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هانا بزويك
هانــا بزويــك هــي مستشــار شــؤون المــرأة والســلم واألمــن فــي البعثــة الدائمــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باألمــم
المتحــدة فــي نيويــورك ومستشــار لمديــر مكتــب االتصــال التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي أبــو ظبــي .وكانــت
تعمــل ســابقاً فــي معهــد جورجتــاون للمــرأة والســلم واألمــن فــي واشــنطن حيــث أجــرت أبحاثــاً عــن مشــاركة المــرأة فــي
عمليــات الســام .فــي الفتــرة مــن  2010إلــى  ،2012عملــت هانــا بزويــك فــي برنامــج هيئــة الســام األمريكــي فــي المغــرب
كأخصائــي لتنميــة قــدرات الشــباب ومنســق تمكيــن المــرأة والفتيــات .وحصلــت هانــا بزويــك علــى درجــة البكالوريــوس فــي
الدراســات الدوليــة مــن كليــة ڤاســار مــع مرتبــة الشــرف ،ودرجــة الماجســتير فــي الدراســات العربيــة مــن مدرســة إدمونــد
ويلــش للشــؤون الخارجيــة بجامعــة جورجتــاون .وجهــات النظــر الــواردة فــي هــذه الورقــة البحثيــة هــي آراء المؤلــف بصفتــه
الشــخصية ،وال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــات نظــر الجهــة التــي يعمــل فيهــا حاليــاً.

ملخص تنفيذي
•توســيع مشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام هــو أحــد أبــرز البنــود فــي جــدول أعمــال مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة
منــذ تبنــي القــرار التاريخــي رقــم  1325فــي  2000والــذي اعتــرف باألثــر غيــر المتناســب والفريــد للصــراع المســلح علــى المــرأة،
وأقــر بأهميــة مشــاركة المــرأة فــي جميــع الجوانــب المتعلقــة بمنــع النزاعــات والتخفيــف مــن حدتهــا وحلهــا وبنــاء الســام.
•بالرغــم مــن األدلــة الحاســمة التــي تبيــن أن مشــاركة المــرأة تزيــد مــن احتمــال اســتمرار اتفاقــات الســام لمــدة ال تقــل عــن
خمســة عشــر عامــاً بنســبة  35بالمائــة إال أنــه ال يــزال هنــاك إقصــاء منهجــي للمــرأة.
•يختلــف تأثيــر الصــراع المســلح علــى المــرأة مقارنــة بالرجــل؛ ففــي حيــن أن الرجــال يشــكلون غالبيــة المقاتليــن واالحتمــال
األقــرب هــو مقتلهــم جــراء التأثيــرات المباشــرة للحــرب إال أن المــرأة أكثــر عرضـ ًـة للمــوت جــراء اآلثــار غيــر المباشــرة للحــرب
بعــد انتهــاء الصــراع ألســباب تتعلــق بانهيــار النظــام االجتماعــي ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والخــراب االقتصــادي ،وانتشــار
األمــراض المعديــة.
يوســعون فــي الغالــب مــن
•لهــذا فــإن النســاء اللواتــي أتيحــت لهــن الفرصــة للمشــاركة المؤثــرة فــي مفاوضــات الســام ّ
نطــاق الموضوعــات المطروحــة علــى طاولــة النقــاش بحيــث ال تقتصــر علــى إرســاء األمــن ولكــن تشــمل قضايــا أعــم كحقــوق
اإلنســان والتنميــة.
•لمــا كانــت عمليــات الســام تتطــور بمــرور الوقــت مــن مجــرد إعــان وقــف إطــاق النــار وتقســيم األراضــي وتقاســم الســلطة
إلــى إدمــاج األســس التــي يقــوم عليهــا المجتمــع كالتعليــم والرعايــة الصحيــة ومنشــآت البنيــة التحتيــة وحقــوق التقاضــي،
فــإن مشــاركة المــرأة فيهــا ركيــزة أساســية ألن المــرأة تطــرح منظــوراً فريــداً مــن نوعــه علــى طاولــة المفاوضــات يعتمــد علــى
تجاربهــا فــي الحيــاة.
•ينظــر كل مــن النســاء والرجــال فــي عمليــات الســام إلــى المــرأة باعتبارهــا وســيطاً أمينــاً  .وتميــل المــرأة إلــى تجــاوز االختالفــات
الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة والحزبيــة ،وتعزيــز الثقــة ،وطــرح القضايــا الحاســمة فــي تحقيــق ســام فعــال ودائــم ،وإعطــاء
األولويــة للقضايــا الخاصــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ســواء فــي اتفــاق الســام ذاتــه أو فــي عمليــة تنفيــذه.
•العوامــل الرئيســية التــي تســاعد أو تحــد مــن مشــاركة المــرأة وتأثيرهــا هــي الدعــم مــن نخبــة المجتمــع ،والدعــم مــن المجتمــع
نفسه ،وتأثير األطراف اإلقليمية والدولية في عمليات السالم.

تفاصيل الموضوع
فــي عــام  ،2000تبنــى مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة القــرار رقــم
 1325لســنة  2000والــذي يقــر رســمياً بتغيــر طبيعــة الحــرب والتأثيــر غيــر
المتناســب والفريــد للنــزاع المســلح علــى المــرأة .ويشــدد هــذا القــرار علــى
أهميــة مشــاركة المــرأة وإدراج المنظــور الجنســاني فــي جميــع جوانــب منــع
الصراعــات والتخفيــف مــن حدتهــا وحلهــا وال ســيما في مفاوضات الســام،
وخطــط اإلغاثــة اإلنســانية ،وعمليــات حفــظ الســام ،وبنــاء الســام ،ونظــم
الحكــم بعــد انتهــاء الصــراع.
وفــي الســنوات الثمانيــة عشــرة منــذ إضفــاء الصبغــة المؤسســية الرســمية
علــى قضايــا المــرأة والســلم واألمــن فــي القــرار  1325لســنة 2000
وإدراجهــا فــي التشــريعات القانونيــة الدوليــة ،تبنــى مجلــس األمــن ســبعة
قــرارات الحقــة فــي هــذا الشــأن ،ممــا أســهم فــي المزيــد من التعزيز لشــؤون
المــرأة والســلم واألمــن عــن طريــق تدعيــم التنفيــذ واإلقــرار بــأن المســاوة
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي الســلم واألمــن الدولــي لهــا أهميــة بــارزة.
وبالرغــم ممــا ســبق ال تــزال مســيرة مشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام
متأخــرة رغــم أنهــا إحــدى ركائــز القــرار  1325لســنة  .2000وطبقــاً للبيانــات
الــواردة فــي دليــل هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بشــأن المــرأة والســام
واألمــن فــي الفتــرة مــن  1992إلــى  2011فــإن أربعــة بالمائــة فقــط مــن
الشــهود والموقعيــن علــى اتفاقــات الســام واثنيــن بالمائــة فقــط مــن
الوســطاء الرئيســيين علــى طــاوالت مفاوضــات الســام كانــوا مــن النســاء،
وكذلــك لمــم تتعـ ِـد نســبة مشــاركة النســاء تســعة بالمائــة مــن بيــن عــدد
المفاوضيــن 1.ولــم يشــهد التاريــخ إال حالتيــن لتولــي المــرأة مهمــة كبيــر
المفاوضيــن؛ وهمــا ميريــام كورونيــل فيــرر مــن الفلبيــن ،وتســيبي ليفنــي مــن
إســرائيل .وميريــام كورونيــل هــي المــرأة الوحيــدة فــي العالــم التــي ســبق
لهــا التوقيــع علــى اتفــاق نهائــي للســام ككبيــر للمفاوضيــن.
وغالبــاً تســتثنى النســاء مــن عمليــات الســام الرســمية ،ألن النمــوذج
التقليــدي للتفــاوض علــى اتفــاق الســام يميــل إلــى دعــوة المتحاربيــن إلــى
طاولــة المفاوضــات  -أي هــؤالء الذيــن يتســببون فــي الصــراع فــي المجتمــع
 ونــادراً مــا يشــمل ذلــك النســاء .ويســود فــي الغالــب شــكوك حــول وجــودـادة جــزءاً مــن
دوافــع خفيــة لــدى المجموعــات الخارجيــة التــي ال تُ عتَّ بــر عـ ً
عمليــة الســام؛ حتــى تجــاه الذيــن ال يرفعــون الســاح ومنهــم مجموعــات
المــرأة والذيــن يتمثــل هدفهــم الوحيــد فــي الدعــوة للســام ،وهنــاك أيضــاً
رفــض لتقاســم الســلطة مــع آخريــن علــى طاولــة التفــاوض .بجانــب ذلــك،
فــإن أولويــات بنــاء الســام يتــم التفــاوض عليهــا فــي الغالــب مــن خــال
النُ َخــب ،ومعظمهــم مــن الرجــال ،فــي قاعــات مغلقــة وفــي تســويات
سياســية دون إبــداء االهتمــام الواجــب باألطــراف غيــر التقليديــة فــي عمليــة
الســام ومنهــا المــرأة ومجموعــات تمثيــل المــرأة.
وهنــاك فــي الغالــب ميــل للتركيــز علــى الرغبــة فــي التوصــل إلــى وقــف
لألعمــال العدائيــة علــى المــدى القصيــر ،وهــو الســبب الــذي يجعــل عمليــات
الســام تعتمــد فــي العــادة علــى دعــوة المتحاربيــن إلى طاولــة المفاوضات
فــي إطــار المســاعي لالتفــاق علــى إلقــاء الســاح ،وبيــن الهــدف المتمثــل
فــي بنــاء ســام دائــم .ويقــول معهــد الســام الدولــي إنــه فــي غالــب
األحيــان “تتصــور األطــراف المتحاربــة والوســطاء أن هنــاك مقايضـ ًـة بيــن
أهــداف إنهــاء الصــراع وبيــن بنــاء الســام ،ويواصلــون الوســاطة بصــورة تُ ركَّ ــز
علــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة قصيــرة األجــل حتــى لــو كانــت تزيــد فــي نهايــة
2
المطــاف مــن احتمــال انــدالع األزمــة مجــدداً علــى المــدى البعيــد”.
ولكــن البيانــات النوعيــة والكميــة تبيــن أن هنــاك تأثيــراً إيجابيــاً لمشــاركة
وفعــال؛ ســام
المــرأة فــي عمليــة الســام وهــو إمكانيــة إيجــاد ســام دائــم َّ
يتخطــى حــدود الوقــف الفــوري ألعمــال العنــف ويســعى لتحقيــق العدالــة
للجميــع .تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديمية اإلمارات الدبلوماســية

كيــف تؤثــر مشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات الســام علــى اســتمرار الســام
ونجاحــه ،وتســتعرض بعــض اإلســتراتيجيات والتوصيــات حــول كيفيــة تعزيــز
مشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات الســام.

ما أهمية الموضوع؟

•فــي ضــوء تزايــد النزاعــات وتكاثرهــا علــى الســاحة الدوليــة ،مــن
الضــروري أن يتوصــل األطــراف إلــى ســام دائــم ال يعالــج الوقــف
قصيــر المــدى لألعمــال العدائيــة وحســب وإنمــا يضمــن اســتدامة
الســام علــى المــدى البعيــد؛ وهــو ســام ال ترســم معالمــه غيــاب
أعمــال العنــف وحســب وإنمــا يســعى أيضــاً إلــى إعــادة بنــاء المجتمــع.
وتثبــت التجــارب أن مشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات الســام لهــا دور
حاســم فــي التوصــل إلــى ســام دائــم وناجــح.
•لمــا كانــت عمليــات الســام تتطــور بمــرور الوقــت لتشــمل قضايــا
أوســع تتجــاوز مســائل الســلطة واألراضــي والدولــة ،فــإن األدلــة تثبــت
أن النســاء يطرحــن مجموعــة أشــمل مــن الموضوعــات فــي عمليــة
الســام بمــا فــي ذلــك التركيــز علــى حقــوق اإلنســان والتنميــة عــاوة
علــى التركيــز علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة وحقــوق
التقاضــي ،وهــذه هــي األســس التــي يقــوم عليهــا ازدهــار أي مجتمــع.
وهنــاك ضــرورة لهــذه النقــاط إذا كان أطــراف الصــراع يرغبــون فــي
إعــادة بنــاء المجتمعــات وتمثيــل احتياجــات ووجهــات نظــر كافــة أفــراد
المجتمــع.
•عمليــات الســام هــي لحظــة فاصلــة فــي تاريــخ أي بلــد؛ حيــث تتشــكل
فيهــا الهيــاكل السياســية الجديــدة والمؤسســات وفــي الغالــب يتــم
كتابــة دســاتير جديــدة ووضــع تصــورات جديــدة لهــا .وهــي كذلــك
مفتــرق طــرق فريــد مــن نوعــه حيــث يمكــن إعــادة هيكلــة مؤسســات
الســلطة وإعــادة صياغــة البنــود المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين
وإدراجهــا فــي مختلــف الهيــاكل الجديــدة .كمــا أن هــذه المرحلــة هــي
خطــوة حاســمة فــي عمليــة الســام؛ ألن األدلــة تبيــن أن المجتمعــات
التــي توجــد فيهــا درجــات أعلــى مــن المســاوة بيــن الجنســين أقــل
ُعرضـ ًـة لالنــزالق و/أو العــودة مجــدداً إلــى الصــراع .ويتيــح تمثيــل
الجميــع فــي عمليــة الســام إمكانيــة إحــداث نقلــة نوعيــة حقيقيــة
فــي المجتمــع.

مــا أهميــة مشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات
الســام؟
تزيــد األبحــاث المتعلقــة ببيــان تأثيــر مشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام
ـردة .وتثبــت الشــواهد النوعيــة والكميــة أن جهــود إرســاء األمــن
ـادة مطـ ً
زيـ ً
ً
ـتدامة ،وأن فرصــة اســتمرار الســام تكــون أفضــل عندمــا
تكــون أكثــر اسـ
تشــارك النســاء فــي منــع الصراعــات والتحذيــر المبكــر منهــا ،وصنــع الســام،
وحفــظ الســام ،والتســوية وإعــادة البنــاء بعــد انتهــاء الصــراع.
وهــذه ليســت مجــرد مســألة تمثيــل وحســب؛ بحيــث تحصــل المــرأة علــى
مقعــد فــي مفاوضــات الســام ألنهــا تُ مثّ ــل نســبة خمســين بالمائــة مــن
ســكان العالــم ،وإنمــا مســألة فعاليــة تنفيذيــة .فعندمــا تنهــض المــرأة بــأدوار
مؤثــرة علــى مــدار مراحــل منــع الصــراع والتخفيــف مــن حدتــه وتســويته
وبنــاء الســام ،فــي هــذه الحالــة علــى طاولــة مفاوضــات الســام ،تكــون
المجتمعــات أكثــر اســتقراراً وأمانــاً وأقــل ُعرضـ ًـة النــدالع الصــراع مجــدداً .
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اختالف تأثيرات الصراع على النساء

التوصل إلى سالم دائم

مــن المتفــق عليــه عمومــاً أن تأثيــر الصــراع علــى النســاء يختلــف عــن تأثيــره
ود ّونــت هــذه النظــرة بشــأن التأثيــر غيــر المتناســب والفريــد
علــى الرجــالُ .
للحــرب علــى المــرأة فــي قــرار مجلــس األمــن رقــم  1325لســنة .2000
وتســتند األبحــاث التــي ينشــرها معهــد الســام الدولــي إلــى أعمــال
 Pluemperو Neumeyerوالتــي تذكرنــا بــأن “الرجــال يشــكلون غالبيــة
المحاربيــن أثنــاء النــزاع وأنهــم أكثــر ُعرضـ ًـة ،مقارنــة بالنســاء ،للمــوت مــن
اآلثــار المباشــرة للحــرب ،فــي حيــن أن النســاء أكثــر عرضـ ًـة للمــوت مــن اآلثــار
غيــر المباشــرة للحــرب بعــد انتهــاء الصــراع ألســباب تعــود إلــى انهيــار النظــام
االجتماعــي ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والخــراب االقتصــادي ،وانتشــار
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األمــراض المعديــة”.

يثبــت التحليــل الكمــي الــذي أجرتــه لــورل ســتون لعــدد  156اتفاقيــة ســام
فــي الفتــرة الممتــدة مــن  1989إلــى  2011أنــه عندمــا شــاركت المــرأة فــي
عمليــات الســام كانــت هنــاك زيــادة بنســبة عشــرين بالمائــة فــي احتمــال
اســتمرار االتفــاق لمــدة عاميــن علــى األقــل ،وزيــادة قدرهــا  35بالمائــة فــي
احتمــال اســتمرار االتفــاق لمــدة ال تقــل عــن  15عامــاً 5.هــذا بالمقارنــة مــع
عمليــات الســام التــي ال يتــم فيهــا تمثيــل الجميــع؛ حيــث فشــلت نســبة
متوســطة تقــدر بخمســين بالمائــة مــن اتفاقــات الســام المبرمــة فــي فتــرة
التســعينات فــي غضــون خمــس ســنوات.

ولهــذا فــإن النســاء اللواتــي أتيحــت لهــن الفرصــة للمشــاركة المؤثــرة
يوســعون فــي الغالــب مــن نطــاق الموضوعــات
فــي مفاوضــات الســام ّ
المطروحــة علــى طاولــة النقــاش بحيــث ال تقتصــر علــى إرســاء األمــن ولكــن
تشــمل قضايــا أعــم كحقــوق اإلنســان والتنميــة.

دور المــرأة فــي تعزيــز الثقــة والعمــل كوســيط

أميــن

تشــير القرائــن العمليــة إلــى أن النظــرة الســائدة عــن النســاء هــي أنهــن
وســيطات أمينــات وأقــل إثــارة للتهديــد علــى طاولــة المفاوضــات .ويعــود
ذلــك إلــى أن المــرأة فــي الغالــب يقــل تمثيلهــا أو ينعــدم فــي مؤسســات
الســلطة الرســمية وال ينظــر إليهــا باعتبارهــا مــن القــوى المحفــزة للصــراع.
هــذا التصــور لــدور المــرأة يفيدهــا علــى مائــدة مفاوضــات الســام ،حيث ينظر
إليهــا فــي الغالــب باعتبارهــا وســيطاً محايــداً.
وتبين األبحاث التي نشرها معهد األمن الشامل Institute for Inclusive
 Securityأن المفاوضيــن الذيــن شــاركوا فــي عمليــات الســام فــي أيرلنــدا
الشــمالية وجنــوب أفريقيــا والصومــال ذكــروا جميعــاً أنــه بالرغــم مــن أنه كانت
المشـ ِـاركات
هنــاك نظــرة مشــوبة بالشــكوك مــن المفاوضيــن الرجــال تجــاه ُ
مــن النســاء فــي عمليــة الســام فــي البدايــة إال أن النســاء اســتطعن فــي
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نهايــة المطــاف بنــاء الثقــة ،والتواصــل مــع جميــع األطــراف ،وتعزيــز الحــوار.

النساء َيملْ ن إلى تجاوز الخطوط الحزبية

تبيــن األدلــة القوليــة أن النســاء َيملْ ــن إلــى تجــاوز الخطــوط الدينيــة والعرقيــة
والثقافيــة والحزبيــة ،ويتبنيــن نهــج التعــاون فــي صنــع الســام .وغالبــاً مــا
تتمكــن المــرأة مــن تشــكيل تحالفــات مــن مختلــف هــذه الخلفيــات ،عــاوة
علــى التحالفــات الرأســية بيــن أنصــار الســام فــي القواعــد الشــعبية والنُ َخــب.
المشـ ِـاركات فــي مفاوضــات الســام رفيعــة
فــي الفلبيــن ،ســعت النســاء ُ
المســتوى ،التــي تمخــض عنهــا اتفــاق الســام  2014بيــن الحكومــة الفلبينية
وجبهــة تحريــر مــورو اإلســامية ،باســتمرار إلــى اســتطالع الــرأي العــام بيــن
الشــباب والســكان األصلييــن والجماعــات الدينيــة وغيرهــا مــن الجماعــات في
المجتمــع المدنــي ،وعقــدن مشــاورات مكثفــة ،وأدرجــن اآلراء الناتجــة فــي
عمليــة الســام ممــا ضمــن تمثيــل الجميــع فــي عمليــة الســام .وتعاونــت
فاوضــات مــن النســاء علــى كال الجانبيــن فــي إقنــاع الســكان ككل بفوائــد
ُ
الم ِ
عمليــة الســام.

ويقــول مجلــس الشــؤون الخارجيــة ()Council on Foreign Relations
إن المشــاركة المؤثــرة للمــرأة فــي عمليــات الســام الرســمية تســهم فــي
اســتمرار الســام وكذلــك فــي التوصــل إلــى اتفــاق الســام ذاتــه 6.وهــذه
النتائــج البحثيــة مســتمدة مــن التحليــل النوعــي ألربعيــن حالــة مــن مفاوضــات
الســام وكتابــة الدســاتير منــذ فتــرة التســعينات والتــي وجــدت أن األطــراف
كانــوا أكثــر ميـ ًـا بكثيــر لالتفــاق علــى الدخــول فــي المحادثــات وإبــرام االتفــاق
عندمــا كانــت مجموعــات تمثيــل المــرأة تمــارس تأثيــراً قويــاً علــى عمليــة
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الســام ،مقارنــة بالحــاالت التــي قـ َّـل فيهــا تأثيــر المــرأة أو انعــدم.
وهــذه ليســت مجــرد مســألة “أشــركوا النســاء وســتحققون الســام” .ولكــن
األبحــاث مــن معهــد الســام الدولــي تبيــن أن مفاوضــات الســام تطــورت
بمــرور الوقــت لتتجــاوز إعــان وقــف إطــاق النــار وتقســيم األراضــي وتقاســم
الســلطة وأصبحــت تتضمــن اآلن العناصــر التــي تقــوم عليهــا بنيــة المجتمــع؛
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وهــي التعليــم والرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة ومــا إلــى ذلــك.

النســاء يطرحــن قضايــا لهــا أهميــة بالغــة فــي
تحقيــق ســام فعــال

النســاء لديهــن خبــرات فريــدة ثبــت أن لهــا أهميــة حاســمة علــى طاولــة
التفــاوض .وتبيــن غالبيــة األدلــة أن الرجــال عندمــا يكونــون بمفردهــم علــى
طاولــة التفــاوض ،فــإن الحديــث يميــل إلــى التركيــز علــى قضايــا الســلطة
واألراضــي والدولــة ،فــي حيــن أنــه عندمــا تشــارك النســاء فــي المفاوضــات
فإنهــن يطرحــن فــي غالــب األحيــان القضايــا التــي لهــا ضــروروة اقتصاديــة
واجتماعيــة بــارزة وهــي التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة وحقــوق التقاضــي.
وكثيــراً مــا يســاء فهــم هــذه الجوانــب ويطلــق عليهــا “الشــؤون التــي تطرحهــا
النســاء” مــع أن غيــاب هــذه الخدمــات فــي الحقيقــة قــد يكــون مــن العوامــل
الرئيســية التــي تقــود إلــى هشاشــة وانهيــار النظــام االجتماعــي ،ولهــذا فإنــه
مــن الضــروري معالجــة هــذه القضايــا فــي اتفاقــات الســام .باختصــار كانــت
ـرة
النســاء تميــل فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى طــرح المســائل التــي تؤثــر مباشـ ً
علــى كافــة شــرائح المجتمــع ،الرجــال والنســاء والفتيــات والصبيــان ،وهــي
قضايــا يمكــن بنــاء الســام الدائــم عليهــا.
فــي كولومبيــا ،ســاعدت النســاء فــي إدراج بنــود فــي االتفــاق النهائــي 2016
بيــن الحكومــة وجبهــة الفــارك (القــوات المســلحة الثوريــة الكولومبيــة) حــول
حقــوق النســاء والفتيــات ،وحــق الملكيــة للمجتمعــات الريفيــة والســكان
األصلييــن ،والمشــاركة السياســية للمــرأة ،والعنــف القائــم علــى االعتبــارات
الجنســانية ،والمســاءلة بعــد انتهــاء الصــراع عــن أعمــال العنــف الجنســي.
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النساء يعطين األولوية للمساواة بين
الجنسين

ميال لطرح المســائل المتعلقة بالمســاواة بين الجنســين وحقوق
النســاء أكثر ً
المــرأة فــي عمليــات الســام .وهــذه نقطــة لهــا أهميــة حاســمة؛ حيــث تبيــن
األدلــة أن المجتمعــات التــي توجــد فيهــا درجــات أعلــى مــن المســاوة بيــن
الجنســين أقــل ُعرضـ ًـة لالنــزالق و/أو العــودة مجــدداً إلــى الصــراع.
وفــي الحقيقــة ،فــإن اإلشــارة إلــى النســاء واللغــة التــي تراعــي االعتبــارات
الجنســانية فــي اتفاقــات الســام زادت منــذ أن أصبحــت قضايــا المــرأة
ظهــر
والســلم واألمــن جــزءاً مــن جــدول أعمــال مجلــس األمــن فــي ُ .2000
وي ِ
التقريــر الســنوي  2015لألميــن العــام لألمــم المتحــدة بشــأن المــرأة والســلم
واألمــن أنــه فــي الفتــرة مــن  1990إلــى  2000فــإن  17مــن بيــن  664اتفاقية
تضمــت إشــارة واحــدة علــى األقــل إلــى النســاء .ومــن بيــن  504اتفاقيــة تــم
التوقيــع عليهــا منــذ تبنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم  )2000( 1325حتــى
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 ،2015تضمنــت  27( 138بالمائــة) منهــا إشــارة إلــى النســاء.
فــي جنــوب أفريقيــا ،كانــت نتيجــة مشــاركة المــرأة ومناصرتهــا لقضيــة
المســاواة بيــن الجنســين فــي عمليــة الســام هــي النــص علــى هــذه القضيــة
فــي الدســتور الجديــد .وفــي بورونــدي ،أســفرت الضغــوط التــي مارســتها
النســاء علــى أطــراف التفــاوض قبــل اتفاق الســام لعــام  2000إلى تخصيص
حصــة بنســبة ثالثيــن بالمائــة للمــرأة فــي مقاعــد البرلمــان.
ومــن المثيــر لالهتمــام أنــه حتــى فــي الحــاالت التــي لــم يتــم فيهــا إدراج
القضايــا التــي تشــغل بــال النســاء فــي اتفاقــات الســام أو الدســاتير الجديــدة
فــإن األدلــة القوليــة مــن مختلــف أنحــاء أفريقيــا وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق
ـردة فــي هــذه الــدول
ـادة مطـ ً
آســيا تبيــن أن نســبة التصويــت للمــرأة زادت زيـ ً
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التــي شــهدت صراعــات ،مقارنــة بالــدول التــي ال يوجــد فيهــا صــراع.

إســتراتيجيات وطــرق مشــاركة المــرأة فــي

عمليــات الســام

تســتطيع النســاء النهــوض بعــدد كبيــر مــن األدوار فــي عمليــات الســام؛
فقــد يقمــن بــدور الوســطاء أو وفــود عــن أطــراف التفــاوض أو أعضــاء مــن
أطــراف تفــاوض مكونــة مــن النســاء بالكامــل لتمثيــل “قضايــا المــرأة” وكذلــك
أدوار الموقعيــن علــى اتفاقــات الســام والشــهود ،والممثليــن لمنظمــات
المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمــرأة بــدور مراقــب .كمــا يمكنهــن القيــام بــدور
ـواز مــن خــال التشــاور أو كحركــة معنيــة بقضيــة محــددة .كمــا
فــي منتــدى مـ ٍ
تســتطيع النســاء النهوض بدور مستشــاري الشــؤون الجنســانية للوســطاء أو
دور المنســقين أو الوفــود أو أعضــاء اللجــان الفنيــة أو أعضــاء فــي مجموعــات
غيــر رســمية و/أو مجموعــات التأثيــر بيــن القواعــد الشــعبية التــي تدعــو
للســام وتحشــد المجتمعــات المحليــة لهــذه القضيــة علــى مــدار مختلــف
مراحــل الســام.
وفي هذه الفئة األخيرة المتمثلة في جماعات التأثير بين القواعد الشعبية
نجــد أن هنــاك تمثيـ ًـا أكثــر ممــا ينبغــي للنســاء ممــا يجعلهــن يعملــن علــى
الهامــش مــن أجــل دفــع مســيرة الســام؛ وذلــك ألنــه يتــم إقصائهــن فــي
الغالــب مــن عمليــة الســام الرســمية .فــي الحقيقــة ،تثبــت هــذه المشــاركة
غيــر الرســمية أنهــا الطريقــة األكثــر تيســراً أمامهــن للتأثيــر فــي عمليــة الســام.

منظمــة األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي عليهمــا النهــوض بــدور فــي
توضيــح أن مشــاركة المــرأة فــي مختلــف مراحــل عمليــة الســام هــي إحــدى
األولويــات .وتثبــت دراســات الحالــة أنــه عندمــا تشــارك المــرأة وتحالفــات
تمثيــل المــرأة فــي مرحلــة مــا قبــل التفــاوض فإنهــا تكــون علــى األرجــح مــن
المشــاركين المؤثريــن فــي التفــاوض علــى الســام وخطــة تنفيــذه.
التمثيــل المباشــر للمــرأة علــى طاولــة التفــاوض لــه أهميــة بــارزة ،وتخصيــص
حصــص معينــة للمــرأة هــو أحــد الســبل اإلســتراتيجية لضمــان تمثيلهــن .ومــع
هــذا فــإن الحصــص النســائية بمفردهــا ال تضمــن تمثيــل صــوت النســاء وال
تضمــن كذلــك وجــود دور مؤثــر للنســاء علــى طاولــة مفاوضــات الســام ،ألن
الــوالءات الحزبيــة تطغــى فــي الغالــب علــى اهتمامــات المــرأة .فعلــى ســبيل
المثــال عندمــا تــم تخصيــص حصــة ثالثيــن بالمائــة للنســاء فــي الحــوار الوطنــي
ـدة ونــادراً مــا كــن يصوتــن
فــي اليمــن فــإن النســاء لــم يشــكلن مجموعــة موحـ ً
ككتلــة واحــدة؛ حتــى فــي القضايــا ذات االهتمــام المشــترك لهــن .ويزيــد تأثيــر
المــرأة فــي الغالــب عندمــا تكــون جــزءاً مــن وفــود تفــاوض مكونــة مــن النســاء
بالكامــل وال ســيما حينمــا يمكنهــن التنســيق بيــن مختلــف الوفــود لصياغــة
مواقــف مشــتركة.
ويتــم تمثيــل المــرأة فــي معظــم األحيــان مــن خــال مشــاركتهن فــي
مشــاورات رســمية أو غيــر رســمية تنعقــد بالتــوازي مــع محادثــات الســام.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ضمــان وجــود قنــوات تواصــل مباشــرة لنقــل نتائــج
المشــاورات مــع المفاوضيــن والوســطاء هــي أحــد العناصــر الرئيســية لضمــان
تأثيــر دور المــرأة .وتحقــق المــرأة أكبــر تأثيــر ممكــن فــي المشــاورات عندمــا
تتبنــى مواقــف مشــتركة حــول قضايــا جوهريــة ،والتــي يتــم تقديمهــا فيمــا
بعــد إلــى أطــراف التفــاوض.
وهنــاك دور هــام ينبغــي علــى الوســطاء القيــام بــه أيضــاً .فعندمــا يميــل
هــؤالء الوســطاء إلــى إدمــاج المــرأة ويكــون لديهــم درايــة حــول كيفيــة
اســتخدام اإلدمــاج بصــورة إســتراتيجية ،فــإن ذلــك يزيــد مــن تأثيــر مجموعــات
تمثيــل المــرأة.
ظهــر األبحــاث مــن تقريــر األمــم المتحــدة للمــرأة بشــأن مشــاركة المــرأة في
وتُ ِ
مفاوضــات الســام أنــه عندمــا تشــارك المــرأة بصفــة رســمية علــى طاولــة
مفاوضــات الســام وال ســيما كمستشــارة للشــؤون الجنســانية لفريــق
الوســاطة أو كمستشــارة قانونيــة لمســاعدة فريــق الوســاطة أو وفــود
األطــراف فــإن تأثيرهــا علــى اللغــة المســتخدمة فــي النصــوص وإدراج البنــود
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الخاصــة بالمــرأة يكــون كبيــراً فــي معظــم األحيــان.

الخاتمة

تبرهــن غالبيــة األدلــة أن مشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام تزيــد مــن
احتمــال التوصــل إلــى اتفــاق الســام ذاتــه ،كمــا أن هــذه المشــاركة تزيــد
مــن احتمــال اســتمرار اتفــاق الســام لمــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر عامــاً
بنســبة  35بالمائــة .ويختلــف تأثيــر الصــراع علــى النســاء عن تأثيــره على الفئات
األخــرى ،ومنظورهــن لــه أهميــة حاســمة فــي تحقيــق ســام دائــم وفعــال.
ومــن الواجــب علــى األطــراف اإلقليميــة والدولية والنخب المحلية والســكان
المحلييــن فــي عمليــة الســام إتاحــة الفرصــة أمــام المشــاركة المؤثــرة للمــرأة.

تشــير األبحــاث التــي أجرتهــا مبــادرة الســام الشــامل واالنتقــال (The
 )Inclusive Peace and Transition Initiativeإلى أن العوامل الرئيسية
التــي تســاعد أو تحــد مــن مشــاركة المــرأة وتأثيرهــا هــي الدعــم مــن نخبــة
المجتمــع ،والدعــم مــن المجتمــع نفســه ،وتأثير األطــراف اإلقليمية والدولية
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فــي عمليــات الســام.
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، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة،عبر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
َّ ُاآلراء الواردة في هذه الوثيقة ت
2018  أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية: حقوق النشر.وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

