo žena na svim nivoima odlučivanja 
u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mehanizmima za sprečavanje,
vođenje i rješavanje sukoba; Ukukhuthaza amazwe la angamalunga enkundla yezizwe 
ukuthi engezelele 
inani labesifazane nxa esenza izinqumo ezenziwa kuzigaba ezitshiyeneyo phakhathi 
kwelizwe, nxa kukhulunywa lamazwe angomakhelwane, 
lalapho kukhulunywa lamanye amazwe omhlaba kudingwa amacebo okuvikela abantu 
lakuzinqumo zonke eziphathelane lalokho;
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"لقد تدارك قرار مجلس األمن 
 ١٣٢٥ المتحدة  لألمم  التابع 
تقف  التي  العقبة  كامل  بشكل 
في  تكمن  التي  السالم،  أمام 
الجنسين،  بين  المساواة  عدم 
ويتخذ إجراءات للتغلب عليها."

بيتي ريردون
معلمة سالم، الواليات المتحدة األمريكية

www.1000peacewomen.org

fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Frauen 
in den nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Mechanismen zur 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen Entscheidungsebenen
stärker vertreten sind;

Cidi cilomba ne cisumi Matunga adi munda mwaci bwa kwenza bwa se bakaji biikala 
nangananga balejiibwa mpala mu myaba yonso ya dyangacila dya mapangadika munda 
mwa makalenga ne malongolodi a mu ditunga, mu bitupa bya maloba ne a bukwa 
matunga bwa dibabidila, dilongolela ne dyakaja dya bilumbu ;

Retter en sterk henstilling til medlemslandene om å sikre økt representasjon 
av kvinner på alle beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og inter-
nasjonale institusjoner og tiltak som skal hindre, styre og løse konflikter;

Olgeta kantri i mas kamapim planti meri gen long dispela kain wok 
bilong stopim pait na mekim gutpela sindaun.

Givim strong toktok go long olketa memba kandre blong UN fo meksua olketa apem 
namba long mere hu i save tekpat long olketa diferen levol long
mekem disisin, insaed long olketa nasinol, rijinol an intanasinol oganaesesin
an teknik, fo stopem, manejim an kamap wetem wei fo endem faet.

Apela com urgência aos Estados Membros para que asseguremA
uma representação cada vez maior de mulheres em todos os níveis de tomada 
de decisão nas instituições nacionais, regionais e internacionais, bem como 
nos mecanismos destinados à prevenção, gestão e resolução de conflitos;

PeaceWomen.org hosts 100+ translations of SCR1325. Is SCR 1325 translated into your languages? Help us promote local ownership and awareness. Make the resolution yours!

… قرار األمم المتحدة رقم ١٣٢٥


