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ملخص تنفيذي

ســجل الســام العاملــي تراج ًعــا للعــام الرابــع عــى التــوايل ،حيــث شــهدت منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيا
العديــد مــن النزاعــات املســلحة ذات مســتوى عــالٍ مــن العنــف ،حيــث تعتــر أقــل مناطــق العــامل ســاما .فعــى
الرغــم مــن الجهــود الكبــرة التــي تبذلهــا األمــم املتحــدة وجهــات أخــرى ،مبــا يف ذلــك املجتمــع املــدين واملنظــات
اإلقليميــة ،ال تـزال عمليــات الســام الرفيعــة املســتوى يف املنطقــة متوقفــة إىل حــد كبــر ومشــاركة املــرأة الفعالــة
محــدودة ،مــا يعيــق احتــال التوصــل إىل اتفــاق دائــم .يف الواقــع ،ال يــزال اتخــاذ خطــوات نحــو املشــاركة
الفعالــة للمــرأة وعمليــات الســام املراعيــة للشــمول مــن حيــث النــوع االجتامعــي ميثــل تحد ًيــا مســتم ًرا يف ظــل
تقــدم ضئيــل نســب ًيا منــذ صــدور قـرار مجلــس األمــن التاريخــي  1325بشــأن املــرأة والســام واألمــن (.)WPS

يف شــهر نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ، 2018عقــدت هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة مؤمتــر «املشــاركة الفعالــة للمــرأة يف عمليــات
الســام :اإلجــراءات واإلســراتيجيات عــر املســارات» بدعــم
مــن الــوزارة االتحاديــة األملانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة.
تضمنــت املناقشــات أكــر مــن  60مــن املامرســن واملامرســات
واملحللــن واملحلــات واملنارصيــن واملنــارصات مــن جميــع أنحــاء
العــامل ،مبــا يف ذلــك منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا.
لقــد أتاحــت هــذه الفرصــة تقــي املامرســات الجيــدة بشــأن
اإلجــراءات واإلســراتيجيات لضــان مشــاركة املــرأة بشــكل
فعــال يف عمليــات الســام ،مــع الرتكيــز بشــدة عــى املســاهمة
يف الجهــود الجديــدة والحاليــة لصنــع الســام يف منطقــة الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا .كان الرتكيــز الرئيــي عــى استكشــاف
االبتــكارات واالتجاهــات والتحديــات يف التفاعــل بــن العمليــات
الرســمية الرفيعــة املســتوى عىل مســتوى املســار األول والعمليات
غــر الرســمية التــي يلعــب فيهــا املجتمــع املــدين غال ًبــا دو ًرا
قياديًــا عــى مســتوى املســار الثــاين.
ويف الوقــت الــذي ال يوجــد فيــه تقريــر ميكــن أن ينصــف
بشــكل كامــل املناقشــات املوســعة واملتنوعــة التــي جــرت
عــى مــدار يومــن ،فــإن هــذه الوثيقــة تســلط الضــوء عــى
املجــاالت املواضيعيــة الرئيســية واألفــكار والقضايــا املثــارة إضافــة
إىل التوصيــات املتعلقــة بتحقيــق تقــدم أكــر .وقــد تراوحــت
املواضيــع التــي متــت مناقشــتها بــن الحاجــة املســتمرة إىل ضــان
املشــاركة املبــارشة للمــرأة عــى مســتوى املســار األول ودور
اللجــان املعنيــة بشــؤون النــوع االجتامعــي واملجالس االستشــارية
للمــرأة والتحديــات املرتبطــة بتعزيــز اتفاقيــات الســام الشــاملة
للجنســن .عــاوة عــى ذلــك ،ولتقاســم املعــارف والخــرات يف
املجــاالت التــي مل يتــم استكشــافها بشــكل كايف والتــي تتســم
يف كثــر مــن األحيــان بأهميــة بالغــة يف عمليــات الســام رفيعــة
املســتوىُ ،عقــدت ثــاث دورات تعليميــة مقارنــة بالتــوازي حــول
مشــاركة املــرأة الفعالــة والشــمول الجنســاين يف مرحلــة املحادثات

التمهيديــة مــن جهــود الوســاطة وترتيبــات وقــف إطــاق النــار
واتفاقيــات تقاســم الســلطة السياســية .باإلضافــة إىل التوصيــات
التــي تــم وضعهــا خــال هــذه الجلســات الثــاث ،تــم تقديــم
توصيــات شــاملة أيضً ــا لتوجيــه الجهــود املســتقبلية .ويتــم
تلخيصهــا عــى النحــو التــايل:
 .1تبني روابط رسمية وغري رسمية عرب مسارات السالم
 .2البحث يف الجهود املبذولة لضامن مشاركة املرأة
املبارشة والفعالة يف عمليات السالم الرفيعة املستوى
 .3تطوير وتبادل املعرفة املراعية للجوانب املتعلقة
بالنوع االجتامعي والتي تعالج مجاالت الثغرات
الرئيسية
 .4تعزيز الشمولية يف النوع االجتامعي والخربات يف
اتفاقيات السالم يف جميع املراحل
 .5توفري املوازنة املراعية للنوع االجتامعي والتمويل
األسايس للمجتمع املدين
وبنــا ًء عــى املناقشــات والجهــود الســابقة التــي بذلهــا العديــد
مــن األشــخاص التــي عكفــت عــى إحــداث تغيــر لصالــح املــرأة
يف هــذا املجال،فــإن التوصيــات املقدمــة هنــا مصممــة إلعــادة
التأكيــد و/أو اقــراح املزيــد مــن الفــرص للتنســيق وتحديــد
األولويــات واالســتثامر اإلسـراتيجي .وتجلــب هــذه اللحظــة طاقة
وزخــا ملعالجــة الفجــوات والعقبــات التــي تحــول
متجــددة
ً
دون منــع النزاعــات وإدارتهــا وحلهــا يف إطــار الذكــرى العرشيــن
املقبلــة لق ـرار مجلــس األمــن  )2000(1325والذكــرى الخامســة
والعرشيــن ملنهــج عمــل بيكــن ( )1995يف عــام  . 2020هنــاك
حاجــة ماســة إىل وضــع مقاربــات تحويليــة وشــاملة للغايــة
لتحقيــق ســام إيجــايب وليــس هنــاك وقــت أفضــل مــن اآلن.
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مقدمة

ســجل الســام العاملــي تراج ًعــا للعــام الرابــع عــى التــوايل ،حيــث شــهدت منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيا
العديــد مــن النزاعــات املســلحة ذات مســتوى عــالٍ مــن العنــف ،حيــث تعتــر أقــل مناطــق العــامل ســاما 1 .فعــى
الرغــم مــن الجهــود الكبــرة التــي بذلتهــا األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظــات ،مبــا يف ذلــك املجتمــع املــدين
واملنظــات اإلقليميــة ،فــإن عمليــات الســام الرفيعــة املســتوى يف املنطقــة ال تـزال متوقفــة إىل حــد كبــر وظلــت
مشــاركة املــرأة الفعالــة وتأثريهــا يف العمليــات الرســمية محــدودة .هــذا التمثيــل ومشــاركة املــرأة الناقصــن لهــا
تأثــر ضــار عــى احتــاالت التوصــل إىل اتفاقيــات دامئــة 2 .يف ســياق عــدد كبــر مــن النزاعــات املطولــة وعمليــات
الســام املتوقفــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ويف جميــع أنحاء العــامل ،فتدعــو النســاء واملجتمعات
املتأثــرة بالرصاعــات العنيفــة وبنــاة الســام واألمــن صنــاع الق ـرار بشــكل متزايــد إىل اتبــاع نهــج تحويليــة لحــل
النزاعــات ،مبــا يف ذلــك الحاجــة إىل مزيــد مــن الشــمولية وتنســيق أقــوى بــن مجموعــة أوســع مــن الجهــات
3
الفاعلــة والتـزام ثابــت بالنهــج الوقائيــة.

يف شــهر نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ، 2018عقــدت هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة مؤمتــر « املشــاركة الفعالــة للمــرأة يف عمليــات
الســام :اإلجــراءات واإلســراتيجيات عــر املســارات» بدعــم
مــن الــوزارة اإلتحاديــة األملانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة.
مامرســا ومحلــاً ومنــارصا
تضمنــت املناقشــات أكــر مــن 60
ً
مــن جميــع أنحــاء العــامل ،مبــا يف ذلــك منطقــة الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا .وقــد أتــاح ذلــك فرصــة لتقــي املامرســات
الجيــدة بشــأن اإلجــراءات واإلســراتيجيات لضــان مشــاركة
املــرأة بشــكل فعــال يف عمليــات الســام ،مــع الرتكيــز بشــدة
عــى املســاهمة يف الجهــود الجديــدة والحاليــة لصنــع الســام يف
منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا .كان الرتكيــز الرئيــي
عــى استكشــاف االبتــكارات واالتجاهــات والتحديــات يف التفاعــل
بــن العمليــات الرســمية الرفيعــة املســتوى عــى مســتوى املســار
األول والعمليــات غــر الرســمية التــي يلعــب فيهــا املجتمــع
املــدين غال ًبــا دو ًرا قياديًــا عــى مســتوى املســار الثــاين.

عمليات متعددة املسارات وروابط عرب املسارات
عنــد النظــر يف املســارين األول والثــاين ،ت ُعــد العمليــات متعــددة
1
2
3
4

املســارات موجــودة حيثــا يوجــد جهــد وســاطة رفيــع املســتوى
يتزامــن مــع جهــود املجتمعــات وقيــادات املجتمــع املــدين لبنــاء
الســام بشــكل متــوا ٍز يف العــادة .فعــى الرغــم مــن أن الجهــود
ميكــن أن تكــون مرتابطــة ،إال أنهــا غالبًــا مــا تحــدث بشــكل
منفصــل وبالتــوازي مــع مجموعــة مــن التحديــات ،مبــا يف ذلــك
التنســيق بــن ومــن خــال العديدمــن الجهــات الفاعلــة وقيــود
الرسيــة والتنافــس عــى املــوارد وإســناد الجهــود ،مــن بــن
عوامــل أخــرى.
وحتــى يف حالــة وجــود روابــط عــر مســارات عمليــة الســام
املختلفــة  -مــن خــال نقــاط التأثــر والتواصــل وردود الفعــل بــن
املســارات  -هنــاك فــرق بني تلــك التي تعكــس املبادرات الرســمية
التــي يقودهــا املســار األول يف إطــار اس ـراتيجية وســاطة أوســع
وتلــك التــي تحــدث بشــكل أقــل رســمية مــع وجــود املجتمــع
املــدين يف «مقعــد الســائق» بهــدف التأثــر عــى صنــع الق ـرار يف
املســار األول دون أن يكــون لــه بالــرورة تفويــض رســمي للقيــام
بذلــك .قــد يحــدث كل منهــا باســتخدام اس ـراتيجيات وأســاليب
مختلفــة ومــن املرجــح أن يتــم جنــي نتائــج مميــزة ومتكاملــة
4
بشــكل مثــايل.

مؤرش السالم العاملي ( 2018معهد االقتصاد والسالم). 2018 ،
بيان رئيس مجلس األمن بشأن صون السالم واألمن الدوليني (S / PRST / 2018/1؛) جانا كراوز وفرينر كراوس وبيا برينفورس2018 .
مشاركة املرأة يف مفاوضات السالم واستدامة السالم .التفاعالت الدولية . 1016 - 985 ، 6 : 44
مثال سبل السالم لألمم املتحدة والبنك الدويل :نهج شاملة ملنع الرصاع العنيف (البنك الدويل). 2018 ،
ال ينبغي قرص بناء الروابط ونقاط الدخول للتأثري بني املسارات عىل املبادرات القادمة من املستوى الرسمي أو عىل حساب الحاجة املستمرة والعاجلة لحامية ومتويل
املجتمع املدين للتنظيم والتعبئة املستقلني.
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مهــا كان شــكلها الدقيــق ،فــإن الروابــط الخاصــة باملســار األول
لهــا أهميــة خاصــة ،فعــى الرغــم مــن كل الجهــود املبذولــة،
هنــاك ميــل كبــر الســتبعاد النســاء ورشائــح املجتمــع األخــرى،
مثــل الشــباب ،يف ظــل تواجــد هــذه الرشائــح بأعــداد وتأثــر
أكــر عــى املســتوى غــر الرســمي عوضً ــا عــن الرســمي .اعرتافًــا
بــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة إىل تعزيــز املشــاركة الشــاملة
يف كل مســار ،ركــزت مناقشــات املؤمتــر عــى فكــرة بنــاء الروابــط
لتحديــد املامرســات الجيــدة والنهــج التحويليــة التــي تعمــل عــى
توســيع الطــرق التــي يتــم بــه النظــر يف الشــمولية .حدثــت هــذه
املناقشــات يف ســياق الجهــود املتوقفــة إىل حــد كبــر يف جميــع
أنحــاء العــامل لبنــاء الســام واالهتــام املتزايــد تجــاه فكــرة إنشــاء
روابــط عــر املســارات لتعزيــز حــل الرصاعــات وإعــادة تنشــيط
العمليــات السياســية املتعــرة.
تشــر الدالئــل عــى نحــو متزايــد إىل أنــه يف حالــة توقــف
مفاوضــات الســام ،ميكــن للجهــات الفاعلــة يف املســار الثــاين
مبــا يف ذلــك جامعــات وقــادة حقــوق املــرأة -الضغــط مــنأجــل إعــادة إطــاق املحادثــات مــن خــال ،التحالفــات ذات
القاعــدة العريضــة والتعبئــة العامــة عــى ســبيل املثــال 5 .عــاوة
عــى ذلــك ،فإنــه مــن األرجــح قيــام النســاء وقــادة املجتمــع
املــدين بإثــارة القضايــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة ،التــي
تعتــر رضوريــة لبنــاء الســام املســتدام ،والتــي قــد ال تتــم إثارتهــا
خــاف ذلــك مــن قبــل األط ـراف املتنازعــة التــي يهيمــن عليهــا
الذكــور خــال مفاوضاتهــم الرســمية .ميكــن أن تعمــل أنشــطة
املســار  1.5و  2أيضً ــا كمنتديــات أصغــر لتأطــر الحــوار وحــل
املشــاكل والقضايــا ،مــا يرفــع مــن مســتويات الثقــة بــن أطـراف
النـزاع وحتــى احتــال الذهــاب إىل حــد خلــق مســاحة سياســية
ألطـراف النـزاع للمشــاركة يف املناقشــات الفنيــة 6 .وأخـ ًرا ،عندمــا
يتــم تبــادل املعلومــات ووجهــات النظــر بانتظــام بــن املســارين
األول و الثــاين ،فــإن ذلــك ميكــن أن يســاعد الجهــات الفاعلــة
املجتمــع املــدين واملجموعــات النســائية وكذلــك تتبــع الجهــاتالفاعلــة يف املســار األول -عــى «شــحذ أفكارهــا وتحديــد مواقعهــا
يف الواقــع وتطويــر العالقــات الالزمــة لجعــل رؤيتهــم للســام
ممثلــة بشــكل أفضــل يف االتفاقيــات النهائيــة 7 .بالنســبة إىل
الجهــات الفاعلــة يف املســار األول عــى وجــه الخصــوص ،فــإن

زيــادة تبــادل املعلومــات وردود األفعــال مــع نظـراء املســار الثــاين
ميكــن أن تســاعد عــى تصميــم عمليــات شــاملة وفعالــة وتعزيــز
امللكيــة وبالتــايل تشــجع االســتدامة طويلــة األجــل ألي نتيجــة
(نتائــج) يتــم التوصــل إليهــا.
هنــاك حاجــة ماســة لتعميــق التفكــر والسياســة واملامرســة
فيــا يخــص الروابــط التــي ميكــن أن توجــد بــن املســارين
األول والثــاين 8 .يف الواقــع ،تبــادل املشــاركون يف املؤمتــر املعرفــة
ووجهــات النظــر املتعلقــة بوضــع عمليــات الســام عــى الصعيــد
العاملــي ويف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،وكذلــك
إس ـراتيجيات وتحديــات مشــاركة املــرأة الفعالــة عــر مســارات
وإجــراءات مختلفــة يف كولومبيــا وقــرص وجورجيــا والعــراق
وكينيــا وكوســوفو وليبيــا وميامنــار ونيبــال وايرلنــدا الشــالية
وســوريا واليمــن 9 .مــن خــال تعزيــز املعرفــة املقارنــة والتعلــم
املشــرك ،نوقشــت مجموعــة متنوعــة مــن األفــكار والتوصيــات
املتعلقــة بخصائــص التحديــات والفــرص للنهــوض باملشــاركة
الفعالــة للمــرأة ضمــن وعــر مســارات الســام .وتضمــن املؤمتــر
را تعليميًــا نشـطًا يتكــون مــن ثــاث جلســات تعليميــة
أيضً ــا عنـ ً
متوازيــة رائــدة حــول املواضيــع التاليــة )1( :مرحلــة اإلعــداد
ملحادثــات الســام؛ ( )2ترتيبــات وقــف إطــاق النــار؛ و ()3
اتفاقيــات تقاســم الســلطة السياســية.

توقيت مناسب
وقــع الحــدث يف توقيت مناســب يف ســياق سياســة عامليــة مرتبطة
بجــدول أعــال املــرأة والســام واألمــن ( .)WPSواســتندت إىل
نتائــج الدراســة العامليــة حــول تنفيــذ ق ـرار مجلــس األمــن رقــم
 1325وق ـرارات الســام الداعمــة  ، 10مــع االســتناد عــى أحــدث
تقريــر ســنوي لألمــن العــام لألمــم املتحــدة حــول املــرأة والســام
واألمــن  11واجتــاع لفريــق خــراء بعنــوان «املشــاركة الفعالــة
للمــرأة يف التفــاوض عــى الســام وتنفيــذ اتفاقيــات الســام»
والتــي قدمــت مدخــات لألمــن العــام بشــأن هــذا املوضــوع
ووفــرت الوضــوح الــذي تشــتد الحاجــة إليــه بشــأن مفهــوم
محــوري ومطالــب تقــع يف صميــم جــدول أعــال املــرأة والســام
12
واألمــن (.)WPS

 5جعل املرأة فاعلة ( )Making Women countثانيا بافنهولز وآخرون (هيئة األمم املتحدة للمرأة ). 2016
 6كريستينا بوخولد وآخرون ،منتدى أوسلو  : 2018نهاية السالم الكبري؟ فرص الوساطة (  ، )2018صفحة . 14
 7أنجايل دايال ،ربط محادثات السالم غري الرسمية والرسمية :من الحركات إىل الوسطاء (معهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن )2018 ،ص . 3
مع ذلك نذكر أن املؤلف يشري فقط إىل هذه الفوائد بالنسبة للجهات الفاعلة يف املسار الثاين.
 8يف ورشة عمل عقدت يف يونيو/حزيران  2018نظمتها هيئة األمم املتحدة للمرأة مع نساء من العراق وسوريا واليمن ،أثارت املشاركات وتكرارا
مسألة الحاجة اىل الرتكيز عىل خلق روابط بني جميع مسارات عمليات السالم.
 9يجب فهم اإلشارات إىل كوسوفو باالمتثال التام لقرار مجلس األمن .)1999( 1244
 10قرار الجمعية العامة  )2016( 70/262وقراري مجلس األمن  )2016( 2282و .)2018( 2413
 11تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن املرأة والسالم واألمن (.)S/2018/900
 12مشاركة املرأة الفعالة يف التفاوض عىل السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم :تقرير اجتامع فريق الخرباء (هيئة األمم املتحدة للمرأة 2018
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هنــاك اآلن زخــم متجــدد للرتكيــز عــى التقــدم والثغــرات
املتبقيــة املتعلقــة بهــذه الركيــزة األساســية لجــدول أعــال املــرأة
والســام واألمــن ( )WPSوالنظــر يف الفــرص القادمــة للدعــوة إىل
اتبــاع نهــج تحويليــة وشــاملة ملنــع نشــوب الرصاعــات وإدارتهــا

وحلهــا يف إطــار الذكــرى العرشيــن املقبلــة لقـرار مجلــس األمــن
 )2000( 1325والذكــرى الخامســة والعرشيــن ملنصــة عمــل بكــن
( )1995عــام . 2020

شمول املرأة يف عمليات السالم:
الدروس الرئيسية املستفادة
واالتجاهات واألولويات الناشئة
يف الوقــت الــذي كانــت فيــه عمليــات املســار الثــاين مبثابــة
مســاحة منتجــة وآمنــة وميكــن للمــرأة الوصــول إليهــا بشــكل
أكــر لتقديــم توصياتهــا والدعــوة ألولوياتهــا ،كان هنــاك ســؤال
مطــروح حــول مــا إذا كان املســار الثــاين قــد أصبــح بالفعــل
«ســقفًا زجاجيًــا» ملشــاركة املــرأة مــع الكثــر مــن الخطابــات
املرتبطــة بــاألدوار املهمــة التــي تقــوم بهــا املــرأة عــى املســتوى
املحــي والتــي ال ترتجــم إىل التزامــات ثابتــة مبشــاركة املــرأة يف
جميــع مســتويات عمليــات الســام .أقــرت املناقشــات بقيمــة
بنــاء الروابــط بــن املســارات .ويف الوقــت نفســه ،ومــع اإلشــارة
إىل انخفــاض مســتويات وصــول املــرأة ومشــاركتها يف عمليــات
الســام الرســمية ،ركــزت املناقشــات بقــوة عــى مشــاركة املــرأة
املبــارشة يف املســتوى األول.

هناك سؤال مطروح حول ما إذا كان املسار الثاين
قد أصبح بالفعل «سقفًا زجاج ًيا» ملشاركة املرأة
مع الكثري من الخطابات املرتبطة باألدوار املهمة
التي تقوم بها املرأة عىل املستوى املحيل والتي ال
ترتجم إىل التزامات ثابتة مبشاركة املرأة يف جميع
مستويات عمليات السالم.

مقارنة مشاركة املرأة عرب املسارات
شــارك/ت ممثــل/ة مــن معهــد املــرأة والســام واألمــن التابــع
لجامعــة جــورج تــاون يف تقديــم نتائــج دراســة جديــدة عــن
االتجاهــات العامليــة إلدمــاج املــرأة يف عمليــات الســام ،مــا
ســاعد يف وضــع إطــار لطبيعــة التحديــات التــي تواجــه مشــاركة
املــرأة الفعالــة .ووجــدت الدراســة أن  38مــن أصــل  63عمليــة
ســام جــرت بعــد الحــرب البــاردة لديهــا مبــادرات غــر رســمية
محــددة ،ويحتــوي مــا يقــرب مــن ثالثــة أرباعهــا )  ( 38/27عــى
أدلــة واضحــة عــى مشــاركة جامعــات نســائية ميكــن تحديدهــا.
وكشــف البحــث أن أكــر مــن نصــف عمليــات الســام تقــرن
بجهــود غــر رســمية ،وأن معظــم عمليــات الســام غــر الرســمية
تنطــوي عــى جهــود متضافــرة مــن جانــب الجامعــات النســائية
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إلحــال الســام.
انعكــس هــذا االختــاف الصــارخ يف مشــاركة املــرأة يف العمليــات
الرســمية وغــر الرســمية يف املناقشــات .وقــد أبــرز املشــاركون
واملشــاركات الطــرق الكثــرة التــي تســهم بهــا املــرأة يف بنــاء
الســام عــى مســتويات املســار الثــاين واملســار الثالــث .فعــى
ســبيل املثــال ،لعبــت املــرأة دو ًرا بــارزًا يف تعزيــز التامســك
االجتامعــي يف املجتمعــات العراقيــة املتــررة مــن داعــش ،حيــث

 13ملزيد من التفاصيل حول البحث الذي متت مناقشته ،يرجى االطالع عىل أنجايل دايال ،ربط محادثات السالم غري الرسمية والرسمية :من الحركات إىل الوسطاء (معهد
جورج تاون للمرأة والسالم واألمن )2018 ،ص .3
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جمعــت النــاس مــن خلفيــات مختلفــة للتغلــب عــى االنقســام
والتفرقــة داخــل مجتمعاتهــن .ت ـراوح األولويــات التــي تعالجهــا
النســاء يف هــذه املســارات غــر الرســمية بــن قضايــا حقــوق
اإلنســان والعدالــة وإعــادة بنــاء املجتمــع ،وهــي قضايــا رئيســية
ال يتــم طرحهــا بشــكل فعــال وكيل يف كثــر مــن األحيــان وتتــم
معالجتهــا يف عمليــات املســار األول .فمــن خــال إنشــاء اتصــاالت
متعــددة وأعمــق بــن املســارات ،مــن املرجــح أن تثــار هــذه
املخــاوف الحرجــة يف العمليــات عاليــة املســتوى أيضً ــا.

الحواجز أمام مشاركة املرأة املبارشة والفعالة
بالنظــر إىل االحتيــاج الرســمي الرفيــع املســتوى والحاجة املســتمرة
إىل زيــادة املشــاركة املبــارشة والجــادة مــن جانــب النســاء ،أبــرز
أول ،أبــرز العديــد مــن املشــاركني
املشــاركون تحديــات محــددةً .
واملشــاركات الفحــص اإلضــايف الــذي تتلقــاه النســاء فيــا يتعلــق
مبؤهالتهــن وخرباتهــن ومهاراتهــن ،وهــو األمــر الــذي ال ينطبــق
عــى الرجــال املشــاركني يف عمليــات الســام .وهــذا يفــي إىل
تجاهــل األدوار والقــدرات الفعالــة للمــرأة يف التفــاوض عــى
الســام عــى جميــع املســتويات وتجاهــل التأثــر الفريــد للـراع
العنيــف عــى حياتهــا .كــا شــارك آخــرون تجاربهــم حيــث أكــدوا
أنهــم قيــل لهــم إن السياســة « مجــال قــذر وفاســد» وال مــكان
للنســاء فيهــا.
ثانيــا ً،تواجــه النســاء مــن البلــدان املتأثــرة بالــراع العديــد
مــن العقبــات العمليــة التــي تحــول دون حضورهــن املفاوضــات
التــي تجــري خــارج بلدانهــن )مثــل إيطاليــا والكويــت( .وأشــار
املشــاركون واملشــاركات إىل الحاجــة املتكــررة للحصــول عــى
تأش ـرات يف غضــون مهلــة قصــرة ،وفشــل مســتضيفو ومنظمــو
هــذه املحادثــات يف دعــوة ودعــم مشــاركتهن .وتلقــي هــذه
املخــاوف صداهــا يف االجتــاع املشــار إليــه لفريــق خـراء بشــأن
الحاجــة إىل تخفيــض العقبــات العمليــة أمــام مشــاركة املــرأة.
فقــد ال تتمكــن النســاء دامئًــا مــن تنظيــم أو متويــل الســفر يف
اللحظــة األخــرة مــع دعــوات متأخــرة وإطــار زمنــي ضيــق ،وقــد
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يواجهــن مســؤوليات رعايــة األرسة والتزامــات شــخصية أخــرى.

دراسة مختلف الجهات الفاعلة
بشــكل عــام ،الحــظ املشــاركون واملشــاركات مــن البلــدان املتأثــرة
بالنزاعــات أن مشــاركة املــرأة يف صنــع الق ـرار الســيايس مل تكــن

التغلب عىل الحواجز
تبــادل املشــاركون وااملشــاركات االس ـراتيجيات واملامرســات
الجيــدة التــي تهــدف إىل تعزيزإدمــاج املــرأة يف عمليــات
الســام يف بالدهــا .يف كوســوفو ،واســتجابة لتهميشــهن يف
العمليــات الرســمية لحــل النــزاع ،شــكلت مئــات اآلالف
مــن النســاء مــن خلفيــات وآراء سياســية مختلفــة حركــة
للدعــوة إىل نهايــة الحــرب .وقــد نتــج عــن هــذا النشــاط
النضــايل كســب مصداقيــة املــرأة وســاعد يف نهايــة املطــاف
عــى تقديــم شــكل مــن أشــكال متثيــل املــرأة يف عمليــة
التفــاوض ،وإن كان ذلــك متأخـرا .كــا متــت اإلشــارة إىل مثــال
إيرلنــدا الشــالية .هنــاك ،أدى نشــاط الحركــة النســائية إىل
مشــاركة كبــرة للمــرأة يف الفــرة التــي ســبقت التوقيــع عــى
اتفاقيــة الجمعــة الحزينــة يف عــام  ،1998مبــا يف ذلــك تشــكيل
تحالــف نســاء أيرلنــدا الشــالية الــذي حصــل عــى مقعديــن
يف منتــدى أيرلنــدا الشــالية للحــوار الســيايس .كان هــذا
املنتــدى مبثابــة هيئــة للمحادثــات بــن جميــع األطـراف التــي
تفاوضــت يف نهايــة املطــاف عــى اتفاقيــة الجمعــة الحزينــة
يف عــام . 1998
راســخة قبــل الحــرب وزادت مــن تعقيدهــا أثنــاء الحــرب ألن
«منطــق» األدوار املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي ال يــزال يقيــد
املــرأة إىل حــد كبــر يف الحيــاة العامــة .يف الســياقات التــي توجــد
فيهــا أط ـراف فاعلــة دوليــة وإقليميــة متورطــة يف ن ـزاع داخــل
الــدول ،قــد تكــون العوائــق أمــام مشــاركة املــرأة أكــر ألنــه ميكــن
أن يشــكل صنــاع القــرار عــى الصعيديــن الــدويل واإلقليمــي
طبقــة إضافيــة معزولــة وال ميكــن الوصــول إليهــا وغــر داعمــة
اعتــا ًدا عــى مبــادئ ونُهــج املشــاركة .وقــد متــت مناقشــة األدوار
املختلفــة للجهــات اإلقليميــة الفاعلــة بعمــق .فمثـ ًـا عنــد النظــر
يف أوضــاع اليمــن وبــاد أخــرى ،تــم توجيــه دعــوة قويــة إلنهــاء
بيــع األســلحة التــي تغــذي العديــد مــن النزاعــات يف املنطقــة.
ويف الواقــع ،ينبغــي ضــم طبيعــة النـزاع وتنــوع الجهــات الفاعلــة
املعنيــة يف مشــاركة كاملــة تهــدف إىل دعــم املســاواة املبنيــة
عــى النــوع االجتامعــي والشــمولية والتنــوع والتمثيــل الفعــال
للفئــات املتأثــرة .كثــ ًرا مــا ينظــر إىل أعضــاء مجتمــع األعــال
والجامعــات الدينيــة واألوســاط األكادمييــة بصفتهــم يلعبــون
مجموعــة مــن األدوار املتنوعــة يف عمليــات الســام .أشــار أحــد
املشــاركني واملشــاركات مــن كولومبيــا إىل الحاجــة إىل تقييــم

 14مشاركة املرأة الفعالة يف التفاوض عىل السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم :تقرير اجتامع فريق الخرباء (هيئة األمم املتحدة للمرأة  )2018ص .12
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الســلطة السياســية للــركات متعــددة الجنســيات التــي شــاركت
يف عمليــة الســام الجاريــة يف كولومبيــا .وباملثــل ،أثــار املشــاركون
واملشــاركات مــن العديــد مــن البلــدان دور وســائل اإلعــام
وتأثريهــا كداعمــة أو رادعــة لجهــود املــرأة يف مســارات الســام.
عنــد النظــر يف قــرص ،قُــدم اقـراح يــرى أن وســائل اإلعــام تعيــق
إىل حــد كبــر الجهــود التــي تبذلهــا املــرأة عــى مســتوى املســار
الثــاين ،ألنهــا رســمت صــورة لهــذه الجهــود عــى أنهــا «عمــل
لطيــف» وال صلــة لهــا باملســتوى الرفيــع.
اعرتافًــا بالعديــد مــن الحواجــز التــي تحــول دون مشــاركة املــرأة
مشــاركة مجديــة يف جميــع املناطــق ،متــت اإلشــارة إىل ارتفــاع
شــبكات الوســاطة النســائية كإحــدى االتجاهــات العامليــة
اإليجابيــة .وتتخــذ هــذه الشــبكات إىل حــد كبــر شــكل شــبكات
إقليميــة ،مثــل شــبكة النســاء األفريقيــات ملنــع النزاعــات
والوســاطة )  ( FemWise-Africaوشــبكة النســاء الوســيطات
يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط ( 15 .)MWMNيف الواقــع،
ميكــن أن يكــون دور الوســطاء ،أيًــا كان النــوع االجتامعــي امل ُتبنى،
ومؤث ـ ًرا يف عمليــات الســام ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق املســاعدة
يف بنــاء الجســور الرضوريــة بــن العمليــات واملســارات املختلفــة
وتســهيل دمــج النســاء وغريهــن ،وكذلــك وجهــات نظرهــن
املتنوعــة واهتاممــات مجموعاتهــن .يف كولومبيــا ،لعبــت الرنويــج
دو ًرا بــارزًا كميــر ومنظــم يف تعزيــز الشــمولية مــن خــال دعــم
املشــاركة املبــارشة للمــرأة عــى طاولــة الســام جن ًبــا إىل جنــب
مــع القــوات املســلحة الثوريــة يف كولومبيــا )فــارك والحكومــة،
والتــي أثــرت يف نهايــة املطــاف عــى نــص اتفــاق الســام
النهــايئ .ثــم لعبــت اللجنــة الفرعيــة للشــؤون املتعلقــة بالنــوع
االجتامعــي دو ًرا قويًــا يف صياغــة مدخــات تراعــي اعتبــارات
النــوع االجتامعــي يف نــص اتفــاق الســام ،بتســليط الضــوء عــى
الطبيعــة متعــددة الجوانــب للجهــود املبذولــة لتأمــن عمليــات
16
الســام الشــاملة للنــوع االجتامعــي.

امليض قدما
حــث العديــد مــن املشــاركني بــأن عــى النســاء خلــق مســاحة
ملشــاركتهن عندمــا تكــون اإلرادة السياســية األوســع للقيــام بذلــك
غــر موجــودة .فقــد بــرز موضــوع مشــرك تلخــص يف الحاجــة

إىل الضغــط مــن أجــل اإلدمــاج عــى أســاس حقيقــة أنــه نــادرا ً
مــا تُ نــح أو ت ُتــاح للمــرأة فــرص للمشــاركة دون قيامهــا بالدعــوة
إىل متثيلهــا .فقــد كان هنــاك قــول شــائع كــرره املشــاركون
واملشــاركات الــرق أوســطيون مــن العـراق وســوريا« :إذا أغلقــوا
البــاب ،فعليكــن أن تأتــن مــن النافــذة».

«إذا أغلقوا الباب ،فعليكن
أن تأتني من النافذة».
بهــذا املعنــى ،يجــب إعــادة النظــر يف الفكــرة الكاملة «ملســارات»
عمليــة الســام .ميكــن للمــرأة أن تعمــل وهــي تعمــل بالفعــل
عــر هــذه االنقســامات النظريــة يف كثــر مــن األحيــان بطــرق
مرنــة وإس ـراتيجية .وهنــاك أيضً ــا حاجــة إىل أن تظــل منفتح ـ ًة
ومبدعـ ًة حــول مفهــوم الكيفيــة التــي تبــدو عليهــا عمليــة الســام
بــدل مــن قــر املناقشــة عــى التفكــر يف
الرفيعــة املســتوى ً
مشــاركة املــرأة الفعالــة ضمــن منــوذج موجــود .اقــرح املشــاركون
واملشــاركات أن التدخــل الشــامل لدفــع مشــاركة املــرأة الفعالــة
قد ًمــا مــن خــال نهــج نســوية هــو األفضــل ،ولكــن قــد يتــم
تخيــل ذلــك يف الســياق ومتابعــة نقــاط الدخــول املتعــددة
واألســاليب املختلطــة يف وقــت واحــد .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن
دمــج آليــة املجلــس االستشــاري للمــرأة بحصــة خاصــة بالنــوع
االجتامعــي وخلــق املعرفــة وتنميــة القــدرات للرجــال والنســاء
يف املجــاالت التــي يكــون فيهــا التحليــل الــذي يراعــي اعتبــارات
النــوع االجتامعــي غــر موجــود يف الغالــب (مثــل الالمركزيــة)،
إىل جانــب الدعــم املــايل للمجتمــع املــدين للتنظيــم والتعبئــة .ويف
الوقــت نفســه ،قــد تقــود منظمــة مجتمــع مــدين تابعــة لجهــة
خارجيــة عمليــة تشــاور عــى مســتوى البلــد بأكملــه ،وقــد تثبــت
التوصيــات الــواردة مــن هنــاك أنهــا قيمــة ورضوريــة لبنــاء ســام
إيجــايب ودائــم .ويتلخــص مفتــاح التأثــر الكبــر يف التنســيق
والتواصــل والتعــاون عــر املســارات.

 15ومن الناحية العملية ،تقدم عضوات شبكة الوسطاء من النساء إما خربة مبارشة يف الوساطة و/أو مجموعة أوسع من املهارات والخربات ذات القيمة يف دعم عمليات
السالم الشاملة.
 16نحو سالم شامل ،لداغ نيالندر وهيلدا سالفيسن :املرأة والنهج الجنساين يف عملية السالم الكولومبية (.)NOREF ، 2017
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اللجان واملجالس االستشارية:
القيمة والتحديات
يعتــر إنشــاء لجــان معنيــة بشــؤون النــوع االجتامعــي ومجالــس
استشــارية نســائية لدعــم عمليــات الســام يف املســار األول ظاهرة
جديــدة نســبيا .ومــع تكــرار هــذه النــاذج وســط مقاومــة
مســتمرة ملشــاركة املــرأة املبــارشة ،أظهــر الجهــات املشــاركة
يف املؤمتــر اهتام ًمــا متزايــ ًدا ونقاشً ــا يف أدوارهــن العمليــة
وإســهاماتهن وقيودهــن .واستكشــفت املناقشــات أدوار اللجــان
املعنيــة بشــؤون النــوع االجتامعــي) يف كولومبيــا ورسي النــكا
(واملجالــس االستشــارية للمــرأة أو املجموعــات املامثلة)مؤمتــر
ســوريا واليمــن واملؤمتــر الــذي كان مقرتحــا للع ـراق آنــذاك ) 17
يف عمليــات الســام وإمكاناتهــا يف النهــوض باملشــاركة الفعالــة
للمــرأة وتعزيــز تكامــل املفاهيــم ذات الصلــة بالنــوع االجتامعــي
وإقامــة روابــط عــر املســارات.
ويف حــن أن عــد ًدا مــن هــذه اآلليــات قــد أتــاح إدخــال أولويــات
واحتياجــات ووجهــات نظــر أكــر تنو ًعــا للمــرأة لتقدميهــا يف
مفاوضــات وعمليــات الســام عــى نطــاق أوســع وســط مقاومــة
هائلــة إلدمــاج املــرأة املبــارش ،فإنهــا ال تعمــل كبديــل عــن
املشــاركة املبــارشة .ومــن املشــاغل أن هــذه اآلليــات قــد تنقــل
النســاء إىل أدوار غــر مبــارشة ذات تأثــر محــدود )املجالــس
االستشــارية النســائية عــى وجــه الخصــوص( .ومــع ذلــك ،مــن
املهــم النظــر يف غرضهــا وســياقها ضمــن عوامــل أخــرى .حتــى
اآلن ،تــم إنشــاء لجــان معنيــة بشــؤون النــوع االجتامعــي كجــزء
مــن هيــكل التفــاوض لتعزيــز تعميــم مراعــاة مفهــوم النــوع
االجتامعــي ،يف حــن تــم تطويــر و/أو دعــم املجالــس االستشــارية
واملجموعــات املامثلــة مــن قبــل رواد وســطاء األمــم املتحــدة
الرائديــن لعــاج االســتبعاد الحــاد للمــرأة مــن املفاوضــات
وصنــع القـرار .عــاوة عــى ذلــك ،هــذه اآلليــات ليســت ثابتــة يف
تصميمهــا وأدائهــا ولهــا القــدرة عــى التطــور مبــرور الوقــت .فقــد
تــم تأسيســها باســتخدام طــرق مختلفــة بأهــداف وعضويــات

وأطــر زمنيــة وطــرق عمــل وتأثـرات مختلفــة يف نهايــة املطــاف.
وقــد لعبــت النســاء يف هــذه اآلليــات أيضً ــا أدوا ًرا حيويــة يف
الرتكيــز عــى املشــاركة املبــارشة للمــرأة كجــزء مــن املعيــار النهــايئ
الــذي يجــب تلبيتــه.

أمثلة مقارنة
شــملت املناقشــات تفكــ ًرا يف كل مــن التحديــات والنجاحــات
التــي أظهرتهــا هــذه اآلليــات ،مــع األخــذ يف االعتبــار الطــرق
املختلفــة التــي تــم اســتخدامها لتصميــم هــذه اآلليــات وتشــغيلها
يف كل ســياق .يف حالــة رسي النــكا ،تــم إنشــاء اللجنــة الفرعيــة
لقضايــا النــوع االجتامعــي ( )SGIيف عــام  2002خــال الجولــة
الثالثــة مــن املفاوضــات التــي جــرت يف أوســلو ،باعتبارهــا واحــدة
مــن أربــع لجــان تشــارك يف عمليــة الســام الرســمية .كانــت
املهمــة الرئيســية للجنــة الفرعيــة دعــم تعميــم مراعــاة مفهــوم
النــوع االجتامعــي وتقديــم تقاريــر رســمية إىل الجلســة العامــة
ملحادثــات الســام .ومــع ذلــك ،مل تتمكــن هــذه اللجنــة مــن
إدراك إمكانياتهــا ألن املحادثــات الرســمية انهــارت برسعــة يف
18
عــام . 2003
تشــكلت اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بشــؤون النــوع االجتامعــي
يف كولومبيــا يف عــام  . 2014كــا تــم إنشــاؤها بعــد عامــن
مــن هــذه العمليــة وكانــت هنــاك مفاوضــات ثابتــة لتغذيــة
املدخــات .ومتكنــت أيضً ــا مــن لعــب دور يف إعــادة إطــاق
املحادثــات عندمــا كانــت يف خطــر املامطلــة؛ كان ســبب ذلــك
يف جــزء منــه الجهــود املبذولــة إلنشــاء حلفــاء للمســاواة املبنيــة
عــى النــوع االجتامعــي عــر األحـزاب املختلفــة .وكُلفــت اللجنــة
الفرعيــة عــى وجــه التحديــد مبراجعــة وتعميــم مراعــاة املفاهيــم
الجنســانية يف جميــع املجــاالت املرتبطــة مبــروع اتفــاق الســام.

 17أنشئ الفريق االستشاري النسايئ املعني باملصالحة والسياسة يف العراق يف مارس .2019
 18أهمية الحكم الذايت ،لكوموديني صموئيل :املرأة ومفاوضات السالم الرسيالنكية (النساء عىل طاولة السالم :سلسلة آراء عن آسيا واملحيط الهادئ العدد  ،2مركز
الحوار اإلنساين .)2010
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ويف الوقــت الــذي نجحــت فيــه اللجنــة الفرعيــة ،جن ًبــا إىل جنــب
مــع جهــات االستشــارة عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل يف
شــؤون النــوع االجتامعــي يف تقديــم املشــورة واالقرتاحــات يف كل
مجــال ،مل يتــم العمــل باالقرتاحــات دامئًــا .مــن الخصائــص التــي ال
ت ـزال ملحوظــة هــي أن اللجنــة الفرعيــة اســتفادت مــن الدعــم
الهائــل مــن الدعــم والتعبئــة التــي قدمتهــا املنظــات والحــركات
النســوية يف كولومبيــا ،مــا أدى إىل ضغــط خارجــي عــى أطـراف
النـزاع إلضافــة املفاهيــم الخاصــة بالنــوع االجتامعــي ،مــا ســاهم
يف نجاحهــا النســبي.
ونوقشــت أيضً ــا مســألة املجالــس االستشــارية النســائية والنــاذج
املامثلــة مــع العديــد مــن أمثلــة الحــاالت .فقــد تــم وضــع
ميثــاق املــرأة اليمنيــة مــن أجــل الســام واألمــن ( )Pactيف عــام
 2015مبشــاركة نحــو  60امــرأة مــن جميــع أنحــاء البــاد لتكــون
مبثابــة منصــة شــاملة للنســاء لتنظيــم ومناقشــة واالســتفادة مــن
أصواتهــن الجامعيــة للدعــوة ملشــاركة املــرأة يف صنــع القـرار .تــم
إنشــاؤه مــن قبــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومكتــب األمــم
املتحــدة للمبعــوث الخــاص لألمــن العــام لليمــن ()OSESGY
ليكــون مبثابــة هيئــة استشــاريةللمبعوث الخــاص .كــا تــم إنشــاء
املجلــس االستشــاري للمــرأة الســورية ( )WABملبعــوث األمــم
املتحــدة الخــاص إىل ســوريا يف عــام  2016والــذي يضــم اثنــي
عــر عضـ ًوا ،حيــث ظهــر معظمهــم نتيجــة الضغــط مــن املبــادرة
النســائية الســورية مــن أجــل الســام والدميقراطيــة (.)SWIPID
وكان مبثابــة أول فريــق استشــاري نســايئ رســمي للمبعــوث
الخــاص لألمــم املتحــدة ُوك لــف مبهمــة التشــاور بانتظــام مــع
املبعــوث الخــاص بشــأن القضايــا الخاصــة بالنــوع االجتامعــي يف
أثنــاء العمليــة السياســية .مــن خــال الدعــوة واإلرصار عىل نســبة
 30يف املائــة كحــد أدىن لتمثيــل املــرأة يف العمليــة ،يقــدم املجلــس
ـال عــى كيفيــة اســتخدام
االستشــاري للمــرأة الســورية  WABمثـ ً
هــذه اآلليــات لدعــم مشــاركة املــرأة املبــارشة يف عمليــات الســام
أيضــا.
يف اآلونــة األخــرة ،تــم تشــكيل مجموعــة استشــارية فنيــة
( )TAGمــن مثــاين نســاء مينيــات بواســطة مكتــب األمــم املتحــدة
للمبعــوث الخــاص لألمــن العــام لليمــن ( )OSESGYيف شــهر
أغســطس/آب  .2018ســتة مــن األعضــاء الثامنيــة يف املجموعــة
االستشــارية  TAGهــم أيضً ــا أعضــاء يف امليثــاق ،مــا يســلط
الضــوء عــى العالقــة بــن املبادرتــن .وعــى غــرار املجلــس
االستشــاري للمــرأة الســورية ،تــم تصميــم املجموعــة االستشــارية
الفنيــة لتقديــم املشــورة للمبعــوث الخــاص ومكتبــه ،خاصــة عنــد

إجـراء مفاوضــات و/أو مشــاورات .يف أكتوبر/ترشيــن األول ،2018
أنشــأت بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل العــراق
( )UNAMIفريقًــا استشــاريًا نســائيًا للمصالحــة والسياســة
لتوفــر شــمولية أفضــل ملشــاركة املــرأة يف صنــع القـرار .ويشــمل
 22امــرأة تــم اختيارهــن عــى أســاس خرباتهــن يف مجــال
السياســة والتمثيــل الجغـرايف واالعتبــارات ذات الصلــة .وبالتفكــر
يف التصميــم وتقديــم ردود األفعــال ووظيفــة والتطــور املســتمر
لهــذه اآلليــات ،كان نقــاش اللجــان ومســاهمة املشــاركني غنيــة.
باملقارنــة مــع منــوذج اللجنــة ،فــإن الســمة املميــزة لهيئــات
النســاء املشــابهة للمجالــس االستشــارية هــذه هــي أنهــا تتألــف
فقــط مــن النســاء ،ويف الوقــت نفســه تهــدف إىل تنــوع املمثلــن
واملمثــات مــن مختلــف األطيــاف السياســية يف ســياق كل دولــة.
ميكــن للعضويــة املتنوعــة ملثــل هــذه املبــادرات أن تكــون مبثابــة
قــوة ومتكــن هــذه الهيئــات مــن نقــل وجهــات نظــر مــن
مختلــف املســتويات والطبقــات يف املجتمــع ،وتوفــر بنــاء الثقــة
عــر الخطــوط السياســية والعمــل كمختــر الختبــار األفــكار .ومــع
ذلــك ،هنــاك تصــور مفــاده أن أعضــاء مثــل اآلليــات يلــزم توصــل
هــذه إىل توافــق يف اآلراء عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي رشط
رســمي يف أي مــن هــذه الهيئــات للقيــام بذلــك .فالرغبــة يف
التوافــق هــي جــزء مــن تصــور أوســع مفــاده أنــه يجــب عــى
النســاء «التحــدث بصــوت واحــد».

خصائص التصميم واملبادرات
كــا أثــارت مناقشــات املؤمتــر أســئلة ومخــاوف حــول العضويــة
يف كل مــن منــاذج املجلــس االستشــاري وآليــة اللجنــة .فبالنســبة
إىل اللجنــة الفرعيــة لقضايــا النــوع االجتامعــي ()SGI
الرسيالنكيــة ،فــإن حقيقــة أن أعضــاء هــذه اللجنــة تــم ترشــيحهم
بشــكل حــري مــن قبــل الحكومــة ومنــور تحريــر التاميــل إيــام
( ،)LTTEاعتربهــا البعــض مــن مواطــن الضعــف فيهــا ،فيــا
يعتــر البعــض اآلخــر ذلــك مبثابــة قــوة ألنــه قــد يكــون هنــاك
درجــة أكــر مــن امللكيــة يف اآلليــة مــن قبــل أطــراف النــزاع.
فقــد كانــت اللجنــة الفرعيــة لقضايــا النــوع االجتامعــي()SGI
مقتــرة عــى دور استشــاري وتتســم العضويــة فيهــا إىل حــد
كبــر ،وإن مل يكــن كليًــا ،بأنهــا تتــاىش مــع الربامــج السياســية
للجانبــن .وباملقارنــة ،تألفــت اللجنــة الفرعيــة لشــؤون النــوع
االجتامعــي يف كولومبيــا مــن خمســة إىل ســتة انتدابــات مــن
كل طــرف متفاوض،مبــا يف ذلــك شــخص واحــد عــى األقــل لديــه
الخــرة الفنيــة والدعــم مــن مستشــاري الشــؤون الخاصــة بالنــوع

مشاركة املرأة الفعالة يف عمليات السالم:
اإلجراءات واإلسرتاتيجيات عرب املسارات

8

االجتامعــي عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل 19 .وقــد أدى ذلــك
إىل توســيع نطــاق عمــل اللجنــة الفرعيــة .غــر أن العضويــة
تغــرت مــع تغــر أعضــاء الوفــود .فيمكــن أن يكــون لألعضــاء
أنفســهم واإلســهامات املقدمــة يف عمليــة الســام آثــار مبــارشة
عــى كيفيــة ارتبــاط املواطنــن واملواطنــات باآلليــة وتأثريهــا.
متــت مناقشــة مامرســة تنــاوب العضويــة يف هــذه اآلليــات مــن
قبــل املشــاركني واملشــاركات يف املؤمتــر الذيــن ســلطوا الضــوء
عــى اإليجابيــات والســلبيات .فمــن ناحيــة ،تــم اقـراح أنــه قــد ال
يتســنى لألعضــاء مــا يكفــي مــن الوقــت لجمــع املعرفــة والخــرة
وقــد توجــد رغبــة يف االســتمرار يف املشــاركة .مــن ناحيــة أخــرى،
ميكــن للعضويــة الدوريــة أن تســاعد يف توســيع التنــوع والتمثيــل
(للنســاء) خاصــة داخــل هيئــة استشــارية .كــا أثــرت أســئلة
مهمــة يف ســياقات دوليــة مختلفــة حــول معايــر وإجــراءات
اختيــار العضويــة ســواء يف البدايــة أو يف ســياق التنــاوب ودرجــة
الشــفافية العامــة حــول االختيــار ،مبــا يف ذلــك مــن خــال
املشــاورات التــي قــد تحــدث .اقــرح بعــض األعضــاء أن توفــر
عضويــة متنوعــة تضــم ممثــات نســائية لهــن شــبكات عــى
مســتوى املســار الثــاين تســمح لهــذه الهيئــات بإقامــة روابــط غــر
رســمية مــع حشــد النســاء عــى أرض الواقــع ،صعــو ًدا إىل
املجموعــات الفنيــة ،ومــن الناحيــة املثاليــة يف عمليــات الوســاطة
الرســمية عــى نطــاق أوســع.
تــم تســليط الضــوء عــى هــذا الــدور املتمثــل يف توفــر الروابــط
بــن النســاء يف املناطــق املتأثــرة بالنزاعــات والحــوارات الرســمية
للمســار األول مــن قبــل مختلــف املشــاركني باعتبــاره ذو فائــدة
كبــرة لهــذه اآلليــات .عملــت اللجنــة الفرعيــة الجنســانية
الكولومبيــة كآليــة تواصــل مــع الحركــة النســائية وســهلت
الروابــط بــن املســارين األول والثــاين لضــان أخــذ أصــوات
النســاء يف االعتبــار عــى أعــى املســتويات  -نجــاح ناشــئ
مــن وجــود متثيــل واســع لــكل مــن حــركات النســاء الشــعبية
والناشــطات سياســيا .وكانــت كل مــن الجهــود املبذولــة لدعــم
أعضــاء اللجنــة الفرعيــة للشــؤون املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي
باملعلومــات وتطويــر املهــارات وإليجــاد أماكــن ماديــة وافرتاضيــة
للنســاء لتقديــم مقرتحاتهــن وأولوياتهــن ،مثــل قمــة املــرأة
وموقــع إلكــروين متخصــص ،عوامــل ســاهمت يف نجاحهــا .كــا
ســاعدت قــدرة اللجنــة الفرعيــة لشــؤون النــوع االجتامعــي عــى
تشــكيل تحالفــات مــع مجموعــات مختلفــة مــن النســاء ،مبــا يف

ذلــك النســاء يف الجيــش ،عــى تعزيــز جــدول أعــال املســاواة
املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي.
يف الوقــت نفســه ،أثــرت نقطــة مهمــة تثــر القلــق حــول
التوقعــات والطلبــات املفروضــة عــى النســاء املشــاركات يف هــذه
العمليــات حيــث اضطــررن إىل موازنــة مشــاركتهن مــع عملهــن
يف منظامتهــن واملســؤوليات العائليــة بقليــل مــن املــال أو الدعــم.
بالنســبة للعديــد مــن النســاء ،نتــج عــن ذلــك مشــاكل تتمثــل يف
اإلرهــاق واســتنفاذ الطاقــة والصحــة .هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن
التفكــر والعمــل لتخفيــض وإعــادة توزيــع هــذه املســؤوليات
للمــرأة وضــان املســاواة يف التعويــض واالعــراف بعملهــا.
وجزئيًــا ،تغــذي هــذه املخــاوف توج ًهــا عامليًــا أوســع لالع ـراف
بتحديــات العمــل الــذي تظــل يف حاجــة إليــه والــذي تقــوم بــه
يف ســياقات ال ـراع وأهميــة الصحــة العقليــة بالنســبة ألولئــك
الذيــن يقومــون بهــذه املهــام  -وليــس للنســاء فقــط .كــا أبــرز
املامرســون الخـراء التحديــات التــي تفرضهــا التهديــدات األمنيــة
املتعــددة ألعضــاء هــذه اآلليــات للقيــام بعملهــم م ًعــا.

مزيد من التفكري واألفكار التطلعية
يف جميــع األحــوال ،واجهــت اللجــان واملجالــس االستشــارية
تحديــات وهــي تحقــق بعــض النجاحــات .أحــد العوامــل التــي
تشــرك فيهــا كل هــذه اآلليــات هــو أن كل منهــا أنشــئت نتيجــة
للدعــوة املســتمرة مــن قبــل الجامعــات النســائية ،إىل جانــب
دعــم املجتمــع الــدويل .كــا حصلــت بعــض اآلليــات عــى دعــم
مــن أط ـراف املفاوضــات .كــا أن وجــود تاريــخ لنشــاط املــرأة
يف بلــد مــا أو مشــاركتها املبكــرة يف الجهــود املبذولــة لحــل نـزاع
أو االنخ ـراط يف العمليــات السياســية قــد فتــح املجــال لدخولهــا
الح ًقــا يف عمليــات الســام الرســمية.
عــر املشــاركون واملشــاركات عــن آراء متباينــة حــول تأثــر هــذه
اآلليــات ،ال ســيام عندمــا ميكــن أن يعتمــد نجاحهــا عــى تقديــر
عــدد قليــل مــن العنــارص الفاعلــة الرئيســية .وطُرحــت أســئلة
بشــأن التدابــر املمكنــة الالزمــة لضــان اســتدامة جهــود املــرأة
ومكاســبها يف هــذه العمليــات واللجــان؛ فعــى ســبيل املثــال
عندمــا يتغــر املبعــوث الخــاص أو يكــون هنــاك تحــول يف
األط ـراف السياســية التــي توجــد يف الســلطة .ويــرى البعــض أن
يكــون االنتقــال مبثابــة فرصــة للنهــوض بأهــداف املــرأة بشــكل
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عملية السالم يف كولومبيا ()NOREF ، 2016؛ فرجينيا بوفري ،النوع االجتامعي ودور املرأة يف عملية السالم يف كولومبيا ،معهد الواليات املتحدة للسالم وهيئة
األمم املتحدة للمرأة .2016
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أكــر ولتطويــر هــذه اآلليــات ،مــع تحمــل مســؤوليات إضافيــة.
أوىص املشــاركون مبواصلــة الجهــود إلرشاك الرجــال والقيــادات
املســتهدفة وبنــاء املهــارات الفنيــة للمــرأة وزيــادة عــدد النســاء

أحد العوامل التي تشرتك فيها كل هذه اآلليات
هو أن كل منها أنشئت نتيجة للدعوة املستمرة
من قبل الجامعات النسائية ،إىل جانب دعم
املجتمع الدويل.
كمراقبــات /راصــدات ملحادثــات الســام كحــل أخــر عندمــا
تفشــل الجهــود الراميــة إىل املشــاركة الفعالــة ،كــا تــم تســليط
الضــوء عــى الحاجــة إىل زيــادة مشــاركة الشــابات يف هــذه
اآلليــات.
بالنظــر إىل أن معظــم هــذه اآلليــات جديــدة نســب ًيا ،فــإن
مبــادرات الرصــد والتقييــم املتســقة واملمولــة جيــ ًدا ســتكون

رضوريــة لفهــم الفوائــد واألرضار املحتملــة للنهــوض باملســاواة
الجنســانية ومشــاركة املــرأة يف عمليــات الســام مــن خــال هــذه
اآلليــات .لقــد كان التعلــم املشــرك عمليــة مســتمرة عــر هــذه
اآلليــات مــع مامرســن ومامرســات مــن اليمــن أكــدوا عــى تعلــم
الكثــر مــن الــدروس مــن تجــارب ســوريا واملجلــس االستشــاري
للمــرأة .كــا تتبــع العديــد مــن املشــاركني واملشــاركات النجاحات
النســبية التــي حققتهــا العمليــة الكولومبيــة وأُعــرب عــن التقديـ ِر
عنــد ســاع عــن اإلســراتيجيات املطبقــة يف هــذا الســياق .ويف
الوقــت الــذي توجــد فيــه أمثلــة إيجابيــة عــى هــذه اآلليــات
التــي تنــادي باملشــاركة املبــارشة للمــرأة يف املفاوضــات الرســمية،
ال ت ـزال هنــاك أســئلة مل تتــم اإلجابــة عنهــا حــول مــا إذا كانــت
هــذه اآلليــات تقــوم بإبعــاد النســاء إىل األدوار االستشــارية
وتــؤدي اىل إدامــة تهميشــهن .وناقــش الجهــات املشــاركة كذلــك
مــا إذا كان يكفــي زيــادة متثيــل املــرأة يف عمليــات الســام  -أي
املزيــد مــن النســاء بغــض النظــر عــن نظرتهــن السياســية  -أو
إذا كان ينبغــي أن تركــز الجهــود أكــر عــى إدراج النســاء مــن
املدافعــات عــن حقــوق املــرأة وملتزمــات برفــع مســتوى حقــوق
املــرأة ومصالحهــا يف هــذه العمليــات.

اتفاقيات السالم الشاملة للنوع
االجتامعي األمناط واملامرسة
واالحتامالت واملخاطر
لقــد كان دمــج مراعــاة االعتبــارات الخاصــة بالنــوع االجتامعــي
يف لغــة اتفاقيــات الســام ميثــل تحديًــا كــا يتضــح مــن النتائــج
البطيئــة واملتقلبــة مــع مــرور الوقــت ،مــع اتجاه هبوطــي ملحوظ
منــذ عــام  20. 2015يقــوم مركــز النــوع االجتامعــي والســام
واألمــن يف جامعــة مونــاش بإج ـراء بحــث لتحليــل الشــمول مــن
حيــث النــوع االجتامعــي وقــوة األحــكام ذات الصلــة يف اتفاقيــات

الســام وكذلــك تنفيذهــا وعالقتهــا مبشــاركة املــرأة 21 .تشــر
نتائــج البحــث إىل أن مــا يقــرب مــن نصــف جميــع اتفاقيــات
الســام بــن عامــي  2000و  2016ال تحتــوي عــى إشــارات إىل
نــوع الجنــس أو املــرأة .فحتــى عندمــا تحتــوي اتفاقيــات الســام
عــى أحــكام تتعلــق بالنــوع االجتامعــي ،فــإن األغلبيــة تعتــر
ضعيفــة .ويؤكــد البحــث أيضــا أن اتفاقيــات الســام مــن املرجــح

 20تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن املرأة والسالم واألمن  )S / 2018/900( . 42تتابع البيانات الواردة اتفاقيات السالم الجزئية والشاملة.
 21راجع عىل سبيل املثال ملخص السياسة ،لكاترينا يل كو وجاكوي ترو  :من أجل سالم شامل :تحديد األحكام الجنسانية يف اتفاقيات السالم (نوع الجنس والسالم
واألمن ملوناش.)2018 ،
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أن تتضمــن أحكا ُمــا قويــة تتعلــق بالنــوع االجتامعــي عنــد زيــادة
مشــاركة املــرأة يف املســارين األول والثــاين والربملانــات الوطنيــة
واملجتمــع املــدين .وقــد لوحــظ أيضً ــا أنــه مــن املرجــح أن تتضمــن
الدســاتري واالتفاقيــات الشــاملة أو اتفاقيــات «نهايــة الطريــق»
أحكا ًمــا متعلقــة بالنــوع االجتامعــي قويــة أكــر مــن االتفاقيــات
غــر امللزمــة والجزئيــة .يؤكــد هــذا البحــث ،إىل جانــب العديــد
مــن الدراســات األخــرى ،وجــود نقطــة ضعــف رئيســية يف مجــال
وقــف إطــاق النــار وغريهــا مــن االتفاقيــات األوليــة أو الجزئيــة
22
فيــا يتعلــق باملفاهيــم املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي.
تــم إبــراز دور منظــات املجتمــع املــدين وتأثريهــا يف صياغــة
اتفاقيــة الســام الكولومبيــة مـرا ًرا وتكـرا ًرا كمثــال عــى املامرســة
الجيــدة .بنــا ًء عــى تاريــخ نشــاط املــرأة مــن أجــل الســام طــوال
النـزاع العنيــف الــذي دام  50عا ًمــا ،اســتفادت النســاء مــن نقــاط
القــوة والشــبكات املختلفــة يف مختلــف الدوائــر االنتخابيــة
(مثــل الكولومبيــن والكولومبييــات مــن أصــل أفريقــي والنســاء
مــن الشــعوب األصليــة والشــابات ومــا إىل ذلــك) للتعبئــة مــن
أجــل االعــراف بحقوقهــن .مــن خــال تطبيــق منهــج متعــدد
الجوانــب ،أدركــت النســاء الكولومبيــات تنوعهــن وحاجتهــن
إىل اتخــاذ إج ـراءات مختلفــة ملعالجــة آثــار الن ـزاع .كــا شــكلن
تحالفــات وضغطــن عــى مفــاويض الحكومــة وحركــة فــارك
الثوريــة الكولومبيــة مــن أجــل اإلرصار عــى النظــر يف حقــوق
املــرأة وإدماجهــا ونهــج شــامل العتبــارات النــوع االجتامعــي
للعمليــة والنتائــج.

االبتكارات
إن توفــر متثيــل املــرأة ومشــاركتها يف االتفاقيــات االنتقاليــة
واملوجهــة نحــو العمليــة الســلمية ،التــي تضع إطــا ًرا للمــي قد ًما
يف عمليــة الســام ،هــي إحــدى الطــرق املبتكــرة لتعزيــز مشــاركة
املــرأة وتحقيــق نتائــج أكــر شــمولً بــن الجنســن يف االتفاقيــات
الالحقــة .فعــى الرغــم مــن أن النســاء مــا زلــن غائبــات إىل حــد
كبــر عــن مفاوضــات الســام الرســمية يف اليمــن ،إال أنهن اكتســن
زخـ ًـا يف العمليــات املؤقتــة الســابقة .فقــد دعــا االتفــاق االنتقــايل

الــذي تــم التوصــل إليــه بوســاطة مجلــس التعــاون الخليجــي إىل
تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي تلتــزم مبراعــاة مشــاركة املــرأة.
كــا دعــا االتفــاق إىل عقــد مؤمتــر حــوار وطنــي شــامل لجميــع
القــوى السياســية وحــدد أنــه ينبغــي متثيــل املــرأة لــدى جميــع
األط ـراف املشــاركة؛  23وتــم تحديــد حصــة نســبتها  30يف املائــة
ملشــاركة املــرأة يف الوفــود .يف النهايــة ،شــكلت النســاء  28يف
املائــة مــن انتدابــات الحــوار الوطنــي  2014 - 2013وقــادت
ثــاث مجموعــات عمــل مــن أصــل تســع مجموعــات .كــا تــم
تشــكيل وفــد للنســاء فقــط لتمثيــل احتياجــات النســاء والفتيــات
يف الحــوار الوطنــي دون قيــود االنتســاب الحــزيب .وقــد عملــت
النســاء إىل جانــب الرجــال ومتكــن مــن تضمــن توصيــات
مختلفــة ،مبــا يف ذلــك حصــة نســبتها  30يف املئــة ملشــاركة املــرأة
يف جميــع مؤسســات الدولــة 24 .ففــي حــن أن تنفيــذ نتائــج
الحــوار الوطنــي ،مبــا يف ذلــك الحصــص ،ال يــزال ميثــل تحديًــا
كب ـ ًرا ،فــإن مشــاركة املــرأة وتأثريهــا يف الحــوار الســابق شــكلت
ســابقة ال تـزال املــرأة تشــر إليهــا وهــي تدافــع عــن أعــداد أكــر
مــن النســاء يف عمليــة الســام الرســمية اليــوم.
بالنظــر إىل الجهــود املبذولــة للضغــط مــن أجــل اتبــاع منهــج
يراعــي اعتبــارات النــوع االجتامعــي تتجــاوز الرتكيــز عــى أعــداد
النســاء ،تجــدر اإلشــارة إىل الوحــدة املعنيــة بشــؤون النــوع
االجتامعــي الخاصــة املســتقلة يف كولومبيــا ،والتــي اتبعــت
منــوذج اللجنــة الفرعيــة الكولومبيــة املعنيــة بالنــوع االجتامعــي
املذكــورة آن ًفــا ،باعتبارهــا آليــة مؤسســية مبتكــرة لتنفيــذ اتفــاق
الســام .وقــد تــم النــص عــى هــذه الوحــدة يف اتفاقيــة الســام
لعــام  2016بــن الحكومــة الكولومبيــة وحركــة فــارك .تهــدف
الوحــدة الجنســانية الخاصــة إىل ضــان اتبــاع منهــج يراعــي
اعتبــارات النــوع االجتامعــي يف تنفيــذ اتفــاق الســام مــن خــال
ضــان التواصــل املســتمر مــع املجموعــات النســائية وتقديــم
املدخــات والتوصيــات للمتابعــة .ومــع ذلــك ،فــإن التحــدي
املتمثــل يف ضــان تخصيــص مــوارد كافيــة للتنفيــذ الناجــح
للمنهــج الخــاص بالنــوع االجتامعــي الشــامل ،مبــا يف ذلــك رصــد
وتوثيــق التنفيــذ والتحضــر ملشــاركة سياســية رفيعــة املســتوى،
ال ي ـزال قامئــا .كــا أن ضــان متابعــة عمــل الوحــدة الجنســانية

 22مشاركة املرأة الفعالة يف التفاوض عىل السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم :تقرير اجتامع فريق الخرباء (هيئة األمم املتحدة للمرأة  ) 2018ص . 8
 23اتفاق عىل آلية تنفيذ عملية االنتقال يف اليمن وفقًا ملبادرة مجلس التعاون الخليجي ( ،)2011الفقرتان  10أ و 20
 24سلسلة دراسات الحالة عن املرأة يف عمليات السالم واالنتقال :اليمن (( )2015 - 2011مبادرة السالم الشامل واالنتقال يف معهد الدراسات العليا والتنمية الدولية
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الخاصــة بــآراء الجامعــات النســائية ومجتمــع القواعــد الشــعبية
مــن أجــل تحقيــق رشعيــة أوســع ،يتطلــب أيضــا مــوارد لالتصــال
واالجتامعــات يف جميــع أنحــاء البلــد.

التدخــات لتأمــن القوانــن واالتفاقيــات والسياســات
املســتجيبة للنــوع االجتامعــي
أشــار العديــد مــن املشــاركني واملشــاركات إىل املرحلــة التاليــة
مــن تنفيــذ اتفــاق الســام التــي تتســم بالتحديــات التــي تواجــه
تأمــن الترشيعــات والسياســات للتنفيــذ الكامــل لالتفاقيــات
وضــان مشــاركة مجديــة للمــرأة يف صنــع الق ـرار الســيايس وأال
يتــم التغــايض عنهــا مــرة أخــرى .كخطــوة أوىل لضــان مراعــاة
حقــوق املــرأة واملفاهيــم الخاصــة بالنــوع االجتامعــي يف مثــل
هــذه العمليــات ،يجــب أن تؤمــن النســاء مقاعــد يف «الطــاوالت»
الجديــدة  -الربملانــات وهيئــات صنــع الدســتور ولجــان إعــادة
البنــاء واإلنعــاش واملجالــس املحليــة ومــا إىل ذلــك .يف بعــض
الحــاالت ،تــم متكينهــا مــن خــال الحصــص ،مثــل مــا حــدث يف
الع ـراق والحصــص الربملانيــة الدســتورية يف نيبــال .مــن الــدروس
العامــة املســتفادة اســتخدام األدوات القانونيــة لتأمــن حصــة
عندمــا يكــون التــوازن الســيايس مناســ ًبا ،حيــث قــد يتغــر
الزخــم والدعــم الالزمــان مــع االنتخابــات السياســية .يعتــر إدراج
األحــكام التمكينيــة بشــكل فعــال ،مثــل الحصــص ،يف الترشيعــات
خــال حــدوث موازيــن القــوة السياســية اإليجابيــة ،إس ـراتيجية
رئيســية ،بحيــث يصبــح مــن الصعــب سياس ـ ًيا  -إن مل يكــن مــن
املســتحيل  -إزالتهــا الح ًقــا يف حالــة وصــول املزيــد مــن الحــركات
املحافظــة إىل الســلطة.

«إذا متكنا من حشد عدد ٍ
كاف من النساء للتحدث
بلغة واحدة ،فيجب أن يحدث التغيري .نحتاج أن
يكون لدينا جدول أعامل وأن يكون لدينا هدف؛
التضامن موجود».

ومــع ذلــك ،فحتــى يف العـراق الــذي يضمــن حصــة متثيــل املــرأة
بنســبة  25يف املائــة يف الربملــان ،مل تبــذل جهــود كافيــة إلرشاك
النســاء يف صنــع الق ـرار عــى املســتوى التنفيــذي .توضــح حالــة
العــراق أن الحصــص والتمثيــل العــددي يف الربملــان عــى وجــه
التحديــد ،ال يــؤدي بالــرورة إىل تغيــر اجتامعــي بحــد ذاتــه.
فهنــاك حاجــة إىل جهــود متعــددة ومتكاملــة وطويلــة األجــل مــن
أجــل تغيــر أوســع وأعمــق ودائــم .وقــد قــال أحــد املشــاركني:
«إذا متكنــا مــن حشــد عــدد ٍ
كاف مــن النســاء للتحــدث بلغــة
واحــدة ،فيجــب أن يحــدث التغيــر .نحتــاج أن يكــون لدينــا
جــدول أعــال وأن يكــون لدينــا هــدف؛ التضامــن موجــود».

رصد التنفيذ
أشــار املشــاركون واملشــاركات ،استشــها ًدا بوحــدة النــوع
االجتامعــي الخاصــة يف كولومبيــا كمثــال ملجموعــة متنوعــة
مــن الجهــود التــي ميكــن بذلهــا لدعــم تنفيــذ اتفــاق الســام
املراعــي ملنظــور النــوع االجتامعــي ،إىل الحاجــة إىل وجــود إرادة
سياســية واســتقرار لتحقيــق تقــدم يف التنفيــذ .ولوحــظ أيضً ــا أن
العنــف ال يتوقــف بالــرورة مــع اتفــاق ســام؛ ففــي الواقــع،
غال ًبــا مــا يــزداد العنــف ،خاصــة فيــا يتعلــق بالعنــف الجنــي
والجنســاين ( 25 .)SGBVتتواصــل االعتــداءات عــى املدافعــات
عــن حقــوق اإلنســان والنســاء يف السياســة فيــا يســمى
بالبلــدان التــي متــر مبرحلــة مــا بعــد الـراع والبلــدان التــي متــر
مبرحلــة انتقاليــة .األهــم مــن ذلــك ،الحــظ املامرســون أنــه يف
العديــد مــن املجتمعــات الشــعبية ،يســتمر العنــف يف االزديــاد
مــع تنفيــذ وقــف إطــاق النــار أو اتفاقيــات الســام حيــث
تتعطــل عالقــات القــوى ودينامياتهــا وتبــدأ يف التنــازع عليهــا.
لذلــك ،ينبغــي أن تكــون جهــات مراقبــة اتفاقــات الســام أكــر
انســجا ًما وإدراكًا لالع ـراف والتوثيــق والتصــدي للعنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي وغــره مــن أشــكال التمييــز عــى أســاس
الجنــس املرتبطــة بالعنــف .وهــذا مجــال آخــر يعــد فيــه التمويــل
اإلس ـراتيجي طويــل األجــل للمجموعــات املحليــة التــي تعمــل
مبــارشة عــى رصــد وتنفيــذ هــذه االتفاقيــات أمــ ًرا حيويًــا.

 25العنف املرتبط بالنزاعات ضد املرأة ،أيسلينغ سواين :التحول االنتقايل (كامربيدج :األمن ومسارات متكني املرأة -مطبعة جامعة كامربيدج)2018 ،
نعومي حسني :النتائج املستخلصة من تجميع املواضيع الخاصة مبسارات أبحاث متكني املرأة  ،ورقة عمل ( IDS 406برايتون :معهد دراسات التنمية.)2012 ،
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جلسات التعلم املوازية
يف الغالــب ال تتعلــق املنتديــات واملناقشــات التــي تجــد فيهــا
النســاء واملدافعــات عــن املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي
نقــاط دخــول وفــرص إلقامــة روابــط عــر املســارات بالقضايــا
األساســية التــي يتــم تناولهــا عــى مســتوى املســار األول .ومــع
ذلــك ،فــإن هــذه املجــاالت عــى وجــه التحديــد هــي املتعلقــة
بالقضايــا املوضوعيــة التــي تكــون فيهــا الشــمولية مطلوبــة
أكــر .لذلــك ،أتيحــت للمشــاركني واملشــاركات يف املؤمتــر الفرصــة
الختيــار واحــد مــن املوضوعــات الثالثــة التــي ميثــل كل منهــا
مجــال صعبًــا بشــكل خــاص لتعزيــز مشــاركة املــرأة الفعالــة
ً
وإدمــاج املفاهيــم الجنســانية والروابــط عــر املســارات لتحقيــق
را
شــمول أوســع .كانــت هــذه جلســات تجريبيــة تضيــف عن ـ ً
تعليم ًيــا أكــر نشــاطًا ومشــاركة ومقارنــة إىل املؤمتــر الــذي كان
ممك ًنــا يف مجموعــات أصغــر.
وكانت املواضيع عىل النحو التايل:
 .1إدماج املرأة واملفاهيم الخاصة بالنوع االجتامعي
يف مرحلة املحادثات التمهيدية وخيارات بناء الحوار؛
 .2مشاركة املرأة ووقف إطالق النار املراعي
ملنظور النوع االجتامعي
 .3املرأة واملساواة املبنية عىل النوع االجتامعي
واتفاقيات تقاسم السلطة السياسية.
ناقشــت كل مجموعــة وبلــورت توصيــات للمجتمــع الــدويل
للمســاعدة يف املــي قُد ًمــا يف هــذا الصــدد ،مــع اإلشــارة إىل أن
هــذه املجــاالت املواضيعيــة الثالثــة ال تــزال ضعيفــة للغايــة
مــن حيــث التحليــل املتعلــق بالسياســات واملامرســات وتتطلــب
اهتام ًمــا واســتثام ًرا كبرييــن.

املحادثات التمهيدية
يف املراحــل املبكــرة مــن عمليــة الســام ،متيــل الجهــود رفيعــة
املســتوى لدعــم الســام إىل الرتكيــز عــى جمــع املعلومــات
وتحليلهــا والتخطيــط واملشــاورات مــع أطــراف النــزاع )مثــل
الدبلوماســية املكوكيــة (بهــدف الحــد مــن العنــف وبــدء
مفاوضــات الســام الرســمية 26 .هــذه الجهــود غالبًــا مــا تحــدث
خــارج أعــن العامــة مــع القليــل مــن االهتــام نســب ًيا .ومــع
ذلــك ،فــإن هــذه املرحلــة مــن عمليــة الســام أمــر حاســم يف
تحديــد إطــار أي عمليــة يجــب اتباعهــا ،وبالتــايل لهــا أيضً ــا
تأثــر كبــر يف تحديــد الحيــز املســتقبيل ملشــاركة املــرأة الفعالــة
وإدمــاج املفاهيــم ذات الصلــة بالنــوع االجتامعــي .فعــى ســبيل
املثــال ،قــد يتــم إجـراء تقييــات للنزاعــات ،والتــي غالبًــا مــا تركــز
حرصيًــا عــى أطـراف النـزاع وبالتــايل متنــح امتيازاتها عىل حســاب
الجهــات الفاعلــة مــن أجــل الســام يف العمليــات التاليــة .وباملثل،
فــإن طــرق االختيــار (اإلج ـراءات واملعايــر) التخــاذ ق ـرار بشــأن
املشــاركني واملشــاركات يف املناقشــات واملشــاورات املســتقبلية
قــد يتــم البــت فيهــا ،مــا ميهــد الطريــق لنطــاق الشــمول الــذي
ســيحدث يف املســتقبل.
يف الوقــت الــذي يتــم فيــه غالبــا ذكــر عوامــل مثــل الحاجــة إىل
بنــاء الثقــة بــن أطـراف النـزاع والرسيــة كأســباب إلبقــاء العمليــة
الرســمية مغلقــة نســب ًيا ،خاصــة يف هــذه املرحلــة املبكــرة ،هنــاك
طــرق مختلفــة ميكــن أن تؤثــر فيهــا النســاء وغريهــن عــى
الشــمولية بــد ًءا مــن البدايــة .فمــن تطــور وتبــادل االسـراتيجيات
والــرؤى مــن أجــل الســام إىل بناء الشــبكات والتعبئــة الجامهريية
وصفقــات النخبــة الخلفيــة ،يُظهــر التاريــخ أن النســاء قــد أثــرن
بنجــاح يف هــذه املرحلــة ســواء متــت دعوتهــن أم ال ،وهنــاك
إمكانيــة لفعــل املزيــد.

 26مع ذلك ،ال تسري عمليات السالم بالرضورة يف خط مستقيم.
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تقاســم منظــم املؤمتــر واملشــاركون واملشــاركات أمثلــة مختلفــة
يف هــذا الصــدد .يف رصاع واليــة بالتــو يف نيجرييــا ،وضعــت املــرأة
إعــان ســام عــر االنقســامات وعرضتــه قبــل صياغــة اتفاق ســام
رســمي ،مــا أثــر عــى شــكل النــص النهــايئ 27 .يف ســياقات الحــوار
بــن الطوائــف يف أماكــن أخــرى مــن واليــة بالتــو (خوســيه)،
ضغطــت النســاء الــايئ تــم تعيينهــن مــن ِقبــل مجتمعاتهــن
املحليــة عــى نظرائهــن الذكــور قبــل نتائــج الحديــث لدعــم
حقــوق املــرأة واهتامماتهــا .يف ليبيــا ،قــاد مركــز الحــوار اإلنســاين
مشــاورات مــا قبــل املؤمتــر الوطنــي مــع بعــض االجتامعــات
املخصصــة للنســاء فقــط لتوفــر مســاحة متكينيــة للنســاء للقــاء
وإعــداد األفــكار والتوصيــات 28 .يف ليبرييــا ،ســافرت مجموعــة
مــن املمثــات املؤث ـرات يف املجتمــع املــدين إىل الــدول املجــاورة
لالجتــاع مــع قــادة أط ـراف الن ـزاع لإلقنــاع ببــدء املفاوضــات.
تــم اســتخدام أمثلــة أخــرى ،مثــل تلــك حصلــت يف الفلبــن
واملوزمبيــق والســلفادور وأفغانســتان إلثبــات أن نقــاط الدخــول

اإلنســانية ميكــن أن تكــون مفيــدة بشــكل خــاص لعمليــات الحــد
29
مــن العنــف ،والتــي اســتفادت منهــا النســاء أيضــا.
كــا تــم التأكيــد عــى الحاجــة إىل العدالــة ،مبــا يف ذلــك املشــاغل
املتعلقــة بالعدالــة فيــا يخــص النــوع االجتامعــي منــذ البدايــة.
فقــد طرحــت مســألة «العدالــة مقابــل الســام» يف ســياق العـراق
الــذي مل يشــهد أبــ ًدا عمليــة ســام رســمية دوليــة أو خاضعــة
للتفويــض املحــي عــى الرغــم مــن ســنوات الــراع املســتمر.
ناقــش املشــاركون واملشــاركات مــا إذا كان ميكــن ح ًقــا الســعي
إىل الســام إن مل يتــم فهمــه عــى أنــه اســتجابة ملفهــوم العدالــة.
وحــذر أحــد املشــاركني مــن أن «صنــع الســام مــع العنــارص
الفاعلــة العنيفــة» ببســاطة لــن يفعــل شــيئًا لتحقيــق العدالــة
لألشــخاص املحــارصة بفعــل النـزاع .يف الواقــع ،اقــرح أنــه بــدون
عدالــة ،يظــل خطــر انــدالع حلقــة أخــرى مــن ال ـراع والعنــف
قامئــا.

خمس توصيات قابلة للتنفيذ:
 .1رفع مبدأ وسياسة ومامرسة التحليل املتسق الذي يراعي اعتبارات النوع االجتامعي إلثراء جميع مراحل عمليات
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السالم واألمن ،مبا يف ذلك مرحلة الرتويج لتعتيم الحوار يف املحادثات التمهيدية والحوارات األولية.
 .2تقديم الدعم املايل للمنظامت واالئتالفات والشبكات النسائية من أجل تحقيق النمو املستدام واغتنام الفرص لتشكيل
متويل طويل األجل
املراحل األوىل من عمليات السالم والتأثري فيها والرشوع فيها واملشاركة فيها 31 .سيتطلب ذلك ً
يتجاوز دورة املرشوع من  12إىل  24شهرا.
 .3بناء حمالت عامة إلدماج النوع االجتامعي يف املحادثات التمهيدية (مثل الحمالت عرب اإلنرتنت) والعمل مع حلفاء
مؤثرة(رجال ومؤسسات وساطة ،إلخ) .يف الوقت نفسه ،يجب مراقبة التحرش والهجامت ضد النساء عن كثب.
 .4تطوير وتفعيل عمليات الظل إلعادة الصياغة والتأثري عىل جدول األعامل خالل مرحلة املحادثات التمهيدية حيثام كان
ذلك ممكنا .ميكن أن يشمل ذلك ،عىل سبيل املثال ،مفاوضات موازية مع وفود النساء والوسيط (الوسطاء) فقط
وهيئات وضع الدستور الشاملة للنوع االجتامعي ،إلخ.
 .5خلق التفكري واملامرسات املبتكرة وتوصيات السياسة العامة إلثراء الجهود املبذولة حول اإلدماج األوسع نطاقًا يف
املراحل األوىل من عمليات السالم .عىل سبيل املثال ،قد يشمل الرتكيز املتعلق مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
التفكري يف تعقيدات املشاركة اإلقليمية والدولية والدبلوماسية املكوكية التي تحدث مع القوى العاملية.
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إعالن سالم نساء كافانشان2016 ،
عملية املؤمتر الوطني الليبي :التقرير النهايئ (مركز الحوار اإلنساين.)2018 ،
عىل سبيل املثال ،تم التفاوض عىل وقف إلطالق النار يف أفغانستان يف عام  2001للسامح بإعطاء التطعيامت ضد شلل األطفال.
راجع أيضا تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن املرأة والسالم واألمن )S / 2018/900( 19
وقد ظل النقص املستمر يف متويل املنظامت النسائية معرتفا به عىل نطاق واسع .راجع عىل سبيل املثال :ليز فورد ،متويل مجموعات حقوق املرأة يف البلدان
الفقرية يرتاجع بأكرث من النصف (الغارديان .)2016

مشاركة املرأة الفعالة يف عمليات السالم:
اإلجراءات واإلسرتاتيجيات عرب املسارات

14

وقف إطالق النار
مــع توقــف عمليــات املســار األول يف جميــع أنحــاء العــامل يف
كثــر مــن األحيــان وارتفــاع مســتويات العنــف يف العديــد مــن
النزاعــات ،هنــاك تركيــز متزايــد عــى الحــد مــن العنــف ،حيــث
تحظــى اتفاقيــات وترتيبــات وقــف إطــاق النــار باهتــام أكــر،
مبــا يف ذلــك يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا .تــم
العــرض عــى املشــاركني واملشــاركات مــن اليمــن وليبيــا والعـراق
بشــكل خــاص التحديــات املتمثلــة يف تأمــن وقــف إطــاق نــار
فعــال يف املنطقــة .ويف الوقــت نفســه ،لوحــظ وجــود عالقــة
محتملــة بــن العمليــات املتوقفــة ووقــف إطــاق النــار املطــول،
ويكمــن الخطــر يف أن ديناميــات ال ـراع ميكــن أن تتأثــر ســل ًبا
مــع الجهــود األوســع نحــو الســام اإليجــايب.
لذلــك ،اســتعرض املشــاركون واملشــاركات يف مجموعــة العمــل
هــذه املفاهيــم واملصطلحــات الرئيســية املتعلقــة بوقــف إطــاق
النــار باإلضافــة إىل أوجــه املامرســة املتعلقــة بإدمــاج النــوع
االجتامعــي ،مبــا يف ذلــك الحاجــة إىل لغــة اتفاقيــة مراعيــة ملنظــور
النــوع االجتامعــي بشــأن وقــف إطــاق النــار وآلياتــه وطــرق
تحســن رصــد وقــف إطــاق النــار مــن وجهــة نظــر النــوع
االجتامعــي وتقييمــه بشــكل أفضــل .كــا تــم تســليط الضــوء
عــى إسـراتيجيات الشــمول خــال مرحلــة التفــاوض بشــأن وقف
إطــاق النــار مــن أجــل زيــادة تنــوع فــرق الوســاطة أو التيســر
وآليــات الرصــد.
يف إطــار منهــج التعلــم املقــارن ،تبــادل املشــاركون واملشــاركات
التجــارب ووجهــات النظــر .يف جورجيــا ،وفيــا يوجــد اتفــاق
لوقــف إطــاق النــار إلنهــاء العنــف يف النــزاع الجيورجــي
األبخــازي ،هنــاك انتهــاكات متكــررة ،حيــث وقعــت حــوادث
االختطــاف واالحتجــاز غــر القانــوين والقتــل .تعمــل هــذه
الحــوادث عــى الحــد مــن األمــن اإلنســاين لســكان املنطقــة.
ـال مــن قــرص أيضــا .فقــد احتجــت النســاء
وذكــر املشــاركون مثـ ً
القربصيــات بأســلوب ســلمي بينــا كــن يرتديــن زي الســندريال

ملامرســة الضغــط مــن أجــل فتــح نقطــة تفتيــش عــى الخــط
األخــر الــذي يفصــل بــن الشــال الــريك والجنــوب اليونــاين.
كان ذلــك اســتجابة للحــد مــن حريــة التنقــل بــن املنطقتــن،
والــذي أعــاق الجهــود املبذولــة لتحقيــق املصالحــة واالتصــال
املبــارش .وبالفعــل تــم رفــع القيــود بنجــاح خــال أســبوع.
يف ميامنــار ،مل يكــن التقــدم املحــرز يف وقــف إطــاق النــار
ملحوظًــا .ووقــع ثلــث الجامعــات املســلحة فقــط عــى ما يســمى
باتفاقيــة وقــف إطــاق النــار عــى الصعيــد الوطنــي لعــام 2015
(العديــد مــن الجامعــات األخــرى تعمــل مبوجــب وقــف إطــاق
النــار ثنــايئ) .إىل جانــب العمليــة الرســمية املتوقفــة ،ال يــزال
هنــاك نقــص مســتمر يف احــرام حقــوق اإلنســان للجامعــات
العرقيــة وذات الهويــة املختلفــة يف جميــع أنحــاء البــاد .كــا
ال تــزال مشــاركة املــرأة ومتثيلهــا السياســيني يف هيئــات صنــع
القـرار متدنيــة حيــث ال تدعــم حكومــة ميامنــار تطويــر الحصــص
الخاصــة بالنــوع االجتامعــي يف املؤسســات العامــة ويف هيــكل
الســام الرســمي.
ناقــش املشــاركون أيضً ــا الجوانــب اإليجابيــة للتكنولوجيــا
ووســائل التواصــل االجتامعــي لتوثيــق انتهــاكات وقــف إطــاق
النــار وكذلــك انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،عــى الرغــم مــن طــرح
أســئلة مهمــة حــول القــدرة عــى حاميــة الضحايــا وكل مــن تتقدم
أو يتقــدم بتهــم االعتــداء .ميكــن لوســائل اإلعــام أن تكــون مبثابــة
أداة فعالــة إلعــام الجمهــور بتفاصيــل اتفاقيــات وقــف إطــاق
النــار ،خاصــة عندمــا يحجــم املمثلــون املســلحون عــن التواصــل
مــع املجموعــات املدنيــة .ميكــن أن تســاعد التقنيــات الحديثــة
أيضً ــا يف املراقبــة املدنيــة لالتفاقيــات كــا ميكــن اســتخدام وســائل
التواصــل االجتامعــي لبنــاء الثقــة بــن املجتمعــات ،مثــل بوابــة
توثيــق عــدد األيــام التــي صمــد فيهــا وقــف إطــاق النــار ،مــا
يعــزز االلتـزام بشــكل إيجــايب .مــن ناحيــة أخــرى ،متــت اإلشــارة
إىل أن وســائل التواصــل االجتامعــي ميكــن التالعــب بهــا بشــكل
خاطــئ وأن تكــون أداة للتضليــل ،مــا يعــزز ســوء التفاهــم
والعــداء بــن الجامعــات املتصارعــة.
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خمس توصيات قابلة للتنفيذ:
 .1وضع مجموعة من السياسات والتحليالت ذات الصلة باملامرسني بشأن إدراج النوع االجتامعي ووقف إطالق النار
لتحديد األماكن التي تكمن فيها الفجوات بشكل عام ودعم بذل مزيد من الجهود إلدماج املفاهيم الخاصة بالنوع
االجتامعي يف وقف إطالق النار من االتفاقات إىل التنفيذ.
 .2إنشاء مكتب تدخل رسيع إلنشاء مراجعات نسوية رسيعة ومتعددة اللغات لنصوص وقف إطالق النار املقرتحة أو
املتفق عليها ،مبا يف ذلك اقرتاحات التنفيذ وأمثلة من املامرسات الجيدة والبيانات واألدلة .وميكن تقديم ذلك أيضً ا
32
لخطط وإسرتاتيجيات الحد من العنف املحلية.
 .3ترجمة إرشادات األمم املتحدة املقبلة بشأن الوساطة يف وقف إطالق النار إىل لغات متعددة مع إعطاء األولوية
للسياقات التي يتم فيها االتفاق عىل وقف إطالق النار أو تنفيذه أو يحتمل أن يكون يف األفق .تم إعداد التوجيه
ليشمل «مقرتحات تشغيلية» للجهات الفاعلة عىل الصعيدين الوطني واملحيل لتأمني نتائج شاملة من حيث النوع
االجتامعي من عمليات وقف إطالق النار وعمليات الحد من العنف.
 .4تطوير دورة تدريبية عاملية للنساء والرجال من السياقات املتأثرة بالنزاع حول املفاهيم الخاصة بالنوع االجتامعي يف
عمليات وقف إطالق النار والحد من العنف .ينبغي أن تكون الدورة مستنرية باألدلة ،وتقدم من قبل مامرسني خرباء
ومتاحة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي.
 .5النظر يف فوائد فرق أو لجان مراقبة نسائية بالكامل وآليات العدالة الصديقة للمرأة لتسهيل اإلبالغ من قبل النساء
والفتيات والفتيان والرجال حسب االقتضاء يف عمليات وقف إطالق النار والحد من العنف.

تقاسم السلطة السياسية
إن تقاســم الســلطة السياســية أمــر أســايس لعمليــات الســام
وغال ًبــا مــا يكــون موضــع نــزاع كبــر ،ألنــه يتعلــق بكيفيــة
االحتفــاظ بالســلطة ومامرســتها يف مؤسســات الدولــة ومــن
خاللهــا .كمســاحة للتســوية بــن أطــراف النــزاع وعــادة مــا
يتــم االتفــاق عليهــا مــن خــال اتفــاق النخبــة ،نــادرا ً مــا تكــون
املشــاركة الفعالــة للمــرأة واعتبــارات املســاواة املبنيــة عــى النــوع
نقصــا
االجتامعــي جــز ًءا مــن هــذه املناقشــات .كــا أن هنــاك ً
يف فهــم مــا يعنيــه تحقيــق منهــج يســتجيب للمنظــور املراعــي
للنــوع االجتامعــي يف تقاســم الســلطة السياســية .استكشــف
فريــق العمــل مفاهيــم وأشــكال تقاســم الســلطة السياســية،
مــع الرتكيــز عــى ترتيبــات تقاســم الســلطة السياســية املؤقتــة
أو االنتقاليــة ،إىل جانــب التحديــات التــي تواجــه تفعيلهــا مــن
منظــور النــوع االجتامعــي.

غال ًبــا مــا كانــت النســاء يف وضــع غــر مــوات بشــكل واضــح يف
العمليــات املؤقتــة لتقاســم الســلطة السياســية ،حيــث متنــح
النتائــج الســلطة ملــن كان يف قلــب ال ـراع ،مــا أتــاح ألط ـراف
النــزاع الســيطرة عــى الفــرة االنتقاليــة وبصــورة متكــررة دون
انتخابــات .عــاوة عــى ذلــك ،غالبــا مــا تتــم مفاوضــات تقاســم
الســلطة خلــف أبــواب مغلقــة حيــث يتــم اســتبعاد النســاء .قــد
تواجــه دعــوة املــرأة إىل التمثيــل يف الحكومــة الناتجــة عــن العملية
االنتقاليــة املزيــد مــن التحــدي بســبب عدم وجــود توافــق يف اآلراء
بــن املجموعــات النســائية والرؤيــة املشــركة .ميكــن أن تشــكل
مســألة مــن يجــب أن ميثــل املــرأة نقطــة شــائكة ،خاصــة إذا مل
تجــر االنتخابــات .ومــع ذلــك ،فــإن أي مــن هــذه التحديــات حــول
انعكاســا للحيــز
قضايــا اإلجــاع والتمثيــل متثــل يف حــد ذاتهــا
ً
الســيايس املحــدود الــذي تعمــل فيــه املــرأة والضغــوط التــي
تظهــر كنتيجــة لذلــك  -فهــذه ليســت تحديــات يواجههــا الرجــال
كمجموعــة نظـ ًرا ألن هنــاك مجــالً لتنــوع الــرأي والتمثيــل بينهــم.

 32للحصول عىل مثال عن نوع املراجعة والتحليل الذي ميكن أن يحدث ،راجع التحالف من أجل إدماج النوع االجتامعي يف عملية السالم ،إذا كان هناك اعتبار
لنصف السكان :نقد التفاق وقف إطالق النار يف ميامنار عىل املستوى الوطني وإطار لجنة املراقبة املشرتكة من منظور جنساين (  .)2018وهي متوفرة باللغتني
اإلنجليزية والبورمية.
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ميكــن أن توفــر االنتخابــات ميــزة لتمثيــل املــرأة ومشــاركتها ،عــى
الرغــم مــن أن ذلــك يعتمــد عــى النظــام االنتخــايب والعوامــل
الســياقية األخــرى .املثــال املذكــور يف املناقشــات هــو االنتخابــات
الخاصــة بأيرلنــدا الشــالية التــي جــرت يف عــام  1996التــي
تقــرر فيهــا أن يشــارك تفويضــات األحـزاب يف محادثــات الســام.
اســتفادت الحركــة النســائية مــن الشــبكات النســائية ومهــارات
الدعــوة مــن خــال حملــة «  100امــرأة  100 -صــوت» .وكان مــن
قوتهــن أن الدعــوة إىل الشــمول مل تقــدم مــن ِقبلهــم فحســب،
ولكــن أيضً ــا مــن ِقبــل حركــة مدنيــة أوســع تهتــم بحقــوق
اإلنســان .ســاعد النــداء األوســع املتمثــل يف الدعــوة إىل املســاواة
إىل مــا بعــد املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي يف بنــاء
دعــم ســيايس واســع.

كــا أن اســتخدام الحصــص املتفاوض عليهــا واملتفــق عليها يف أول
جمعيــة تأسيســية يف نيبــال ومــا تالهــا مــن إنشــاء تجمــع نســايئ
هــو مثــال بــارز عــى دور املــرأة يف تقاســم الســلطة السياســية
يف املرحلــة االنتقاليــة .أتــاح التجمــع النســايئ مســاحة لألعضــاء
مــن النســاء ملناقشــة بعــض نقــاط جــدول األعــال املشــركة التــي
دافعــن عنهــا يف ذلــك الوقــت واالتفــاق عليهــا ،مثــل الحــق يف
التمثيــل النســبي والشــامل يف الربملــان ملواصلــة الجهــود الراميــة
إىل مشــاركة املــرأة عــى قــدم املســاواة يف صنــع الق ـرار 33 .كــا
متــت مناقشــة تخصيــص حصــة نســبتها  ٪ 25مــن الدســتور
العراقــي لتمثيــل املــرأة يف الربملــان إىل جانــب االع ـراف بأنــه ال
يـزال هنــاك الكثــر الــذي يتعــن القيــام بــه لدعــم مشــاركة املــرأة
ومتثيلهــا يف املؤسســات والعمليــات الحكوميــة يف ســياق الجهــود
املبذولــة إلعــادة البنــاء واملصالحــة بعــد انتهــاء ال ـراع.

خمس توصيات قابلة للتنفيذ:
 .1تطوير موارد معرفة متهيدية ميكن الوصول إليها بسهولة حول النوع االجتامعي وتقاسم السلطة السياسية (مثل قامئة
من التحديات واإلسرتاتيجيات املشرتكة للتغلب عليها ،قامئة مرجعية قصرية أو برنامج تدريبي متهيدي للرجال
34
والنساء).
 .2إجراء مزيد من البحث والتقيص يف مجاالت تقاسم السلطة السياسية التي لها أهمية مشرتكة بالنسبة للمرأة ،مثل
االنتخابات والتعيينات لرتتيبات تقاسم السلطة املؤقتة.
 .3توفري الدعم املايل والسيايس وغريه من أشكال الدعم للمجتمع املدين لصياغة مقرتحات ملموسة إلرشاك املرأة يف تقاسم
السلطة السياسية والتعبئة لتطوير تحالفات إسرتاتيجية .عىل سبيل املثال ،ينبغي تطوير املواقف تجاه أسئلة مثل:
هل يجب عىل األحزاب تعيني النساء يف مناصب الحكومة االنتقالية؟
 .4منوذج لخيارات واتفاقيات تقاسم السلطة السياسية لتأثريها عىل النوع االجتامعي .يجب أن يدعم ذلك الوسطاء
واملجتمع املدين والجهات الفاعلة األخرى.
 .5النظر يف اتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة ،مبا يف ذلك الحصص حيثام كان ذلك مواتيا ومناس ًبا وذلك لتشجيع إرشاك املرأة
ومشاركتها الفعالة يف املؤسسات والعمليات الرئيسية للدولة (مثل الربملانات وهيئات وضع الدستور ،إلخ) .ينبغي
بدل من الحد األقىص لتمثيل املرأة.
توضيح أن الحصص توفر الحد األدىن من املتطلباتً ،

 33النساء األعضاء يف الجمعية التأسيسية :دراسة حول مساهمة املرأة يف صنع الدستور يف نيبال (املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية ،جمعية القانون
النيبالية ،تجمع املرأة ،أمانة الجمعية التأسيسية.)2011 ،
 34للحصول عىل مورد أويل ،راجع الوصول إىل السلطة السياسة لكريستني بيل :املرأة وتقاسم السلطة السياسية يف عمليات السالم (األمم املتحدة للمرأة.)2018 ،
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الخالصة
الســام ،كــا تبــن التجــارب أنــه حتــى مــع النجــاح يف إدراج
أحــكام املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي يف اتفاقيــات
الســام ،فــإن التنفيــذ يتطلــب آليــات مســتمرة ويقظــة للرصــد
واملســاءلة.

ســلطت مناقشــات املؤمتــر الضــوء عــى الخطــوات الكبــرة التــي
اتخذتهــا النســاء يف خلــق مســاحات إلســاع أولوياتهــن عــى
الرغــم مــن التهميــش املســتمر .أظهــرت النســاء أيضً ــا الشــجاعة
لتعزيــز منظــور النــوع االجتامعــي يف األماكــن التــي يهيمــن
عليهــا الذكــور ويســيطر عليهــا النظــام األبــوي عندمــا يتــم
متثيلهــن يف العمليــات الرســمية .يف حــن ال ت ـزال هنــاك العديــد
مــن التحديــات ،فــإن منــو شــبكات الوســاطة اإلقليميــة للمــرأة
ومشــاركة املــرأة وتأثريهــا يف مؤمتــر الحــوار الوطنــي اليمنــي
والطريــق الشــامل نحــو إبــرام اتفــاق ســام كولومبــي يف عــام
 2016مــا هــي إال أمثلــة قليلــة مــن األمثلــة امللهمــة التــي
تدخــل فيهــا املــرأة عــر النافــذة يف وجــه األبــواب املغلقــة .كــا
ســلط املشــاركون واملشــاركات الضــوء عــى الــدور املهــم للدعــم
الــدويل والخــرة الجنســانية والعمــل مــع الحلفــاء وبنــاء حركــة
وإســراتيجية قويــة ،مــن بــن عوامــل مهمــة أخــرى.

هــذا هــو الوقــت املناســب للتفكــر يف تجــارب املــرأة وللتعلــم
املشــرك واملقــارن وللدعــوة إىل إســراتيجية ملعالجــة املشــاغل
وتقديــم توصيــات للســام الشــامل عــى أعــى املســتويات ،مبــا يف
ذلــك مختلــف املنتديــات الحتفــاالت عــام  2020بذكــرى إعــان
بكــن وقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة  . 1325ويف
الوقــت الــذي تكــون فيــه الطــرق املؤديــة إىل الســام مختلفــة
حســب كل ســياق ،فــإن أحــد الثوابــت هــو الحاجــة إىل مشــاركة
هادفــة للمــرأة يف عمليــات الســام ويف جميــع أماكــن صنــع القرار
ذات الصلــة للمســاعدة يف ضــان ســام عــادل وشــامل ومســتدام.

يف ختــام املؤمتــر كــرر املشــاركون واملشــاركات إميانهــم بالقــوة
التــي متتلكهــا النســاء عندمــا تتحــدن  -مــع االع ـراف واح ـرام
اختالفهــن -لتعزيــز الرؤيــة التحوليــة وجــدول أعــال تحقيــق
الســام .كــا تــم تســليط الضــوء عــى بنــاء التحالفــات ،مبــا
يف ذلــك العمــل عــى مختلــف املســتويات ،مــع الرجــال ،عــر
مختلــف األطـراف ،ومــع مختلــف الشــبكات والحــركات ،باعتبــاره
را أساس ـ ًيا يف تعزيــز املفاهيــم الخاصــة بالنــوع االجتامعــي
عن ـ ً
وزيــادة مشــاركة املــرأة الفعالــة يف عمليــات الســام .هنــاك
حاجــة إىل وجــود إسـراتيجية يف كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة

باإلضافــة إىل التوصيــات التــي متــت مشــاركتها ســابقًا بشــأن
املحادثــات التمهيديــة ووقــف إطــاق النــار وتقاســم الســلطة
السياســية ،تــم اســتخالص عــدد قليــل مــن التوصيــات الشــاملة
ذات األولويــة مــن مناقشــات املؤمتــر التــي اســتمرت ملــدة يومــن
والــواردة أدنــاه .يتكــرر ورود بعــض مــن هــذه التوصيــات مؤكــدة
مــن جديــد عــى التوصيــات املقدمــة يف املنتديــات األخــرى،
فرصــا إضافيــة للتنســيق وتحديــد
بينــا تقــرح توصيــات أخــرى ً
األولويــات واالســتثامر اإلسـراتيجي بــن الجهــات الفاعلــة العاملــة
يف هــذا املجــال.
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توصيات شاملة
 .1تبني روابط رسمية وغري رسمية عرب مسارات السالم :يجب إنشاء آليات رسمية وغري رسمية متعددة تتيح الروابط
بني املسارات كلام كان ذلك ممك ًنا لتغذية وتطوير األفكار واالقرتاحات وتحديات العصف الذهني وحل املشكالت.
قد تتضمن هذه اآلليات جلسات العصف الذهني واالستشارات الدورية وجوالت الدراسة واملؤمترات اإلعالمية ثنائية
االتجاه والتنظيم املشرتك ،وأكرث من ذلك 35 .قد يحدث ذلك من البداية حول وضع جدول األعامل فيام يتعلق
مبجاالت املناقشة الفنية ودعم تنفيذ ترتيبات وقف إطالق النار واالتفاقات اإلطارية والقضايا األخرى التي قد تنشأ.
يجب إيالء االعتبار لعدد من هذه املبادرات وكذلك مقدار التأثري املتاح عىل حد سواء 36 .ويف الوقت نفسه ،هناك
حاجة مستمرة للتفكري النقدي والبحث القائم عىل األدلة وتحديد الدروس املستفادة بشأن املامرسة والنتائج املتمثلة
يف إنشاء روابط عرب مسارات السالم ،مثل ما يتعلق باملجالس االستشارية للمرأة واللجان ذات الصلة بالنوع االجتامعي
وغريها من اآلليات التي يجري تنفيذها بشكل متكرر 37 .يجب أن يجري املزيد من البحث والتفكري أيضً ا فيام إذا
قد يكون لبعض اآلليات من تأثريات ضارة وفقًا لسامت التصميم والسياقات الخاصة به.
 .2ضامن مشاركة املرأة املبارشة والفعالة يف عمليات السالم الرفيعة املستوى أبرز املشاركون واملشاركات الحاجة املاسة
والعاجلة إىل ضامن مشاركة املرأة املبارشة والفعالة يف عمليات السالم الرفيعة املستوى .إن بروز شبكات الوساطة
النسائية اإلقليمية والتأكيد املتكرر عىل املشاركة املبارشة من قبل املشاركني واملشاركات يف مناقشات املؤمتر يعكس
تزايد نفاد صرب القيادات النسائية .ومع ذلك ،فإن تضمني أعداد أكرب من النساء عىل مستوى املسار األول ،ال ينتقص
من الحاجة إىل إقامة روابط بني املسارات وخلق شمولية أوسع وضامن أن تكون الخربة الخاصة بالنوع االجتامعي
جز ًءا من املعرفة والخربة املطبقة لدعم الجهود الرامية إىل تحقيق السالم .باإلضافة إىل االستمرار يف بناء اإلرادة
السياسية ملشاركة املرأة املبارشة يف العمليات الرفيعة املستوى ،ميكن تقديم مزيد من البحث واملشورة من جميع
املداخل بشأن كيفية تصميم الحصص وتطبيقها ال سيام بالنظر إىل مدى تكرار النساء وأنصار املساواة بني الجنسني
يف الدعوة إىل وضع الحصص املبنية عىل النوع االجتامعي.
 .3تطوير وتبادل املعرفة املراعية لالعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي :بالنظر إىل الفجوات يف املعرفة وردود األفعال
اإليجابية من املشاركني يف املؤمتر حول جلسات التعلم املوازية ،ينبغي أن تستمر الجهود لزيادة تطوير املعرفة املراعية
لالعتبارات الجنسانية يف املجاالت الفنية والتقنية الرئيسية التي تنشأ يف سياق عمليات الوساطة الرفيعة املستوى
وتوسيع نطاق التعلم املشرتك ومبادرات بناء القدرات يف هذه املجاالت للرجال والنساء معا .وتستحق مجاالت الرتكيز
التقني للمؤمتر) قبل املحادثات ووقف إطالق النار وتقاسم السلطة السياسية( مزي ًدا من البحث واالنتباه واملناقشة
إىل جانب مجاالت أخرى أيضً ا )مثل الالمركزية( .اقرتح املشاركون يف املؤمتر أيضً ا أن هناك أولوية قصوى لجعل
املنتجات املعرفية والتدريب متا ًحا عىل نطاق واسع باللغة العربية بشكل خاص ،مبا يف ذلك التفاوض والوساطة
ودمج املفهوم الجنساين عمو ًما.

 35ملزيد من التفاصيل حول تطوير الروابط بني املسارات ،يرجى االطالع عىل محادثات ربط محادثات السالم غري الرسمية والرسمية ألنجايل دايال:
من الحركات إىل الوسطاء (معهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن )2018 ،ص 6 - 5
 36حول تعزيز التأثري يف املشاورات ،انظر عىل سبيل املثال :ما بعد التشاور :أداة من أجل االنخراط املجدي مع النساء يف الدول الهشة واملتأثرة
بالرصاعات (شبكة العمل من أجل نوع الجنس من أجل السالم واألمن يف اململكة املتحدة ( ،)GAPSواملنظمة الدولية للمرأة من أجل املرأة ،ومنظمة
العفو الدولية يف اململكة املتحدة وعامل آمن ( )Saferworldواملرأة يف العامل .) Womankind Worldwide 2019
 37عىل سبيل املثال ،راجع البحث التايل حول الحوارات الوطنية :ما الذي يؤدي إىل الحوارات الوطنية أو يوقفها ،لثنانيا بافنهولز وآخرين (مبادرة السالم الشامل
واالنتقال.) 2017 ،
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فيم يخص خرباتها يف اتفاقيات السالم يف جميع املراحل مع تحقيق مكاسب غري متسقة يف لغة
 .4تعزيز الشمولية َ
38
خاصة بالجنسني يف اتفاقيات سالم جزئية وشاملة واتجاه تنازيل حديث العهد ،ال يزال هناك الكثري مام يجب عمله.
تشري الدالئل إىل أن االتفاقيات الجزئية ،مثل اتفاقيات وقف إطالق النار ،متيل إىل االفتقار إىل تكامل املفاهيم ذات
الصلة بالنوع االجتامعي عىل وجه الخصوص 39 ،وهو ما يعكس عىل األرجح إسرتاتيجية الوساطة التي ما زالت
شائعة وإعطاء األولوية الحرصية لصفقة النخبة يف املراحل املبكرة من عملية السالم .يجب إعطاء األولوية لالستثامرات
يف العمليات الشاملة والخربات املتاحة يف مجال النوع االجتامعي لالتفاقيات الجزئية ،خاص ًة ألنها أكرث أنواع االتفاقيات
مهم لعملية شاملة تتبعها .عالوة
أساسا ً
شيو ًعا تشهدها املنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا اليوم وألنها تضع ً
عىل ذلك ،ولضامن االستثامرات السابقة يف شكل الوقت والجهد والتمويل لتعزيز عمليات واتفاقيات السالم الشاملة،
ينبغي تقديم دعم دويل مستمر آلليات التنفيذ والرصد ،مبا يف ذلك املشاركة املنتظمة مع املجتمع املدين وأدوار املرأة
40
فيه.
 .5توفري املوازنة املراعية للمنظور الجنساين ومتويل املجتمع املدين األسايس يجب عىل الجهات املانحة والجهات الفاعلة
الرائدة يف عملية السالم ضامن املوازنة املراعية للمفهوم الجنساين ألنشطتهم ،مع مراعاة معيار األمم املتحدة الذي
يحدد نسبة  15يف املائة كحد أدىن للمبادرات التي تعمل يف املقام األول عىل تعزيز املساواة املبنية عىل النوع
االجتامعي يف الربمجة .وليك تحصل مشاركة املرأة الفعالة واملساواة بني الجنسني عىل الدعم السيايس والتقني وغريه
من أشكال الدعم الالزمة لعمليات السالم ،ينبغي توفري موارد أكرب .فيام يتعلق بذلك ،هناك حاجة إىل زيادة التمويل
الطويل األجل واملرن واألسايس لدعم زيادة التأهب والتخطيط اإلسرتاتيجي والعمل املبكر من قبل املنظامت النسائية
والحركات ودعاة املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي يف سياقات الرصاع وما بعد الرصاع .تتطلب مبادرات العديد
من النساء الحارضات يف املؤمتر مزي ًدا من االستثامر والدعم لتسخري وتضاعف تأثري العمل الذي يتقدمن به بشجاعة.
وهذا بدوره ميكن أن يؤدي إىل تعزيز استجابة املجتمع املدين التفاقيات وقف إطالق النار والسالم وتنفيذها ،عىل
سبيل املثال ،ملواصلة الدفع نحو سالم دائم وشامل للجميع.

 38تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن املرأة والسالم واألمن )S / 2018/900( .42
 39راجع مخترص السياسة لكاترينا يل كو وجاكوي ترو :من أجل سالم شامل :تحديد األحكام الجنسانية يف اتفاقيات السالم (نوع الجنس والسالم واألمن
ملوناش)2018 ،
 40ملزيد من التوصيات حول تطوير وتنفيذ اتفاقيات السالم ،راجع مشاركة املرأة الفعالة يف التفاوض عىل السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم :تقرير اجتامع
فريق الخرباء (هيئة األمم املتحدة للمرأة  )2018ص .42
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هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة هــي منظمة األمــم املتحدة
املعنيــة باملســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي ومتكــن
املــرأة .والهيئــة هــي نصــر عاملــي لقضايــا املــرأة والفتــاة،
حيــث نشــأت بغــرض التعجيــل بإحـراز تقــدم فيــا يتصل
بتلبيــة احتياجاتهــن عــى الصعيــد العاملي.
تدعــم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف وضــع معايــر عامليــة
لتحقيــق املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي ،وتعمــل مــع الحكومــات واملجتمــع املــدين
لتصميــم القوانــن والسياســات والربامــج والخدمــات الالزمــة لضــان تنفيــذ تلــك املعايــر .وهــي
تقــف وراء مشــاركة املــرأة عــى قــدم املســاواة يف جميــع جوانــب الحيــاة ،مــع الرتكيــز عــى
 5مجــاالت ذات أولويـــة :زيـــادة قيـــادة املــرأة ومشـــاركتها ،إنهـــاء العنـــف ضـــد املرأة ،إشــراك
املرأة يف جميـــع جوانـــب عمليـــات الســام واألمن ،تعزيـــز التمكني االقتصادي للمـــرأة ،وجعـــل
املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعي محوريـــة يف عمليـــة تخطيـــط التنميـــة وميزانيتها علـــى
الصعيـــد الوطنـــي .كمـــا تعمـل هيئـة األمم املتحدة للمـــرأة عىل تنسيق وتعزيـز عمـل منظومـة
األمــم املتحــدة يف مجــال املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي.
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