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استدامة  بحث حول تصورات المجتمع المدني لمعنى  إلى القمة:    القاعدة  من  السالم
   على المستوى المحلي النساء السالم للسكان المحليين، وخاصة  

 

 ملخص تنفيذي 

 ضمان ُيعدُ كما أهم وعود األمم المتحدة،  هو أحد 1ألمن الدوليين""صون السلم وا بـ وعدالإن  
واقع أن هذا الوعد عسير المنال، البرهن السالم أحد أهم المهام الواقعة على عاتقها. مع ذلك، 

وفقًا لمؤشر السالم العالمي و منتشرين في جميع أنحاء العالم. ال يزال النزاع وعدم االستقرار إذ 
)...( نتيجًة لالستبداد   م العالمي في التدهور للعام الرابع على التوالياستمر السال"  2018عام  ل

المتنامي، والنزاعات التي لم ُتحل في الشرق األوسط وشمال افريقيا، وتنامي عدم االستقرار 
 .2السياسي في جميع انحاء العالم" 

 
األخيرة العديد من األزمات األمنية الكبيرة، مثل القتال المستمر ضد الدولة شهدت السنوات 

بجلدهم من االضطهاد  الفمئات اآلفر زمة الروهينجا، حيث أاإلسالمية في العراق وسوريا؛ و 
 92التدهور األمني في  ازديادفي ميانمار إلى الدول المجاورة مثل بنغالديش؛ عالوًة على 

عانت من التنفيذ  -مثل كولمبيا والفلبين -التي وقعت فيها اتفاقيات سالم . حتى البلدان3دولة
تعيق و مستويات العنف وانفراط األمن مرتفعة. البطيء والمتعسر لهذه االتفاقيات، وما زالت 

مثل تقلص الفضاء الديمقراطي، االضطهاد، اعتقال أو حتى  -انعدام األمن أشكال أخرى من
. مسلحالنزاع الفي الدول التي تعاني من  تحقيق المجتمع السلمي -االنسانقتل نشطاء حقوق 

آثار مدمرة على حياة ماليين البشر. لقد الفشل في تحقيق السالم والمحافظة عليه  تترتب على
، أن 2017وثقت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، اعتبارًا من يونيو/حزيران 

. كما تم توثيق األثر السلبي للنزاع المسلح 4على الفرار من منازلهممليون شخص أجبروا    68.5
 .5لأللفية  على تحقيق األهداف االنمائية

 
لذلك، طلب  إقراراً  النزاع وبناء السالم. درءفيما يتعلق بنحن بحاجة إلى فعل ما هو أفضل 

رئيس الجمعية العامة ومجلس األمن في عام 
من فريق خبراء استشاري مراجعة هيكل  2014

 األمم المتحدة لبناء السالم.
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الشبكة العالمية للنساء بانيات   تشكر
ومنسقي البحوث   شركائها السالم

الُقطريين: شبكة النساء األفغانيات  
وناريبوكخو في بنغالديش وفاونتين إسوكو 
في بوروندي وشبكة النساء للسالم واألمن 

كندا والشبكة الوطنية للنساء في  –
كولومبيا وسكرتارية المنظمات النسوية 

معاً  منظمة غير الحكومية في ليبيريا و 
في ليبيا وفّكر في السالم في مالي  انبنيه

ومركز تعليم السالم في الفلبين والمنظمة  
الوطنية للنساء في سيراليون ومنظمة إيف 

في   1325من جنوب السودان والعملية 
ني  دز المجتمع المكالسويد ومر 

والديمقراطية في سوريا ومركز تنمية 
 الديمقراطية في أوكرانيا

نحن بحاجة إلى فعل ما هو أفضل 
 .فيما يتعلق بدرء النزاع وبناء السالم

http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pdf
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الصادر عن مجلس  2282 رقم اعتماد القرار إلى  2015في عام  التي انتهتالمراجعة  قادت
، وكذلك قرار آخر متطابق معه بشكل كبير هو قرار الجمعية العامة األمن التابع لألمم المتحدة

السالم. طرح القراران رؤية لبناء السالم  م مفهوم استدامة، والذي قد70/262لألمم المتحدة رقم 
يق واإلجراءات المتضافرة عبر وتتطلب االتساق والتنس   ،وذات دوافع محلية  على سياق محدد،قوم  ت

 منظومة األمم المتحدة والدول األعضاء والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين.
 

رائدة من نواحي عديدة،   هذه االستدامة  وبرغم أن جدول أعمال جريء وجديد.استدامة السالم    تمثل
غيرها من مجموعات مرأة و حقوق الالمحلية لمنظمات ال اتستخدمه إال أنها تماثل المقاربة التي

(. تنسق WPS، ال سيما في جهودها لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن )المجتمع المدني
، بحًثا عالمًيا للمرأة بدعم من هيئة األمم المتحدة  ،  (GNWP)للنساء بانيات السالم  الشبكة العالمية  

بشأن معنى "استدامة السالم"، وكيف المجتمع المدني  النساء في    منظوراتاستقصاء وتحليل  بهدف  
في  تركيزالومناقشات مجموعات  مطلعةيت مقابالت مع مصادر رئيسية جر أُ قد . و يتعين تفعيلها

أفغانستان وبنغالديش وبوروندي وكندا وكولومبيا وليبيريا وليبيا ومالي والمكسيك والفلبين وسيراليون 
ي هذه البلدان وأوكرانيا. كما تم إجراء مسح متعدد اللغات فوجنوب السودان والسويد وسوريا 

، تم الوصول إلى أكثر من دولة. في المحصلة  48رد من   1000  أكثر من  حيث ورد -وخارجها 
مصادر الالمقابالت مع  من خالل الدراسة االستقصائية، و دولة 50من المجيبين من  1600

 .يز ة و مناقشات مجموعات التركالمطلعرئيسية ال
 

الرئيسية النتائج  

ال ينبغي اختزال تعريف السالم في معنى عدم وجود حرب أو نزاع مسلح. بالنسبة للمجتمع المدني النسائي :1النتيجة الرئيسية
في جميع أنحاء العالم، فإن األمن اإلنساني والتنمية والحكم الرشيد والمجتمع المتناغم، الذي يعتمد على حل النزاعات عبر 

 .الجوهر الحقيقي للسالم الالعنف، هي

يجب أن يركز جدول أعمال استدامة السالم على التغييرات طويلة األجل، مثل دعم المؤسسات الشاملة  :2ةالرئيسي النتيجة
المستدامة؛ للجميع والخاضعة للمساءلة؛ وتعزيز "ثقافة السالم"، وتحدي االستجابة العسكرية للنزاع؛ وتنفيذ برامج التنمية 

 .وضمان الوصول إلى التعليم وفرص العمل

لقد حدث تقدم كبير في إدماج المرأة في عمليات السالم الرسمية وغير الرسمية. ومع ذلك، ال تزال هناك   :3ةالرئيسي النتيجة
لخاصة، وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء ذوات االحتياجات ا –حاجة إلى ضمان شمول عملية الدمج لجميع النساء 

مجرد المراقبة أو إسداء   أدوارهن  تتعدىونساء الشعوب األصلية، والالجئات، والنازحات، وغير ذلك من الفئات المهمشة، وأن  
 النصح لكونهن صاحبات تأثير رئيسي ومشاركات في صنع القرار.

االجتماعية، والنقص في  الثقافة األبوية والمواقفالتالي:  فيلت التحديات الرئيسية لمشاركة المرأة تمث: 4ةالرئيسي النتيجة
تتمثل إحدى و عدد النساء المشاركات في صنع القرار السياسي، وانخفاض مستويات التعليم والوعي، ونقص الموارد والفقر. 

ظروف ومنصات مواتية للمشاركة الفعالة للمرأة على المستوى اإلستراتيجيات الرئيسية للتصدي لهذه التحديات في تهيئة 
 القاعدي.
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من مشاركتها في مفاوضات  أضعف بأنها بشكل عام، ،ات السالميلمرأة في تنفيذ اتفاقمشاركة اتتسم  :5ةالرئيسي النتيجة
مثلت  المجتمع الدولي بشكل أعم،والمانحين و ، والدعم غير الكافي من الحكومة إن االفتقار إلى اإلرادة السياسية السالم.

مشاركة المرأة على المدى الطويل، أي   الحاجة إلى مواصلة الضغط من أجل  حيث أبرزت هذه النقائص -التحديات الرئيسية  
 .توقيع اتفاقية السالم في العمليات التي تلي

على  في ضمان تنفيذ االتفاقية، خاصةً  نساعدهن يإنعندما تشارك النساء في تنفيذ اتفاقية السالم، ف :6ةالرئيسي النتيجة
في حالة عدم وجود اتفاقات سالم، تعمل و االتفاقية تعود بالفائدة على الجميع. أن  المستويات المحلية؛ و كذلك في ضمان

 .ومناصرته؛ إلى جانب تقديم اإلغاثة وتعزيز التنمية النساء على المستوى القاعدي للدعوة إلى السالم

 النساء المجتمعات المحلية، وخاصةً  -يحتاج المانحون إلى ضمان قدر أكبر من الشمول في برامجهم  :7ةالرئيسي النتيجة
حاجة أيًضا إلى المزيد من البرامج ال ميم البرامج وتخطيطها وتنفيذها. كما تبرز بشكل كاف في تص الالئي لم يتم إدراجهن

 .المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار وعمليات السالمالمصممة خصيًصا لتعزيز 

 التوصيات
أن السالم هو أكثر من مجرد عدم وجود حرب، يجب على األمم المتحدة والدول األعضاء والمجتمع المدني باإلقرار  .1

، مثل تقوية مؤسسات الدولة؛ وتعزيز ثقافة السالم ز مبادرات استدامة السالم على أهداف طويلة األجليضمان ترك
وحل النزاعات عبر الالعنف؛ وتشجيع الوصول إلى الخدمات االجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم؛ وتوفير التمكين 

هذا يتطلب تعزيز الصلة بين جهود السالم واألمن، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص جدول و   االقتصادي وفرص العمل.
 (2و  1الرئيسية  النتائجة والعمل اإلنساني. )انظر ، والتنميالمرأة والسالم واألمنمال أع

ممارسة الضغط على الحكومات لضمان المشاركة المجدية للمرأة في مفاوضات السالم يجب على األمم المتحدة  .2
النسائي المجتمع المدني  ضمان تمثيل، وكذلك الرسمية، وفي صياغة وتنفيذ اتفاقيات السالم واالنتقاالت السياسية

 (4و  3الرئيسية  النتائجوالمرأة من خلفيات مختلفة بشكل عادل. )انظر 

، وخاصة النساء النسائي لمجتمع المدنيمنصات مؤسسية ومرنة لإنشاء يجب على األمم المتحدة والدول األعضاء  .3
 3الرئيسية  النتائجسمية وغير الرسمية. )انظر السالم الر في مفاوضات  ، للمشاركة بشكل جديعلى المستوى المحلي

 ،(4و

. يجب على التوقف عن دعم واستخدام العنف والتدخالت العسكرية كوسيلة لحل النزاعاتيجب على الدول األعضاء  .4
الدول األعضاء أيًضا ضمان عدم مساهمتها في االتجار غير المشروع باألسلحة، وعوضًا عن ذلك، دعم مبادرات 

 (1 ةالرئيسي النتيجةالالعنف التي يقودها المجتمع المدني في حل ودرء النزاعات. )انظر 

وكذلك  ات السالميالتنفيذ الشامل التفاق مراقبة ومساءلة الحكومات حوليجب على األمم المتحدة والمجتمع المدني  .5
جدول أعمال المرأة ، بما في ذلك قرارات القوانين والسياسات األخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والسالم واألمن

 (5 ةالرئيسي النتيجةواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(. )انظر  والسالم واألمن

ونساء  ،بمختلف قدراتهن، والنساء اباتالش ضمان إشراك المرأة، خاصة  على األمم المتحدة والدول األعضاء  يجب .6
اتفاقات  ، مشاركة كاملة في جميع مراحل تنفيذ، والالجئات، والنازحات، والفئات المهمشة األخرى الشعوب األصلية

ودعمها. يجب أن  اع أصواتهن واالعتراف بمساهماتهنضمان سمو . السالم ، ومبادرات استدامةوبناء السالم ،السالم
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  3الرئيسية  النتائجحول هذه المسألة. )انظر  ايراقب المجتمع المدني األمم المتحدة والدول األعضاء باستمرار ويحاسبه
 (7و 

ا في تاريخها القريب  فييجب على المجتمع المدني  .7 تنظيم برامج لتبادل الخبرات مع البلدان التي لم تشهد نزاع ا مسلح 
، نزاعما بعد الالبلدان التي تمر بمرحلة المجتمع المدني المحلي والمجتمعات القاعدية في البلدان المتأثرة بالنزاعات و 

 .(5و 4الرئيسية  النتائج. )انظر استدامة السالم ت ووضع استراتيجيات مشتركة لمناصرةلتعزيز التضامن وبناء القدرا

السالم  في تنفيذ اتفاقياتلمرأة الجادة لمشاركة الدعم يجب على األمم المتحدة والدول األعضاء ومجتمع المانحين   .8
في قيادة تنفيذ اتفاقيات السالم،  ضمان مشاركة النساءأن يتم كثر أهمية األإن لم يكن  ،. من المهمبعد التوقيع عليها

، المتعلقة بالنوع االجتماعي  ، بما في ذلك األعرافإزالة الحواجز االجتماعية والثقافية والمؤسسية التي تحول دون مشاركتهمو 
 .(6و 5الرئيسية  النتائجونقص الموارد، وعدم وجود آليات واضحة للتنفيذ. )انظر 

، ال سيما بقيادة السالم يل المخصص لبناء السالم ودرء النزاعات واستدامةمو زيادة التمجتمع المانحين على  يجب .9
جعل هذا التمويل مرًنا   األجل ويمكن التنبؤ به. كما يجبوالتأكد من أن هذا التمويل طويل  ،النسائي لمجتمع المدنيا

 ة الرئيسي النتيجة. )انظر النزاع قبل وأثناء وبعد -السالم للمنظمات المحلية؛ ومتاحًا في جميع مراحل استدامة  ومتاًحا
7). 

، والذكرى الخامسة والعشرين لخطة عمل بكين، والذكرى  1325في عشية الذكرى العشرين لقرار مجلس األمن رقم 
ير في أنجع السبل لمنع النزاعات وبناء السالم والحفاظ عليه أكثر الخامسة والعشرين لتأسيس األمم المتحدة، يصبح التفك

 .أي وقت مضىأهمية من 

إن االهتمام الكبير واالستجابة المتحمسة للبحث يبعثان برسالة واضحة من طرف النساء على المستوي المحلي: "نريد 
على من المناقشات وصنع القرار    ألصواتنا أن ُتسمع! نريد أن نكون جزءً 

 النتائج . يلخص هذا التقرير "!السالم المستوى العالمي بشأن استدامة
أن يصبح هذا التقرير مرجًعا مفيًدا  ونأمل للبحث،والتوصيات الرئيسية 

تحقيق ب  المعنية امج  بر السياسات و ال  في وضعلصانعي السياسات والقرارات  
 التقرير يؤثر  أن    اً السالم. ونأمل أيض  جدول أعمال استدامةعملية ل  ترجمة

على االلتزامات التي سيتم التعهد بها قبل الذكرى العشرين لقرار مجلس 
 .وما يلي ذلك من مداخالت 25واالحتفال بذكرى بكين + 1325األمن رقم 

 تحليل ال
أو نزاع مسلح. بالنسبة للمجتمع المدني حرب عدم وجود في معنى تعريف السالم اختزال ال ينبغي  -1النتيجة الرئيسية 

والحكم الرشيد والمجتمع المتناغم، الذي يعتمد  المستدامة النسائي في جميع أنحاء العالم، فإن األمن اإلنساني والتنمية
 .لسالمدعائم ا على حل النزاعات عبر الالعنف، هي

إن رسالة المجتمع المدني للنساء على 
المستوى المحلي واضحة: " نريد أن 

مسموعة في المناقشات أصواتنا تكون 
 وصنع القرار بشأن استدامة السالم"
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عندما تم طرح السؤال عما يعنيه أن يكون 
أقل من ربع المجيبين )أو المجتمع سلمًيا، عمد  

لى تعريف السالم بعبارات في المائة( إ 25
. بوصفه عدم وجود الحرب أو العنف -سلبية

كما تمت االشارة إلى عوامل أخرى هي: الحكم 
في المائة(؛ األمن  18د وسيادة القانون )الرشي

المساواة الذي تم تعريفه بوصفه ، و اإلنساني
، في المائة(  17اب العنف الهيكلي )والحرية وغي
المائة(. ذكرت أكبر مجموعة في  12والتنمية )

الم يعني في المائة( أن الس  28من المجيبين )
ا أشار أحد ، كمأو -وجود "ثقافة سالم"

 ين في مناقشة إلحدى مجموعات التركيز:" ثقافة الالعنف والحل الشامل للنزاع".بورونديال ينشاركالم
واالنقسامات ؛ ، واإلقصاء، والحكم االستبدادي(الشفافية )غياب رديء: الحكم الالتحديات الرئيسية التي تواجه السالم تشمل

، ، عدم التسامحمثل الجشعالسلبية )  والسلوكيات؛  في ذلك عدم المساواة بين الجنسينبما    والتوترات في المجتمع؛ وعدم المساواة 
انعدام األمن هو التحدي الرئيسي للسالم، في المائة فقط من المجيبين إلى أن أربعة أشار التعليم. والكراهية(، واالفتقار إلى 

، حدد في المائة(. وفي ذات الوقت 8يا )مثل سور ، لدان التي تعاني حالًيا من النزاعرغم أن هذه النسبة كانت أعلى في الب
المصالح لخدمة  في النزاع ة واالستثمار في المائة من المجيبين من سوريا( الثقافة العسكري 24في المائة من المجيبين ) 13

في إحدى   أشار المشاركون كما  .  بوصفها تحديات في مواجهة السالم،  والخارجية  الجهات الفاعلة الداخلية  الخاصة، من جانب
نتشار األسلحة وانخراط المليشيات العسكرية في العمل السياسي يمثالن التحدي الرئيسي ا مجموعات التركيز في ليبيا إلى أن 

نزع سالح الشباب باعتباره التوصية الرئيسية إلى مالي  إحدى مجموعات التركيز في ركون في، في حين أبرز المشاللسالم
 .لبناء سالم دائم

: يجب أن يركز جدول أعمال استدامة السالم على التغييرات طويلة األجل، مثل دعم المؤسسات الشاملة 2النتيجة الرئيسية  
السالم"، وتحدي االستجابة العسكرية للنزاع؛ وتنفيذ برامج التنمية المستدامة؛ للجميع والخاضعة للمساءلة؛ و تعزيز "ثقافة  

 وضمان الوصول إلى التعليم و فرص العمل

لمعالجة األسباب الجذرية  لتغييرات تحويلية طويلة األجبالنسبة للمجتمع المدني النسائي فإن "استدامة السالم" تعني إجراء 
 :التالي من خالل للنزاع

 في المائة( 40قوية ومؤسسات شاملة ) قوانين

في أي وقت."   المتنا ويمكننا طلب المساعدة من جهات إنفاذ القانون القانون موجود من أجل س   "يجب أن يعي الناس أن إنفاذ
 ، بنغالديش(تركيز المجموعة )مشارك في 

الحد من االنتهاكات في  رئيسياً  المساءلة عامالً تمثل أنظمة فعال. القضاء  في غياب ال"ال يمكن أن يكون األمن مستداماً 
 ، ليبيا(تركيزالمجموعة معالجة جذورها ")مشارك في و  األمنية

 في المائة( 15تعزيز "ثقافة السالم" )

ي  ال /ال عنف)سالم سلب 
%24( حرب

%12تنمية 

ي 
مساواة، حرية، ال )أمن إنسان 

%17( عنف بنيوي
تناغم، تسامح، حل ال )ثقافة سالم 

اع، تعاون دولي 
ي للن  

%28( عنف 

حكم رشيد وسيادة قانون
18%

%1أخرى 

 ؟ 
ً
ما هو معب  أن يكون المجتمع سلميا
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الالعنفية هو السبيل الوحيد عبر الطرق أن حل النزاعات تحتاج إلى[ تثقيف الشباب بحيث يؤمنون "]للحفاظ على السالم 
 ، السويد(تركيز المجموعة للمضي قدًما" )مشارك في 

 في المائة( 12، والحصول على الخدمات والعمالة )اقتصادات مستقرة

 تعزيز الصلة بين السالم والتنمية: دروس من الميدان
التنمية المستدامة االستقرار في المجتمع وتسمح توّلد  في حلب، سوريا، " نقاشات مجموعات التركيز  كما أوضح المجيبون من

نقاشات   بتحقيق الرفاه الشخصي، مما يقلل من جاذبية الحرب والصراع". وعلى نفس المنوال، أكد المشاركون في لألفراد 
في مالي أن "من المهم ضمان حصول المجتمعات على الخدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم الشامل   مجموعات التركيز 

 "درتهم على مواجهة النزاعات.والبنية التحتية الجيدة والعمل، حتى يتمكنوا من بناء ق
 لحفاظ على السالم ما يلي: في اتشمل الجوانب الرئيسية للتنمية التي ُسّلط الضوء عليها باعتبارها جوانب أساسية 

 الوصول العادل إلى الموارد  •
ددة في  إن الشركات الربحية متعددة الجنسيات التي تقع مقراتها في البلدان المتقدمة تستخدم الموارد غير المتج"

 نقاشات مجموعات التركيز، بنغالديش(  البلدان النامية بطريقة غير فعالة، مما يزيد من فرص الصراع" )مشارك في
 حماية البيئة •

التنمية المستدامة تتطلب توخي الحذر بشأن البيئة التي تمنحنا الموارد الطبيعية. إذا لم نكن حذرين بشأن البيئة،  "
 لمجتمع المحلي ال يشعر أنه مستفيد من الموارد الموجودة في محيطه" )مشارك فيفسيكون الصراع حتميًا ألن ا 

 نقاشات مجموعات التركيز، جنوب السودان( 
يؤثر تغير المناخ على المحاصيل، مما يزيد الفقر ويزيد معدالت الجريمة والنهب" )المشاركون في مناقشات  "

 مجموعات التركيز، بوروندي( 
 تعليم الشباب وتوظيفهم •

إتاحة فرص التعليم والتوظيف للشباب تمنعهم من الدخول في منظمات خارجة على القانون وإرتكاب الجريمة" )أحد المشاركين  "
 نقاشات مجموعات التركيز، كولومبيا(  في

سبيل  تدمج الناشطات بالفعل أنشطة التنمية في عملهن في مجال بناء السالم، مما يعزز العالقة بين السالم والتنمية. على
المثال، "عملت منظمات المجتمع المدني النسائية بجد من أجل االنعاش االقتصادي، خاصة بالنسبة للمقاتلين المسرحين" 
في بوروندي. وتساعد المنظمات النسائية أيضا النساء األخريات على تحقيق التمكين االقتصادي واالستقالل من خالل 

ا تسرب الكثير من األطفال من المدارس في مجتمع كاباسازي في بوروندي،  جمعيات االدخار، على سبيل المثال. عندم
 .نظمت النساء جمعيات لإلقراض واالدخار، مما سمح للنساء األخريات بتوليد الدخل وإرسال أطفالهن إلى المدرسة

المنازل والموارد. تقدم المجتمع  ، احترقت مئات 2017الديش في أبريل غ، بنغونغفي أعقاب اندالع أعمال العنف في شيتا
دة اإلنمائي، "إلرساء السالم بنهج مختلف. فهم يخططون إلنشاء ثالثة آبار حبدعم من برنامج األمم المت ،المدني المحلي

لونجودو الذي يقيم في منطقة نائية جدًا وال تتمتع سوى بموارد   أنبوبية ومحطات طاقة تعمل بالطاقة الشمسية لصالح مجتمع
 ." حة. وستجبر هذ التجهيزات المجتمع على تقاسم موارد المياه والطاقة، مما يسهم في تخفيف التوترات المجتمعيةشحي

 .ولتحقيق الوعد بالحفاظ على السالم، يجب االعتراف بهذه المبادرات ودعمها
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إدارة أعمالهم، والحصول على سبل العيش المزدهرة، والوصول إلى االحتياجات   [،ن، ]خاصة النساءيالمواطنعندما يكون بوسع  "
األساسية مثل التعليم والصحة والغذاء واألمن والبنية التحتية الجيدة والعدالة وتكافؤ الفرص، فسوف يفكرون مرتين قبل  

 ن(.تركيز، جنوب السوداال)مجموعة  " االنخراط في النزاع

تظل . ومع ذلك، تقدم في إدماج المرأة في عمليات السالم الرسمية وغير الرسميةبعض ال: لقد حدث 3النتيجة الرئيسية 
مول عملية الدمج هناك حاجة إلى ضمان شال تزال  عمليات السالم. وعالوة على ذلك،في العديد من النساء مستبعدات 

وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء ذوات االحتياجات الخاصة، ونساء الشعوب األصلية، والالجئات،  –لجميع النساء 
صاحبات تأثير  يصبحنلمجرد المراقبة أو إسداء النصح  أدوارهن تتعدىوالنازحات، وغير ذلك من الفئات المهمشة، وأن 

 .رئيسي ومشاركات في صنع القرار

أقر المشاركون في االستطالع بأهمية زيادة مشاركة المرأة 
في المائة من المجيبين  60في مفاوضات السالم. و أفاد 

بأن النساء تم إشراكهن، إلى حٍد ما، في مفاوضات السالم  
األفغاني، الرسمية في بلدانهم، مثل المجلس األعلى للسالم 

و عملية الحقيقة والمصالحة الخاصة بالسكان األصليين في  
كندا، ومنتدى التنشيط رفيع المستوى في جنوب السودان، 
وفي المجلس االستشاري والغرفة النسائية لدعم المجتمع 

. النزاع السوري في عملية جنيف للسالم من أجل وقف    المدني
اء ُأدرجن أن النس   -في المائة    60حوالي    -رقم مماثل    فادوأ

في المائة  10رأى أكثر من في عمليات غير رسمية. بينما 
من المجيبين أن النساء أدرجن "بالكامل" في كل من العمليات 

 .الرسمية وغير الرسمية
  ذ

م إشراكهن النساء لم يتأن  من المشاركين  في المائة    13مشاركة المرأة. من ناحية، اعتقد    ، ال تزال هناك فجوات تعتور ومع ذلك
 ، من قبل المشاركين فيلتأكيد على هذا الرأي، على سبيل المثالتم ا السالم الرسمية وغير الرسمية. لقدعمليات  " فياً طلقم"

، ال يوجد منبر رسمي ا يتم إشراك النساء في رفع الوعينه بينم، حيث أشاروا إلى أفي مالي تركيزالمناقشات مجموعة 
ليبيا أن النساء لم يتم  تركيز فيالمناقشات مجموعة النساء والجماعات المسلحة. كما أبرز المشاركون في  للمناقشات بين

، حتى في البلدان التي تم فيها في ليبيا. من ناحية أخرى  دعماألمم المتحدة للإشراكهن في االجتماعات التي نظمتها بعثة 
في كثير من األحيان على دائرة ضيقة )أي "إلى حد ، اقتصرت المشاركة ساء في مفاوضات رسمية وغير رسميةإشراك الن

 وأن   ،أن المشاركة تقتصر في الغالب على "مجموعة النخبة" من النساء مناقشات مجموعة التركيز   ما"(. الحظ المشاركون في
 .الشابات والشباب بشكل عام يتعرضون لإلقصاء

االجتماعية، والنقص  الثقافة األبوية والمواقفالتالي: سية لمشاركة المرأة في : تمثلت التحديات الرئي4النتيجة الرئيسية 
تتمثل و في عدد النساء المشاركات في صنع القرار السياسي، وانخفاض مستويات التعليم والوعي، ونقص الموارد والفقر. 

مواتية للمشاركة الفعالة للمرأة على إحدى اإلستراتيجيات الرئيسية للتصدي لهذه التحديات في تهيئة ظروف ومنصات 
 المستوى القاعدي.

33%

25%

22%

12%

4%

3%

1%

63%

67%

66%

66%

64%

89%

51%

3%

8%

12%

22%

32%

8%

48%

U K R A I N E

L I B Y A

S Y R I A

L I B E R I A

S I E R R A  L E O N E

S O U T H  S U D A N

C O L O M B I A

ي رسم ل ا لسالم  ا ة  ي ل عم ي 
 
ء ف نسا ل ا كت  أشر ة؟هل 

Not at all Yes, to some extent Yes, fully

كولومبيا

جنوب السودان

سيراليون

ليبيريا

سوريا

ليبيا

اوكرانيا

ال مطلقا   بالكاملنعم،  نعم، إلى حد ما   
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و الحصة غير المتكافئة من مثل عدم السماح للنساء بدخول األماكن العامة، أ -إلى األعراف الثقافية أشار المجيبون 
 31ية( وفي المائة )في العمليات الرسم 22 بلغت بوصفها تحدي بنسبة -إليهن ير مدفوع األجر الموكلغ العمل المنزلي

فإن  على أنه حتى عندما تشارك النساء ، سّلط المجيبون الضوءعالوًة على ذلك مية(.رسالعمليات غير الفي المائة )في 
 آراء الرجال.وال تجد حظها من التقدير مقارنة بآرائهن ُتؤخذ على نحو أقل جدية 

النقل واالتصاالت  تكاليف  ، لتغطية  التمويل، على سبيل المثال  الفقر ونقصات التمثيل المنخفضة و مستويربط المجيبون بين   
المنظمات النسائية إلى  تفتقر" نديات في مناقشات مجموعة التركيز:البورو  ى المشاركاتحدت إوالتكاليف األخرى. وكما قال

 ".الواقع األمر ، بل بحكم )...( في بعض األحيان لسنا مستبعدين من الناحية القانونية القدرات المالية.

إذا تمت تلك و اوضات السالم والمشاورات.  متماسكة إلشراك المرأة في مفوجود استراتيجيات  عالوًة على ذلك، هناك نقص في  
. يمكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز المشاركة الكبيرة  المشاركة، فغالًبا ما تتسم بالعشوائية وعدم التنظيم الجيد

في خيرسون بأوكرانيا إلى أن "مفاوضات مينسك  تركيز المناقشات مجموعة    مفاوضات السالم. أشار المشاركون فيللمرأة في  
كانت ثقتهم   -مكتملة، وبالتاليلم تكن عن العملية  لمشاركين بأن معلوماتهمشعر جميع القد ". لم تتم تغطيتها إعالمياً  )...(

التحدي الرئيسي الذي   بوصفهما  والخوف من العنف  ،انعدام األمنإلى لمجيبين  في المائة من ا  11و  9  فيها مهتزة. كما أشار 
 .مشاركة المرأة  يعيق

والقادة على المستوى المحلي،  لنسائية بنشاط مع النساءتتعاون مجموعات المجتمع المدني اللتغلب على هذه التحديات، 
المنظمات القاعدية ودعوة الوسطاء والفرقاء إلى عمليات سالم   من خالل إنشاء شبكات من  على نفس المستوى،  اآلخرين

لحضور اجتماعات مع ناشطات السالم في  )اإليقاد( لتنمية ل، تتم دعوة أعضاء الهيئة الحكومية . على سبيل المثالرسمية
جدول أعمال تطلب ي. أصوات النساء في جنوب السودان إلى عملية السالم التي تيسرها الهيئة بهدف إيصالجنوب السودان 

 ."استدامة السالم" وسائل مبتكرة لتهيئة الظروف المواتية وبناء منصات للمشاركة الفعالة للمرأة على مستوى القاعدة

من مشاركتها في مفاوضات   بكونها أضعفات السالم  ي: بشكل عام، تتسم مشاركة المرأة في تنفيذ اتفاق5النتيجة الرئيسية  
السالم. إن االفتقار إلى اإلرادة السياسية، والدعم غير الكافي من الحكومة والمانحين والمجتمع الدولي بشكل أعم، مثلت 

حيث أبرزت هذه النقائص الحاجة إلى مواصلة الضغط من أجل مشاركة المرأة على المدى الطويل،  -التحديات الرئيسية 
 .التي تلي توقيع اتفاقية السالمأي في العمليات 

ء على المستوى الوطني أو )سوا ي تنفيذ اتفاقيات السالم في بلدانهمالنساء فقد تم اشراك  كانسئلوا عما إذا عندما 
أكثر ، على اإلطالق". هذا العدد من المشاركين الذين أجابوا بالنفي يمثل "البالنفي: ٪ من المشاركين 30 أجاب، المحلي(

 غير الرسمية. سمية/على اإلطالق في عمليات السالم الر  النساء لم يتم إدراجهن الذين اعتقدوا أن عددمن ضعف 

                                                         
مرأة في تنفيذ  ، كان التحدي الرئيسي لمشاركة الكما في حالة مفاوضات السالم

في المائة من المجيبين( هو الطبيعة الحصرية  29 اتفاق السالم )أشار له
اك النساء الالئي ، بما في ذلك الفشل في إشر ت السالمايلعملية السالم واتفاق

طية السلبية التي تحول الصور النم  في المناطق النائية أو الريفية؛ كذلكيعشن  
مجال السالم  دون المشاركة الفعالة للمرأة؛ وهيمنة الذكور بشكل عام على

واألمن. وشملت التحديات الرئيسية األخرى االفتقار إلى اإلرادة السياسية والدعم 
، والعنف المستمر وانعدام في المائة(  21الوطنية والدولية )من الجهات الفاعلة  

% of “Not at all” responses on 

women’s participation in: 

النسبة المئوية للمجيبين على مشاركة المرأة بـ 

 ":على االطالق"ال 

 عملية السالم الرسمية 

 عملية السالم غير الرسمية 

 تنفيذ اتفاقية السالم )المستوى الوطني(  

 (  المحليتنفيذ اتفاقية السالم )المستوى 

في المئة  12  

في المئة  13  

في المئة   30  

في المئة   30  
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في المائة(،  7)طاق أوسع صنع القرار والمشاركة السياسية على ندوائر وصول المرأة إلى  (، وضعففي المائة 16األمن )
 في المائة(. 4) يل وبناء القدرات للمرأة على المستوى القاعديوعدم توفر فرص التمو  ،في المائة( 5الموارد ) وشح

 

عندما تشارك النساء في تنفيذ اتفاقية السالم، فإنهن يساعدن في ضمان تنفيذ االتفاقية، خاصة   :6النتيجة الرئيسية 
أن االتفاقية تعود بالفائدة على الجميع. في حالة عدم وجود اتفاقات سالم، ك في ضمان كذلعلى المستويات المحلية؛ و 

 ومناصرته؛ إلى جانب تقديم اإلغاثة وتعزيز التنمية تعمل النساء على المستوى القاعدي للدعوة إلى السالم

 
دوًرا رئيسًيا في ضمان وصول فوائد السالم إلى السكان  ،على الصعيدين المحلي والوطني، يلعب المجتمع المدني النسائي

 :على التالي نالمحليين. وتنطوي أهم مساهماته
  

 في المائة( 26إذكاء وعي المجتمعات المحلية بمفاوضات السالم واتفاقات السالم )حيثما وجدت( وتعزيز السالم )
 

 
 )في المائة  28بما في ذلك الدعوات إلى زيادة إشراك النساء والفئات المهمشة األخرى في عمليات السالم )  -المناصرة والحمالت  

 

 
في  18االقتصاد )، و بناء السالمو  ،بناء قدرات النساء على مستوى القاعدة بهدف المشاركة في صنع القرار

 (المائة
 
 

 في المائة(. 9معالجة عواقب الصراع ودعم التنمية )
 

 

، "من خالل البرامج اإلذاعيةفي مرحلة ما بعد النزاع ، ساهمت منظمات المجتمع المدني النسائية في التخفيف من حدة العنف ي سيراليونف
، وكذلك رسائل السالم في أعلنتها لجنة االنتخابات الوطنيةوقبول نتائج االنتخابات التي  السلميةاس باستمرار على الن حيث ظلت تحث

 " .والبرامج الترفيهية على الراديو والتلفزيوناألغاني 
من مختلف مناحي الحياة من خالل عروض متعددة الثقافات باستخدام أشخاص  [  جمع]  عمل علىفي جنوب السودان، نظمت النساء برنامًجا "ي

 ."صحيينز التنافس واالنسجام الي[ تعزمن شأنها التيو]المختلفةالرقص ]و[ الرياضات واأللعاب بين العشائر 

 اجرينبيانات، وال نعتصامات، وأصدراالالمنشورات، وشاركن في  نووزع ،، "اعترضت النساء على العنف وانتشار األسلحةفي ليبيا
 ".من أجل االمتناع عن جر البالد إلى الفوضى ملضغط عليهبهدف االتشريعية والتنفيذية تصاالت مع الفروع اال
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في المائة( 6) المحلي حل النزاعات على مستوى المجتمع  

  
تصميم البرامج  من المشاركة في ، خاصة النساء،المجتمعات المحلية تستبعد برامج المانحين عادة  : 7النتيجة الرئيسية 

يحتاج المانحون إلى التمتع بالشمول والمرونة وأن يقدموا الدعم إلى منظمات حقوق المرأة وتخطيطها وتنفيذها.  
  ودعم المبادرات المتنوعة. –بما في ذلك المنظمات القاعدية  –بأحجامها المختلفة 

في المائة من  23للنوع االجتماعي موضع تقدير. لقد أفاد  إن جهود مجتمع المانحين لدعم مبادرات بناء السالم الحساسة
المجيبين على الدراسة االستقصائية أن مقاربة المانحين كانت حساسة للنوع االجتماعي "بالكامل تقريبا". ومع ذلك، ال يزال 

 ه يجبهناك الكثير الذي يتعين القيام به. على سبيل المثال، سلط أحد المجيبين على الدراسة االستقصائية الضوء على أن
التركيز على  يجب أن تشمل أيضاً  -محاسبة جنائية على العنف الجنسي أكثر من مجردبوصفها سانية العدالة الجناعتبار 

االجتماعية انتهاكات الحقوق ، بما في ذلك جبر الضرر وضمانات عدم تكرار جميع انتهاكات حقوق اإلنسانالحقيقة و 
 .واالقتصادية والثقافية

 
لم في المائة من المجيبين على الدراسة االستقصائية أن المجتمع المدني المحلي  20. أفاد محلية أقوى هناك حاجة لقيادة 

في المائة بإمكانية ذلك ولكن في حدود ضيقة فقط.  17صميم برامج المانحين على اإلطالق، وأفاد ت يتسن له التأثير على
الحكومات  ديش أن بعض المانحين " لديهم نفس مواقفبنغالتركيز في المناقشات مجموعة  أحد المشاركين في ألمح

يجب أن يقبلوا الخبرة    -أنهم يعرفون دائًما ما هو األفضل بالنسبة لنا. يجب أن يتغير هذا الموقف  حيث    ،االستعمارية السابقة
 ." المحلية

0% 10% 20% 30% 40%

A. Not at all

B. To a very small extent

C. Somewhat, to a limited extent

D. To a large extent

E. Almost entirely

Gender-sensitivity and inclusion of local voices in donors' 
work

How gender-sensitive is the donors' approach?

Can you influence donor priorities?

ا  ، "لعبت منفي بوروندي انعاش   إلبتدار في الحفاظ على السالم المتفاوض عليه. لقد عملوا بجد    محوريا  ظمات المجتمع المدني دور 

". تساعد المنظمات النسائية النساء على تحقيق التمكين االقتصادي واالستقالل  الذين تم تسريحهماقتصادي خاصة بالنسبة للمقاتلين  

 .من خالل المبادرات المدرة للدخل وجمعيات االدخار 

 تقريبا   بالكاملهـ. 

 د. إلى حد كبير 

 ج. نوعا  ما، إلى حد بسيط

 ب. إلى حد بسيط جدا  

 ليس تماما  أ.  .أ

 إلى أي مدى نهج المانحين حساس تجاه النوع االجتماعي؟

 المانحين؟ هل بإمكانك التأثير على أسبقيات 

 الحساسية تجاه النوع االجتماعي وإدخال األصوات المحلية في عمل المانحين
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