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نحن ،عضوات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ،يف الذكرى
السنوية لتأسيس رابطتنا ،نحيي النساء الشجاعات صاحبات
الرؤية املستقبلية املستنرية اللوايت أطلقن ،وسط مذبحة الحرب
العاملية األوىل ،مبادر ًة جريئ ًة للسالم ،وساهمن يف والدة حركتنا.
ونؤكد عىل إميانهن مبصلحة النساء يف إيقاف الحرب ،واكتساب
ٍ
مهار ٍ
مقتنعات بأن تحقيق السالم واملساواة
ات محددة .ال زلنا
والعدالة لجميع الناس مع إرش ٍ
اك ومتثيلٍ كاملني للنساء بكامل
تنوعهن هي أهداف مرتابطة ال ميكن فصلها عن بعضها.
عام حملت يف جعبتها حربًا عاملي ًة أخرى
وها نحن ،بعد مئة ٍ
حصدت خمسة أضعاف قتىل الحرب األوىل ،واخرتاع أكرث
األسلحة تدم ًريا عىل اإلطالق ،وزيادة العسكرة ،وظهور أنوا ٍع
جديدة من األطراف والرصاعات املسلحة .نجدد التزام الرابطة
باستئصال الحروب من خالل معالجة أسبابها الرئيسية ،ومنها:
• العسكرة كطريقة تفكري ،وعسكرة املجتمعات ،التي
تفرتض معالجة التهديدات املرتقبة باألسلحة وليس
بالكلامت.
• النظام االقتصادي الرأساميل مبا يتضمنه من استغال ٍل
للعامل وملوارد األكرثية من قبل األقلية ،وإيذاء الناس
والبيئة بشكلٍ جائر ،وخلق رشكات كربى ذات نفوذ عاملي
وسلطة ال تخضع للمساءلة.
دول
• نظام الدولة القومية بشكله الراهن الذي يتضمن ً
مسيطرة ،ومشاريع إمربيالية ،وخصومات بني الدول،
مثلام يتضمن داخل تلك الدول غال ًبا غياب الدميقراطية،
والكبت السيايس ،والتعصب ورفض التنوع.
• أنظمة اجتامعية قامئة عىل التفوق العرقي ،والهيمنة
الثقافية ،والرتاتبية الدينية.
• النظام األبوي القائم عىل تبعية املرأة للرجل يف الدولة
واملجتمع واألرسة ،والذي يستمر بفضل القولبة االجتامعية
للرجل واملرأة يف هويات جنسانية متعارضة وغري متساوية
ومقيِّدة تفضل الذكورية العنيفة واألنثوية الطيّعة.
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نعترب هذه املسببات أنظمة قوة تتقاطع فيام بينها ويعزز
بعضها بعضً ا ،جميعها قائ ٌم عىل العنف وينتج الحرب .نتعهد
عام أخرى:
بالنضال الخالق لتحقيق ما ييل قبل مرور مئة ٍ
• نزع السالح بالكامل من جميع أنحاء العامل.
• أنظم ٍة اقتصادية تحقق الرفاه لجميع البرش والعافية
للمخلوقات األخرى عىل كوكبنا الثمني.
• منظامت متعددة األطراف قادرة عىل التوسط بني
الدول ،وضامن تطبيق القانون الدويل.
• حكم دميقراطي ابتدا ًء من املستوى املحيل ،وانتها ًء
باملستوى العاملي.
• أنظمة اجتامعية ال متنح ميزات ألفراد أو شعوب استنا ًدا
إىل املظهر الخارجي أو الثقافة أو الدين.
• إنهاء سيادة الذكور ،وإحداث تغيري جذري يف طريقة
تعاملنا مع قضايا النوع االجتامعي ،وتطبيق حقوق النساء
وحقوق اإلنسان.
العنف ليس أم ًرا حتم ًيا ،بل مجرد خيار .لذلك ،اخرتنا الالعنف
ومتناغم
عادل
وسيلة وغاية .وسنحرر قوة النساء ونخلق عامل ًا ً
ً
بالرشاكة مع الرجال الذين يشاركوننا رؤيتنا.
سوف نحقق السالم ألننا نعتقد أنه حق من حقوق اإلنسان.

رؤية مئوية
احتفال
ً
اليوم ،يف  ٢٨نيسان/أبريل  ،٢٠١٥ننرش هذا النص
بذكرى مرور مئة عام عىل تأسيس رابطتنا .نحتفل بصمودنا
وإرصارنا والتزامنا الثابت باملثل التي قامت عليها الرابطة،
عاملي ودائم يف ظل العدالة والحرية .نستغل هذه
سال ٌم ٌ
املناسبة إلعادة التأكيد عىل املبادئ واألهداف التي وضعها
مؤسسو رابطتنا وال تزال إىل اليوم تحظى باألهمية ذاتها،
ولعرض مشكالتنا ومهامنا الحالية ،والتكهن بالتحديات التي
ميكن أن تواجهنا يف القرن القادم.

نحن مصممون عىل االستمرار يف تطوير رابطتنا وزيادة
فعاليتها ،وحشد وزيادة طاقات النساء يف جميع أنحاء العامل
وإرشاكها يف التخلص من العسكرة كسريورة ،ومن الحرب
كمامرسة .سنزعزع أساسات القوى والهيكليات التي تعززها
ونطيح بها ،وهي :الرأساملية ونظامها الطبقي ،والنظام األبوي
ومتييزه ضد املرأة ،والقومية وتصنيفاتها العنرصية للشعوب
األخرى .سنستمر يف سعينا لتحقيق مشارك ٍة كامل ٍة للنساء يف
جميع املجتمعات والدول واملنظامت الدولية .إننا نسعى إىل
تحرير قوى النساء يف سبيل إيقاف الحروب.

االنطالقة
تأسست الرابطة يف اليوم السادس من معركة يربس الثانية
التي تعترب إحدى أكرث معارك الحرب العاملية األوىل عبثي ًة
وتكلف ًة ،وانتهت إىل طريقٍ مسدود ،وخلفت  122ألفاً بني
قتيل وجريح .يف ذلك اليوم ،الذي صادف  ٢٨نيسان/أبريل
 ،١٩١٥ويف مكانٍ ال يبعد سوى مئة وأربعة أميال شامل
ميدان املعركة يف مدينة هيغ يف هولندا التي كانت محايدة
يف الحرب ،اجتمعت  ١٫١٣٦امرأة تسعى إىل تحقيق السالم
من  ١٢دولة مبا فيها دول من كال طريف النزاع ملناقشة كيفية
إيقاف تلك املذبحة .مل يناقشن يف ذلك االجتامع مسؤولية
األطراف عن النزاع ،فقد ك ّن يؤم ّن بأن الجميع ،بغض النظر
عن مكان تواجدهم ،يجب أن يتحملوا جز ًءا من املسؤولية.
كان الهدف إيجاد آلية وساطة قادرة عىل إنهاء النزاع مبارشةً.
أما عىل املدى البعيد ،فكان الرتكيز عىل تحديد مسببات
الحرب والتخلص منها .أفىض املؤمتر ،الذي استمر أربعة أيام،

إىل تأسيس اللجنة النسائية الدولية للسالم الدائم التي أرسلت
ٍ
مبعوثات إىل رؤساء أربعة عرش دولة ،ودفعن باتجاه تشكيل
هيئ ٍة للسالم تضم يف عضويتها الدول املحايدة.
مل تتمكن أولئك النسوة من تحقيق هدفهن األسايس يف
الوصول إىل ٍ
وقف إلطالق النار .ويف الواقع ،انضمت الواليات
ٍ
سنوات أخرى
املتحدة إىل الحرب ،واستمر سفك الدماء ثالث
إىل أن وصل عدد القتىل إىل  ١٦مليون بني عسكريني ومدنيني.
بعد الهدنة ،وبينام كان السياسيون يف باريس يصيغون بنود
السالم ،اجتمعت النسوة مر ًة ثانية يف زيوريخ ،وهذه املرة
لالعرتاض بشدة عىل رشوط معاهدة فرساي التي فرضها
املنترصون عىل أملانيا وحلفائها ،وحذرن بأنها قد تؤدي إىل
حرب أخرى .وبالفعل ،ك ّن عىل حق .فبعد عرشين
اندالع ٍ
حرب عاملي ٌة أخرى حصدت حياة  ٨٠مليون
عا ًما ،اندلعت ٌ
شخص.

األيام األوىل للرابطة
حصلت حركتنا عىل اسمها الحايل يف مؤمتر زيوريخ .وافتتحت
مكت ًبا دامئًا يف جنيف يف سويرسا .سعت الرابطة إىل إزالة
مظاهر العسكرة من جميع الدول ،وليس فقط من الدول
الخارسة .وكان من بني أهدافها آنذاك نزع السالح من جميع
دول العامل بشكل تام ومبارش ،وإنهاء الخدمة العسكرية
اإللزامية .نادينا بتأسيس آلي ٍة دولي ٍة دامئة للوساطة والتحكيم
داعم قويًا لعصبة
بني الدول .ولهذا السبب ،كانت الرابطة ً
األمم التي تأسست يف عام  .١٩١٩ومنذ تأسيسها ،عملنا بجد

من خالل فروعنا يف الدول ،ومكتبنا يف جنيف للتغلب عىل
سالم دائم،
عيوب العصبة ،والسيام مع تضاؤل فرص تحقيق ٍ
وعودة الحرب.
شاركت يف الحرب العاملية األوىل ٌ
دول صناعية وإمربيالية
تتنافس عىل السيطرة عىل املناطق واملوارد مبا فيها آبار
النفط ،وصناعة الحديد .لهذا السبب ،مل تحرص األوراق،
التي قدمت يف املؤمتر الرابع للرابطة الذي عقد يف واشنطن
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يف عام  ،١٩٢٤أهدافنا يف نزع السالح ،بل عرضت الجوانب
لنظام دو ٍيل جديد .تؤمن الرابطة بأن السالم
االقتصادية ٍ
العاملي يتوقف عىل إنهاء اإلمربيالية واالستعامر ،وتحقيق
املساواة الحقيقية بني الدول ،وحرية حركة الناس والسلع،
ٍ
إصالحات اقتصادية ،والتنظيم الدويل للمحيطات
وتنفيذ
والطرق املائية ،وتوزيع املوارد بشكلٍ عادل بني الناس.
وقد تض ّمن بياننا لذلك العام تصميمنا عىل تنظيم الحياة
االقتصادية ،ليس بهدف تحقيق الربح ألفراد أو طبقات
معينة ،بل لتحقيق أفضل مستوى ممكن من التنمية للبرشية
جمعاء.

«  ...السمة الخطرية يف الوضع
هي التحالف بني رشكات تلهث
وراء الربح وسياسات قوموية
تلهث وراء السلطة  ...تحالف
اقتصادي بني الحكومات

والرشكات يقدم كل طرف من
خالله دعمه للطرف اآلخر »...
من كلمة اميييل غرين بالتش يف املؤمتر الرابع
للرابطة ،واشنطن العاصمة.1924 ،

ونظ ًرا ملا سبق ،اعتربت الرابطة ،منذ األيام األوىل لتأسيسها،
منظمة حراك اجتامعي ،تناضل لتحقيق تغيري ٍ
ات جوهرية يف
املجتمع ،هدفها البعيد هو إنهاء وباء الحروب ،ووضع األسس
سالم دائم .ونشط الكثري من العضوات يف األيام األوىل
لبناء ٍ
للرابطة يف الحركة التي نادت مبنح املرأة حق االقرتاع قبل
الحرب ،وكان لديهن إميا ٌن ال يتزعزع برضورة مشاركة املرأة
مشاركة كاملة ومتساوية يف جميع جوانب الحياة االجتامعية
واالقتصادية والسياسية كمقياس للعدالة ٍ
ورشط مسبق
لتحقيق السالم.
ومتثل أسلوب الرابطة الفريد دو ًما يف حشد النساء عىل
تنوعهن الستخدام نقاط قوتهن الكثرية يف هذا املرشوع؛
فنحن ،رغم كل يش ،لسنا عاجزات.

إعادة صياغة األهداف
ها نحن اليوم نُعيد صياغة أهداف الرابطة .وعىل الرغم من
أن أهدافنا تعكس ظروف لحظتنا التاريخية الحالية ،إال أنها ال
تختلف كث ًريا عن األهداف األساسية للرابطة ،وهي:
• جمع النساء من مختلف املعتقدات والفلسفات
السياسية ،ممن يجمعهن التصميم عىل إيقاف الحروب
الحالية ،ودراسة وكشف األسباب األساسية للحروب
والعوامل التي تستخدم لتربيرها ،واملساعدة يف إنهاء هذه
األسباب والعوامل.
• النضال لنزع السالح وإزالة مظاهر العسكرة بشكلٍ
كامل من جميع أنحاء العامل.
• الدعوة إىل تجريم استخدام القوة العارية لحل النزاعات
بني الدول وضمنها.
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• العمل عىل تحقيق السالم من خالل وضع ومتكني آليات
التعاون واملشاركة والتوسط واملفاوضات بني األفراد
واملجتمعات والدول.
نؤكد بشكل قاطع عزمنا عىل:
• ضامن املشاركة الكاملة ملختلف النساء يف تحديد وتحقيق
األمن بدون عسكرة لتحقيق هديف املساواة والسالم
املتالزمني.
• استخدام طاقاتنا يف تحقيق وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان
التي تتضمن الحق يف السالم تحت مظلة القانون الدويل.
نظام دو ٍيل جديد خا ٍل من االستعامر
• السعي إىل تبني ٍ
الجديد ،واالستبداد السيايس ،واالستغالل االقتصادي،

واملضاربة املالية ،يتم مبوجبه توزيع الدخل واملوارد
والفرص بشكلٍ عادل بني الدول وضمنها.
• القضاء ،مرة وإىل األبد ،عىل عالقات السلطة والسيطرة
وإساءة املعاملة السائدة يف النظام األبوي والتي شوهت
حياة النساء واألطفال والرجال آالف السنني ،وساهمت يف
ٍ
مجتمعات عنيفة.
خلق
• تكريس قيم االحرتام والتعاون بني الناس بغض النظر
عن مظهرهم الخارجي ومكان عيشهم وثقافاتهم

ومعتقداتهم وقدراتهم وعمرهم ونوعهم االجتامعي
وهويتهم الجنسية ،واعتبار التنوع ثرو ًة برشية وليس سببًا
للكراهية واالنقسام واإلخضاع والنزاع.
• تعلّم وتعليم ومامرسة عالقات احرتام ورعاية الحياة
النباتية والحيوانية واملوارد الطبيعية عىل كوكب األرض
لضامن صحته وقابلية العيش عليه ،وإزالة األسباب البيئية
للنزاعات.

برنامج العمل الحايل للرابطة
تتواجد الرابطة اليوم وتنشط يف ثالثني دولة .وتجتمع النساء
يف فروعنا املحلية والوطنية ،ليلهمن بعضهن ،ويتعاو ّن يف
السعي إلنهاء الحروب واجتثاث جذورها من كل مكان
تدريجيًا .وترسل فروعنا يف الدول ممثالت إىل املجلس
الدويل للرابطة الذي ينتخب لجنة تنفيذية تقوم ،بدورها،
برفع التقارير إىل املجلس الثاليث ،أعىل هيئة لصنع القرار.
ويُشكل هذا املحلس ،إىل جانب مجموعة متغرية من فرق
العمل واللجان والهيئات يف مواضيع مختلفة ،الهيكل اإلداري
للرابطة .وتعمل عىل خدمة املنظمة أمانة دولية يرأسها أمني
عام ولديها مكاتب يف جنيف ونيويورك .ولدينا رشاكات مثينة
مع أكادمييني متخصصني يف دراسة العالقات الدولية والحرب

والسالم ،ومع محامي حقوق السالم ،ومجموعة كبرية من
املنظامت النسائية وحركات السالم التي تشاركنا أهدافنا.
ونحن نرحب مبشاركة الرجال الذين يؤمنون برؤيتنا يف عمل
الرابطة.
تندرج نشاطات الرابطة يف الوقت الحايل تحت أحد هذه
املواضيع الثالثة :مواجهة العسكرة ،واالستثامر يف السالم،
وتعزيز التعاون بني األمم .نلخص فيام ييل الحاالت التي
نواجهها يوم ًيا ونورد أولويات العمل الحالية ،وهي نقاط
مرجعية ميكن للرابطة الرجوع إليها يف املستقبل.

مواجهة العسكرة
يف الخمسة عرش عا ًما األوىل من القرن الحادي والعرشين،
حصدت النزاعات املسلحة بني الدول وضمنها ،وإن كانت أقل
فتكاً مام كانت عليه يف النصف الثاين من القرن العرشين،
 55,000ضحية سنويًا يف مختلف أنحاء العامل .وارتفع اإلنفاق
العسكري يف العامل باطراد ليصل حال ًيا إىل حدود  1,7تريليون
دوالر أمرييك ،أي ما يعادل  236دوال ًرا لكل رجل أو امرأة
أو طفل عىل كوكب األرض .وارتفع حجم الصفقات الدولية
لألسلحة التقليدية الثقيلة قرابة الثلث يف هذه الفرتة .كام
متتلك تسع دول مجتمع ًة أكرث من  16,400قطعة سالح
نووي .وال تزال الخدمة العسكرية إلزامي ًة يف تسعٍ وثالثني
دولة يف العامل .وهذه العسكرة الهائلة تشوه مجتمعاتنا،
وتخنق الحريات املدنية ،وتحطم البيئة .ومتيل العسكرة إىل

إضفاء الذكورية عىل ثقافاتنا ،وإضعاف النساء واضطهادهن،
وتقويض القيم التي يقدرها الكثري منا .لذلك ،فإننا نستنكرها
بشدة ونقاومها.
يهدف مرشوع الرابطة «بلوغ اإلرادة الحاسمة» إىل تقديم
املعلومات واألدلة ،وحشد األدوات لرتكيز االعرتاضات عىل
مفهوم «األمن» العسكري .فنحن نؤمن بإعادة توجيه األموال
العامة من القطاع العسكري إىل القطاع االجتامعي .ونقوم
بفضح الصالت بني ص ّناع السياسات ،واألنظمة العسكرية،
ورؤوس األموال الخاصة يف ‘الحلقة العسكرية والصناعية’ التي
لديها مصلحة قوية يف الحروب .ويف كل مكانٍ تتواجد فيه
الرابطة اليوم ،نعمل عىل إرشاك الرأي العام ،وحث الحكومات
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عىل تخفيض موازناتها العسكرية ،وتفكيك القوات املسلحة،
وإنهاء التجنيد اإلجباري ،وإيقاف تصنيع وبيع وتصدير
وتهريب األسلحة ،واستبعاد الحروب من أدوات السياسات
الخارجية والداخلية .ونبذل جهو ًدا مستمرة يف الحملة الدولية
الحالية لتخليص العامل من جميع أشكال األسلحة النووية،
حيث نادينا بحظر امتالكها واختبارها وانتشارها.

تحليل نسويًا يعترب عالقات
لقد أضافت الرابطة لهذا النضال ً
مهم للعسكرة
النوع االجتامعي ،التي نعيشها اليوم ،سببًا ً
والحروب .فهيمنة الذكور تتقاطع بشكل كبري مع عدم
املساواة بني الطبقات يف املجتمعات الرأساملية ومع الهيمنة
العنرصية عىل بعض الدول واملجموعات العرقية من قبل دول
ومجموعات أخرى .وتساهم هذه العوامل مجتمعة يف إدامة
الحروب.

االستثامر يف السالم
إلمتام مهمتنا يف إنهاء الحروب ،يجب أن نكون قادرين
عىل تصور السالم .وعىل الرغم من أن األسلحة والجيوش
رشا للخطر يف حد ذاتها ،وتزيد من
الدامئة تعترب مصد ًرا مبا ً
احتامل القيام بر ٍد مسلح عند تضارب املصالح ،إال أن األسباب
البعيدة للحروب تكمن يف األنظمة االجتامعية واالقتصادية
والسياسية .ويعترب العنف الجسدي يف الغالب ر ًدا عىل
‘العنف املمنهج’ الجائر الذي متارسه األنظمة الظاملة والجائرة
واملستغلة .وتشري عدة مقاييس هامة إىل وجود تفاوت
صارخ بني سكان العامل اليوم .ومثة تفاوت صارخ بني األفراد
واألرس ،وفجوة يف الرثوة عىل مستوى العامل تزداد يو ًما بعد
يوم .وحال ًيا ،ميتلك أغنى  10باملئة من سكان العامل  86باملئة
من األصول العاملية ،ويعيش  1,3مليار شخص يف فق ٍر مدقع.
وبالتايل ،تعترب عدم املساواة االقتصادية بني الطبقات مصد ًرا
كب ًريا للرصاع ،ومن أركان نشاط الرابطة يف سبيل السالم
اقتصادي قادر عىل تحقيق تنمية مستدامة،
بنظام
املطالبة ٍ
ٍ
وتوزيعٍ عادل للرثوة والدخل واملوارد.
ولكن «العنف املمنهج» سيايس وثقايف واقتصادي ،وهناك
تباي ٌن كبري يف اللجوء لحقوق اإلنسان حتى بعد مرور خمسة
وستني سنة عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .لن يعم
السالم العامل ما مل ت َُسد حقوق اإلنسان .وبالتايل ،يعترب دعم
وتأييد الشفافية والدميقراطية مكونًا ها ًما لعمل الرابطة
بهدف القضاء عىل العنرصية والتمييز عىل أساس الجنس
واالضطهاد باسم الثقافة واملعتقدات ،وتعزيز التقيّد بالقانون
الدويل.
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ومن األولويات الحالية ضمن موضوع ‘االستثامر يف السالم’
ٍ
بتعريف جديد لكلمة ’أمن‘ .فاملعنى
الحصول عىل قبول
التقليدي لهذه الكلمة هو القوة العسكرية للدولة .فنحن
نؤمن بأن االعتامد عىل السالح ال يعترب مصد ًرا لألمن بل
عىل العكس يعترب مصد ًرا دامئًا النعدام األمن .ونعتقد أيضً ا
بأن األمن ال يعني الدفاع عن الدولة بل يعني أمن مواطنيها
وسالمتهم .وهذا يعني حصولهم عىل الطعام املغذي ،واملياه
النظيفة ،والرعاية الصحية والرعاية اإلنجابية ،والتعليم،
واملأوى والدخل .أما أمن املرأة فيعني حرية اختيارها يف
العالقات الجنسية والزواج ،ومراقبة النسل واإلنجاب ،وحرية
حركتها ،ومشاركتها يف املجال العام .ويتجىل عدم أمان النساء
يف العبودية الجنسية ،واالتجار بالبرش ،والعنف عىل أساس
الجنس والعنف الجنيس الذي ميارسه الرجال.
هدف الرابطة هو استخدام هذا املفهوم لألمن يف صنع
السياسات عىل جميع املستويات بهدف تركيز الحكم عىل
رفاه الشعوب ،وتحرير طاقات النساء ومهاراتهن لصنع
السالم .وقد لعبنا منذ عام  ،2000مع منظامت رشيكة ،دو ًرا
محوريًا يف استصدار سلسلة من قرارات مجلس األمن عن
النساء والسالم واألمن ،تجسد هذا الفهم وتحث عىل إرشاك
النساء يف مفاوضات وبعثات السالم .ونحن نحللها ونراقب
تنفيذها بشكلٍ نقدي ،ونسعى لضامن عدم استخدامها
الحتواء النساء يف األجندات العسكرية .لهذا الغرض،
نتبادل املعلومات من خالل برنامج السالم والنساء وموقعه
االلكرتوين.

إصالح مبدأ تعددية األطراف وتعزيزه
لقد دعت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ،منذ أيامها
األوىل ،إىل إنشاء منظم ٍة دولي ٍة ملنع الحروب .كام دعمت
تشكيل عصبة األمم يف عام  ،١٩١٩وكانت من أشد مؤيدي
تشكيل األمم املتحدة يف عام  .١٩٤٥لكن وبالرغم من تقديم
وكاالت ومشاريع األمم املتحدة الكثرية خدمات قيّمة ،إال
أن مامرسات الحكومات عىل أرض الواقع تخل باملبادئ التي
تأسست عليها املنظمة .فالدول الخمس دامئة العضوية يف
مجلس األمن ،وهي الدول الرئيسية التي انترصت يف الحرب
العاملية الثانية ،تتمتع بحق النقض (الفيتو) الذي تستخدمه
لدعم أجنداتها الجيوسياسية واإلسرتاتيجية يف ٍ
نقض مبارش
مليثاق األمم املتحدة .كام أن مجلس األمن مل يتمكن حتى
اآلن من تنفيذ مهامه ،مبوجب املادة  ،٢٦يف ضامن نزع
السالح من دول العامل .ويف عام  ،٢٠٠٨وقّع املجلس إعالنًا
مشرتكًا مث ًريا للجدل مع حلف شامل األطليس (الناتو) ،وهو
عسكري عدواين ميتلك أسلح ًة نووية .وبالتايل ،يتم
حلف
ٌ
ٌ
حرف أصل امليثاق الذي يكمن يف مراعاة رفاه البرشية ،وليس
مصالح الدول القوية.
مث ّة حاجة اليوم ،أكرث من أي ٍ
وقت مىض ،إىل آلي ٍة تشغيل
متعددة األطراف للمحافظة عىل الجوانب الجيدة يف نظام
الدولة القومية ،والتخلص من توجهاتها املهلكة .وتعترب
الرابطة إحدى أوىل املنظامت غري الحكومية التي تُ نح منزلة
استشارية يف األمم املتحدة من خالل املجلس االقتصادي
واالجتامعي مبوجب املادة  ٧١من امليثاق ،حيث دأبت
باستمرار عىل رصد نشاط ممثيل الحكومات يف نيويورك
وتزويدهم باملعلومات والضغط عليهم .وهي تواصل العمل،
دو ًما  ،عىل تذكري الدبلوماسيني واملسؤولني ،وإطالعهم عىل
فوائد إرجاع األمم املتحدة إىل مبادئها األصلية لجعلها ضام ًنا
حقيقيًا للسالم والعدالة يف العامل .إننا نعمل عىل إدراج
مفاهيم النوع االجتامعي واللقضايا التيي تشغل النساء يف
حوارات وبرامج األمم املتحدة املتعلقة بنزع السالح والسالم
واألمن ،ونجري باملقابل مناقشات ونتخذ إجراءات حول
العسكرة والحروب يف دوائر املرأة يف األمم املتحدة .كام
نتشارك مع وكاالت األمم املتحدة ،ونضغط بشدة لتطبيق
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل
املستويني املحيل والدويل بهدف متكني النساء متكي ًنا سياس ًيا
حقيقيًا ،وبالتايل ،املساهمة يف تحقيق العدالة االجتامعية،
وزيادة فرص تحقيق السالم.

ونقوم ،عرب فريق مكتبنا يف جنيف ،باملشاركة يف مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .ومنكّن ممثلينا ورشكائنا
يف مختلف البلدان من املساهمة يف املراجعة الدورية العاملية
التي يصدرها املجلس ،واملشاركة يف نقاشات املواضيع،
ويف جلسات خاصة ،والعودة إىل حكوماتهم بأمل االعرتاف
والتنفيذ الكامل لحقوق اإلنسان ،والس ّيام حق املرأة يف
الحصول عىل االحرتام واملساواة واملشاركة .ونتشارك مع
هيئات معاهدة حقوق اإلنسان إليصال رسالتنا إىل مداوالتهم.

أفعال
« تتطلب كل حقبة ً
وأعامل
ً
ورشوطًا جديدة،
جديدة ،ورمبا مبادئ جديدة
حتى .ويجب أال ننىس
أن التاريخ يف تطو ٍر دائم.
لذا يجب أن نكون جاهز ٍ
ات
ٍ
متحليات
للعصور الجديدة ...
بنفس احرتام الذات واإلميان
بواجب النساء يف املساهمة يف
مؤسسات
العامل متا ًما كام كانت ِّ
الرابطة يف عام
»١٩١٥
ليدا غوستافا هيامن ،نائب رئيس الرابطة ،املؤمتر
الرابع ،واشنطن العاصمة.١٩٢٤ ،
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التطلع قد ًما :مهامنا املستقبلية
شهدت املئة عام التي نحتفل مبرورها اليوم تغيري ٍ
ات مل تكن
أخواتنا املؤسسات يتخيلن حدوثها أب ًدا .فقد تضاعف عدد
سكان العامل أكرث من ثالثة أضعاف ليصل إىل  ٧مليار نسمة.
وارتفع اإلنتاج بوترية أعىل ،ووصل الناتج اإلجاميل للعامل اليوم
إىل  ٧٥تريليون دوالر أمرييك أي أكرث من  ٤٠ضعفاً مقارن ًة
بعام  .١٩٢٠وعىل الرغم من تفكّك معظم إمرباطوريات القرن
التاسع عرش ،إال أن الهيمنة االقتصادية والعسكرية والثقافية
لبعض الدول عىل الدول األخرى تؤدي إىل إدامة االستعامر.
اكتسبت الرشكات الرأساملية الضخمة واملصالح املرصفية
واملالية نفوذًا عامل ًيا أكسبها قدر ًة ال تخضع للمساءلة عىل

قولبة حياة الناس والتحكم بفرصهم يف جميع القارات .ولقد
تطورت املعارف العلمية ،وتقنيات الهندسة واالستخالص
واإلنتاج واملعلومات والتواصل والسفر والرفاهية إىل ٍ
حد ال
ميكن لعقول الذين قضوا يف خنادق الحرب العاملية األوىل
تخيله .وتحققت مكاسب للطبقة العليا وطبقات املجتمع
األخرى .ولكن الدول الفقرية والفقراء من نسا ٍء ورجا ٍل
وأطفال دفعوا تكاليف باهظة .فارتفاع وترية االبتكارات
التقنية ترافق مع ازدياد احتامالت العنف .ويبقى السؤال
الذي يطرح نفسه :كيف سيكون عمل الرابطة يف العقود
القادمة؟

منع تطوير السالح
ال يزال التحدي األول الذي يواجهننا ،عىل صعيد نزع السالح
وإزالة مظاهر العسكرة ،هو تفكيك الرتسانة النووية يف
جميع أنحاء العامل .ولكن تلوح يف األفق تقنيات عسكرية
جديدة ينبغي علينا تتبعها ،وفضح عملية تطويرها التي
رسا ،ومنع متويلها واستخدامها .إن استخدام الطائرات
تجري ً
بدون طيار يزيد بشكلٍ متسارع قدرة الدول عىل املراقبة.
وتقوم الواليات املتحدة واململكة املتحدة وإرسائيل باستخدام
طائرات مزودة بقنابل وصواريخ ،هاجمت بالفعل أهدافًا
يف مثاين دول ،وأدى ذلك يف الكثري من الحاالت إىل مقتل
مدنيني .ونحن نعرف أن تشكيلة من أنظمة األسلحة الربوتية،
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املصممة للتعطيل أو االغتيال بدون تدخل البرش ،هي يف
طور التصميم .وعىل الرغم من إصدار قوانني تُح ّرم استخدام
األسلحة البيولوجية والكياموية ،إال أننا نرى أنه يتم االستهزاء
بهذه القوانني ،ويتزايد احتامل استخدام هذه األسلحة غري
املرئية وغري امللموسة .ومع ازدياد اعتامد االقتصادات الوطنية
عىل االنرتنت ،تزداد احتامالت التهديد والهجامت االلكرتونية.
لقد جرت بالفعل عسكرة الفضاء من خالل استخدام األقامر
الصناعية للمراقبة واالتصاالت ،ومثة تطور محتمل هو تطوير
منظومات أسلحة تدور حول األرض.

معالجة النزاعات بني الدول وضمنها
يرجع استخدام أنظمة األسلحة ألغراض القتل إىل األطراف
السياسية مبن فيها الدول القومية ،واتحادات الدول،
وامليليشيات غري التابعة للدول .وستبقى الطموحات القومية
يف السيطرة عىل الدول واألسواق واملجموعات السكانية
تهدي ًدا خط ًريا ،السيام أنه يف العقود القادمة ،ستعترب الواليات
املتحدة والدول األوروبية االقتصادات الصاعدة يف الصني
والربازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا تهدي ًدا لتفوقها .ومن
املرجح أن تستمر املجموعات املمسكة بسلطات الدول يف
السعي للسيطرة عىل العمليات السياسية ،وكبت األقليات
الطموحة ضمن حدودها .وستستمر التنقالت السكانية
الكبرية بسبب الكوارث الطبيعية واالقتصادية ،واالضطهاد
والعنف املسلح ،لذلك يجب حامية وتعزيز حق الناس يف
عبور الحدود بحثًا عن سبل الرزق ،واللجوء .ومثة حاجة

ماسة إىل وسيل ٍة دولية غري عنيفة لدعم الدول يف تطبيق
التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان ،وكبحها عند اقرتاف
مذابح ضد شعوبها .ومن املرجح أن تنمو ظاهرة تسليم
قطاع الجيش والرشطة لرشكات القطاع الخاص مام يقوض
املراقبة الدميقراطية عىل القوى املسلحة .ويعترب حلف
شامل األطليس (الناتو) تهدي ًدا متنام ًيا ،كونه منظمة عدوانية
وتوسعية ومتتلك ترسانة نووية ،وتهدف إىل حامية املصالح
الغربية ،السيام األمريكية ،يف مناطق جغرافية واسعة .لذلك،
يجب العمل عىل تفكيكه ،هو وجميع األحالف العسكرية،
و›القواعد األجنبية’ .عملنا هو تعليم الناس وتدريبهم عىل
السالم والالعنف ،وتوسيع وتحسني عمليات وآليات الوساطة
وحل النزاعات.

تطبيق الدميقراطية
مازلنا غري قادرين عىل تطبيق مبدأ الدميقراطية مبعنى حكم
بأسلوب يخضع للمساءلة ،ويستوعب الجميع ،وميثلهم،
الناس
ٍ
ويلبي مطالبهم .والدميقراطية دعامة ال ميكن االستغناء
عنها يف تحقيق السالم .وعلينا العمل بجد يف دولنا لتحقيق
دميقراطي ٍة انتخابية غري فاسدة ،وضامن تطبيق حقوق
اإلنسان ،ومنع سيطرة املصالح االقتصادية عىل الحكومات،
وإنهاء الهيمنة املفرطة للدولة .ويعترب ضامن وجود وسائل
إعالم حرة ومسؤولة ومتنوعة ال تحتكرها الدولة وال مصالح
الرشكات الكربى جز ًءا حيويًا من هذه املهمة.
ٍ
تحديات جديدة أمام الدميقراطية.
يف هذه األثناء ،تظهر
فازدياد تنقالت السكان يؤدي إىل نشوء توتر ٍ
ات بني
املجتمعات املقيمة واألقليات املهاجرة يف الكثري من املناطق
نظ ًرا لردة فعل املجموعات السياسية املعادية لألجانب.
والتطرف والتعصب الديني يف ازدياد ،خاص ًة مع اشتداد

الرصاع بني معتنقي األديان والطوائف املتنافسة ،وبني
الحركات الدينية والعلامنية .وهذا يضعف الدميقراطية يف
املجتمع ويزيد اضطهاد املرأة.
ميكننا ،نحن النساء ،املساهمة بالكثري واكتساب الكثري
من خالل تغيري أسلوب عمل السلطة ابتدا ًء من تبني
الالمركزية والدميقراطية يف الحكم والدبلوماسية ،وانتهاء
بإرشاك الناس ومعاملتهم كأفراد متساوين وضمن أرسهم
وأحيائهم ومجتمعاتهم املحلية .املستقبل يضعنا أمام تحدي
تعلم مهارات التعاون والعمل الجامعي يف جميع مستويات
املنظمة .وعلينا تبني وتعزيز مامرسات التعايف االجتامعي،
وجمعيات املواطنني ،وحركات الدميقراطية القادرة عىل جمع
مختلف فئات املشاركني ضمن حدود الدول .وهذا يشكل
املحتوى العميل للسعي إىل القضاء عىل املسببات االجتامعية
والثقافية والسياسية للحروب.
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ما بعد الرأساملية
يف هذه املرحلة العاملية والليربالية الجديدة من الرأساملية،
تجاوز نفوذ الرشكات الكربى واملمولني قدرة الحكومات
املنتخبة عىل ضبطها ومراقبتها .فالعبودية والعاملة القرسية
باتت شائعة ،وكثري من ضحاياها هم من النساء واألطفال.
وتعترب الرابطة النظام الرأساميل أحد املسببات الرئيسية
للحروب ،لذلك ،سعت دامئاً إىل تحقيق الهدف املتمثل يف
إحداث تغيريات جذرية بوسائل غري عنيفة لتحقيق العدالة
االجتامعية واالقتصادية .وال يزال هذا هدفها األسايس .ولكن
العامل تعلّم من تجارب القرن العرشين حيث مل تتمكن الدول
من متكني الناس عىل الرغم من تأميم وسائل اإلنتاج.
يتمثل التحدي الذي يواجهنا يف املستقبل يف املشاركة يف
عملية يرفض فيها الناس التكلفة البرشية ألسلوب اإلنتاج

الرأساميل ،ويؤمنون بإمكانية خلق عا ٍمل آخر ،وابتكار وسيل ٍة
مبتكرة لبنائه .وهذا يتضمن حشد إمكانياتنا كموظفني،
ومستهلكني ،ومستخدمني لتبني أشكا ٍل جديدة ملراقبة
استخالص القيمة ،وتقسيم امللكية ،وعكس امليل نحو تحويل
القيم إىل سلع تجارية ،وتوسيع املشاريع الجامعية والعامة،
والعدالة يف التوزيع واالستهالك مع االنتباه بشكلٍ خاص إىل
حقوق الناس يف األرايض وسيادتهم الغذائية .ميكن تطبيق
يل إبداعي غري مسبوق يف شطري الكرة
ذلك عرب عملٍ تكاف ٍ
األرضية ،ضمن حدود الدول ،وضمن املجموعات الثقافية،
واملراكز املحلية ،والطبقات االقتصادية ،والنوع االجتامعي .لن
نتمكن من تحقيق السالم من دون مثل هذا العمل.

إيقاف دمار البيئة
جلبت العقود األخرية وعيًا بخط ٍر جديد .إن آثار االحتباس
الحراري والتغيري املناخي املتسارعني معروفة متا ًما ،وكذلك
األذى الذي تشكله الصناعات االستخراجية ،ودمار الغابات،
واملبيدات الحرشية الكيامئية ،والتعديل الجيني للمحاصيل،
ومامرسات التطور األخرى عىل األنظمة البيئية الحساسة.
سيزداد خطر النزاعات املسلحة الناجمة عن نزوح املجموعات
السكانية بسبب ارتفاع مستويات البحر والتصحر ،واملنافسة
بني املجتمعات والدول القومية ومصالح الرشكات الكربى
للسيطرة عىل املياه ،واألرايض الخصبة ،واملراعي ،والغابات
التغي .وسيزداد الخطر عىل بقاء ورفاه
يف جغرافيا دامئة ّ
املجموعات السكانية األصلية ،وهم أول شعوب العامل .سيزداد
رصاع السيطرة عىل املحيطات ،والوصول إىل املوارد البحرية.
وتؤثر العسكرة والتصنيع العسكري ،والنزاعات والحروب عىل
البيئة .فاالستدامة والسالم صنوان ال يفرتقان.
التغي املناخي خاص ًة أنها
ال تعترب الطاقة النووية ً
حل ملشكلة ّ
مكلفة وغري موثوقة وخطرة .لقد تبني أن املفاعالت النووية
هي األخرى عرضة للحوادث ،حيث ميكن مهاجمتها ،وميكنها

<< 11

تحويل األسلحة التقليدية إىل ’قنابل قذرة‘ .وعىل الرغم من
رضورة تقليل حرق الوقود األحفوري ،تشتد املنافسة عىل
موارد النفط والغاز  ،ويشهد عىل ذلك االندفاع للوصول إىل
القطب الشاميل الذائب ،وانتشار ظاهرة ’التكسري‘ التي تلوث
البيئة وتهدد األرايض الزراعية .تعترب مصادر الطاقة اآلمنة
وغري املسببة للتلوث واملتجددة ذات أسعار تنافسية .ويعترب
اإلرساع يف استخدامها أم ًرا ها ًما للغاية لتحقيق السالمة البيئية
والسالم اللذان ال ميكن فصلهام عن بعضهام.
نظ ًرا للتقسيم الجنيس الواضح ،وإن بدرجات متغرية ،للعمل
عرب التاريخ يف معظم املجتمعات اإلنسانية ،عملت النساء
ٍ
نشاطات محددة كالجمع ،والزراعة ،والطبخ،
بشكلٍ خاص يف
وإنجاب األطفال ،وإطعام ورعاية البرش واملاشية .يجب أن
يكون هدفنا هو زيادة تثمني املعارف واملهارات املستخدمة
عال ًيا ومكافأتها بشكل أفضل ،واعتبارها مساهمة يف تحقيق
السالم ألنها تبني مجتمعات واقتصادات تدعم الحياة وال
يتحقق السالم إال فيها.

«إننا نعترب قيم النظام
األسباب الرئيسية
األبوي
َ
التي تسهم يف استغالل
البيئة .هذه القيم ،التي
تعترب النساء والحيوانات
والطبيعة أشياء ميكن
متلّكها ،واستعامرها،
وإجبارها عىل االستسالم
واإلنجاب ،تؤدي إىل تلوث
ودمار شاملني لكوكب
األرض ،وإىل اضطهاد الناس.
قيم نسوية أمر
إن تبني ً
رضوري لتعايف كوكبنا».
تقرير ورشة العمل حول البيئة املقدم للمؤمتر
الرابع والعرشين للرابطة ،سيدين ،أسرتاليا،
.١٩٨٩
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تغيري عالقات النوع االجتامعي
ٍ
مكتسبات
عىل الرغم من تحقيق بعض النساء يف بعض الدول
كبرية يف املئة عام املاضية ،ال يزال تحقيق املساواة الكاملة
حلم بعيد
والعاملية للنساء يف املنزلة والفرص والتمثيل ً
املنال .فالنظام األبوي ،بأشكاله املختلفة ،ال يزال يشكل
ٍ
بدرجات مختلفة ،عىل
عالقة قوة يهيمن من خاللها الرجال،
النساء .وتتفاوت درجة وخصائص إخضاع النساء حسب
الدول والطبقات االجتامعية والثقافات ،ولكن يتم تعزيز
هذا اإلخضاع من خالل العنف الجسدي والجنيس الشائع
واملستمر واملميت يف حاالت كثرية لدرجة أصبح ‹حربًا عاملي ًة›
عىل املرأة.
تستمر الرابطة ،من خالل تقوية النساء واالستامع إليهن
مؤسساتُها اللوايت
وإيصال أصواتهن ،بالعمل الذي بدأته ِّ
طالب الكثري منهن بحق املرأة يف التصويت للتعبري عن
حقوقها ومامرستها يف كافة مجاالت الحياة ألننا ،مثلهن،
نؤمن بأن هذه الحقوق تعترب رشطًا مسبقًا لتحقيق السالم.
ومع ازدياد حضورنا يف الهيئات املنتخبة واملناصب النافذة،
سنسعى إىل تجنب احتوائنا من قبل اآلخرين ،والعمل يف
الوقت نفسه عىل تغيري طبيعة وأسلوب عمل السلطة التي
نخضع لها .سنناضل لضامن حصول األجيال القادمة من
النساء والفتيات عىل خيارات ال ترتبط بالنوع االجتامعي
بعيدا ً عن القيود التي يفرضها االستبداد الديني من ناحية،
وعن املبالغة يف التصور الجنيس للمرأة الذي تفرضه
الرأساملية االستهالكية من ناحي ٍة أخرى.
إن نظام العالقات بني املرأة والرجل يف معظم املجتمعات
والثقافات ،والذي يقولب الرجال والنساء ضمن هويات
جنسانية متباينة وغري متساوية ،نظام مؤذ ومقيد للرجال
والنساء عىل ٍ
حد سواء .حيث يتم تثمني ومكافئة الذكورية
التنافسية وامليالة للقتال والتي ال تشبه طبع الكثري من
ٍ
صفات أخرى
الفتيان والرجال .وباملقابل ،يتم تجنب
كالتعاطف ،والصرب ،ألنها تعترب ‹أنثوية› .ويجري التسويق
بإرصار لنموذ ٍج عنيف للذكورية بني الرجال والفتيان يف
ألعاب الكومبيوتر ومقاطع الفيديو واألفالم .ويقاوم بعض
الرجال هذه العملية وال تشجعها بعض الثقافات الفرعية،
ولكن يبقى النموذج العسكري للرجولة ‹الحقّة› هو النموذج
الشائع.
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«‹يجب أن تتوقف املرأة
عن اإلعجاب بالرجل الذي
يحمل يف يده سالحاً،
وأن تسعى إىل مناهضة
امليول املدمرة للعقلية
الذكورية».
أنيتا أوغسربغ ،مندوبة يف املؤمتر الرابع للرابطة،
واشنطن دي يس.١٩٢٤ ،
يستند التفكري النسوي عىل أن التكوين البيولوجي ليس قد ًرا،
وأن اختالف النوع االجتامعي ذو منشأ ثقايف إىل درجة كبرية.
يجب تبني سياس ٍة واعية وواضحة تبحث يف كيفية تربية
أوالدنا وتعليمهم ،وكيف يبني شبابنا عالقاتهم االجتامعية،
والسلوكيات التي يُكافئ عليها رجالنا البالغون .وبالتايل،
يكمن أحد جوانب سعي الرابطة للسالم يف العمل عىل تغيري
النوع االجتامعي من عالقة سلطة إىل عالقة رشاكة .وال ميكن
تحقيق ذلك إال إذا توافرت هذه الرغبة لدى الرجال وتعاونوا
مع النساء لتحقيقها .نرحب ونتطلع قد ًما للعمل مع العدد
القليل ،لكن املتزايد ،من املنظامت التي يعمل فيها الرجال
مع بعضهم لقطع الصلة بني الذكورة والعنف ،وإعادة تشكيل
مفهوم الرجولة بأساليب تقلل جاذبية العسكرة ،وتسهم يف
تحقيق السالم.

الذكاء يف التنظيم
تنظيم أكرث فعالية.
تتطلب مواجهة التحديات املستقبلية
ً
وتحتاج الرابطة عد ًدا متزاي ًدا من العضوات يف الفروع املحلية،
وزيادة عدد الفروع الوطنية وتعزيزها ،والسيام يف ‹جنوب
العامل› أي الدول الفقرية يف أفريقيا وآسيا ومنطقة املحيط
الهادئ وأمريكا الوسطى والجنوبية .يجب أال نكل وال منل يف
جمع األموال لتأمني الوسائل الالزمة لدعم تنميتهن واملساعدة
يف إنشاء أمان ٍة دولي ٍة قوية .يجب أن تكون عضوات األمانة
من النساء املطلعات سياس ًيا ممن ميتلكن مهار ٍ
ات عملية،
وقادرات عىل التفاعل بشكل خالق مع األفكار التي تقدمها
املجموعات املحلية ،وربط نشاطات الفروع وزيادتها،
ومتثيلها دوليًا .يجب أن نكون مطلعات عىل أحدث تقنيات
املعلومات ،وأن نحقق حضو ًرا حيويًا عىل االنرتنت ويف وسائل
اإلعالم واملؤسسات ويف الشارع بحيث تصبح املنظامت
النسوية الساعية إىل تحقيق السالم والعدالة معروف ًة عىل
نطاقٍ واسع ،وقوة تغيريٍ مؤثرة.
يجب العمل بإلحاح عىل إقامة ٍ
صالت بني النساء واملنظامت
النسائية ،وضامن إرشاكنا واستخدام طاقاتنا يف حرك ٍة نسائية
ضد العنف والحروب تتواجد يف جميع املستويات واملناطق

يف مجتمعٍ دو ٍيل يزداد تعقي ًدا يو ًما بعد يوم .علينا أن نتواصل
مع املنظامت املعنية بالسالم يف كل مكان ونتعاون معها،
لرنفع صوتًا موح ًدا بني النساء والرجال ضد الحروب ،صوتًا ال
ميكن تجاهله يف مؤسسات السلطة يف الدول وعىل الصعيد
العاملي.
ومع ازدياد عمر الرابطة ،ينبغي أن تنخفض أعامر عضواتها.
يف الذكرى املئوية ،نتوجه إليكن  ..أننت عضوات الرابطة
املستقبليات .نعتقد أن الكثريات منكن يقط ّن يف ‹جنوب
ٍ
ٍ
مجموعات محرومة
أقليات متنوعة أو
العامل› أو ينتمني إىل
ٍ
تنظيامت يف مدارسكن
يف ‹شامل العامل› .ندعوك ّن إىل إنشاء
وكلياتكن وجامعاتكن ،ويف أماكن عملكن ،ويف قُراكن
وبلداتكن ومدنكن .ساهمن باملعارف التي متتلكنها أيتها
الشابات عن ظروف هذا العرص .ساهمن بأفكار جيلكن
عن التغيريات التي تلوح يف األفق .عززن مهارتكن وذكاءكن
بالتكنولوجيا الحديثة وساهمن بحيويتكن وآمالكن.
م ًعا ،سنجعل قدرة النساء عىل إيقاف الحروب حقيق ًة واقعة.
دعونا ال نضطر لالحتفال بذكرى مئوية جديدة.

>>14

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هي
ٔمنظمة دولية غير حكومية ( )NGOلديها
اقسام وطنية تغطي كل القارات ،ومركز أمانة
دولية مقرها في جنيف ،ومكتب في نيويورك
يعنى في أعمال األمم املتحدة.
ٔ
منذ تاسيسها في ٔ عام  ،1915جمعت الرابطة
نساء من جميع انحاء العالم ليتحدن في العمل
ٔ
من اجل السالم من خالل وسائل الالعنف
وتعزيز العدالة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية للجميع.
نهجنا هو دائما الالعنف ،ونستخدم األطر
القانونية والسياسية الدولية القائمة لتحقيق
تغيير جوهري في طرق صياغة مفهوم الدول
ّ
وتصديها لقضايا الجندر ،والعسكرة ،والسالم،
واألمن.
قوتنا تكمن في قدرتنا على ربط الصعيدين
الدولي واملحلي .نحن فخورات جدا لكوننا
واحدة من اولى املنظمات للحصول على
املركز اإلستشاري مع األمم املتحدة ،واملنظمة
الوحيدة املعترف بها كمنظمة مناهضة للحروب
ضد النساء.

WILPF New York
777 UN Plaza, New
York
NY 10017 USA
T: +1 212 682 1265

www.wilpf.org

WILPF Geneva
Rue de Varembé 1
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
T: +41 (0)22 919 70 80
E: info@wilpf.org

