سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم  :PA-Xالنوع االجتماعي

سلسلة
إلقاء الضوء
استجابة  -سرعة  -رد الفعل

عمليات السالم المحلية:
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لمشاركة النساء
لورا وايز وروبرت فورستر وكريستين بيل

يستند هذا البحث إلى قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X
) ،(www.peaceagreements.orgوهي قاعدة بيانات تضم جميع اتفاقات السالم التي
أبرمت في أي مرحلة من مراحل عملية السالم ما بين عامي  1990و .2016يمكن البحث
في قاعدة البيانات بالكامل وهي تدعم كالً من الفحص النوعي والك ّمي التفاقات السالم.
المؤلفون :لورا وايز وروبرت فورستر وكريستين بيل
مو َل هذا اإلصدار من سلسلة إلقاء الضوء بدعم سخي من وزارة ألمانيا االتحادية للتعاون
ِّ
االقتصادي والتنمية.
تعد سلسلة إلقاء الضوء على النوع االجتماعي في قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X
ُمبادرة ً بتكليف من قسم السالم واألمن في هيئة األمم المتحدة للمرأة .وجهات النظر التي تم
التعبير عنها في هذا اإلصدار تخص المؤلفين ،وال تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة األمم
المتحدة للمرأة ،أو األمم المتحدة ،أو أي من المنظمات المنتسبة لها.
تمثل هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء أحد مخرجات برنامج أبحاث التسويات السياسية
( )www.politicalsettlements.orgفي جامعة إدنبرة ،والذي يستمد تمويله الرئيسي
من وكالة المملكة المتحدة للمعونة التابعة لوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة لصالح
الدول النامية .المعلومات ووجهات النظر الواردة في هذا اإلصدار تخص المؤلفين .وال
يوجد هنا ما يمثل وجهات نظر الوزارة.
يود المؤلفون أن يتوجهوا بالشكر إلى الزمالء في هيئة األمم المتحدة للمرأة الذين أنفقوا
وقتهم في مراجعة المسودات السابقة ،ومنهم راشيل دور-ويكس ولوران فون إكارتسبرغ
وأنيسة والجي وهبة زيان .كما نعبر عن تقديرنا للمراجعين الخارجيين الذين قدموا
أيضا ً تعليقات مماثلة موسعة وثاقبة على المسودات السابقة ،وبخاصة أليس ألوني وجان
بوسبيسيل .والشكر أيضا ً مستحق للفريق في برنامج أبحاث التسويات السياسية ،ومنهم
هاريت كورنيل وروبرت ويلسون وريك سميث من وكالة سميث للتصميم الذين تولوا
أعمال التدقيق واإلنتاج .وتظل أي أخطاء مسؤولية المؤلفة دون غيرها.
صور الغالف :جميع الصور خاضعة لحقوق الطبع.
© 2019هيئة األمم المتحدة للمرأة .جميع الحقوق محفوظة.
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سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X
المقارنة ،يثيرها
تتناول سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم  PA-Xأسئلة تتعلق بعمليات السالم
َ
الساعون إلى التأثير على عمليات السالم واالنتقال لكي تصبح أكثر شموالً .تقدّم كل حلقة من سلسلة إلقاء الضوء مواد
ُمقارنة تتعلق بقضية رئيسية ،وفي بعض األحيان تشير إلى سياق محدد أُثير السؤال من خالله ،وفي بعض األحيان
توضع في إطار أع ّم .تتناول سلسلة النوع االجتماعي األسئلة التي يُثيرها نطاق من الجهات الفاعلة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،مع اإلشارة إلى مشاركة المرأة ال ُمجدية وكذلك النُ ُهج المراعية للنوع االجتماعي والمستجيبة له.
تتناول هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء األسئلة التالية:
متى وكيف تتناول عمليات واتفاقات السالم المحلية النزاع؟ ما هي الفرص والتحديات بالنسبة للنساء ومناصري المساواة
بين الجنسين الذين يسعون للمشاركة المجدية في عمليات السالم المحلية؟
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مقدمة
على الرغم من أن عمليات السالم تتم بصورة أكثر بروزا ً على المستوى الوطني ،وتشارك فيها عادة ً شخصيات رفيعة
المستوى من الحكومة والجيش والشخصيات الدولية ،إال أنها ليست المنتدى الوحيد الذي تتم فيه عمليات السالم .في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وبخاصة في اليمن وسوريا وليبيا ،وبرغم الجهود الدولية ،لم تحظ عمليات السالم
واالنتقال على المستوى الوطني ،إال بقدرة محدودة على إنهاء النزاع .وفي المواقف التي تتعطل فيها عمليات السالم
على المستوى الوطني ،قد تمثل عمليات السالم المحلية فرصة بديلة لمعالجة العنف خالل الفترة االنتقالية ،إال أن مسألة
نجاحها في ذلك أم ال وكيفية قيامها به تظل غير مستكشفة بالقدر الكافي.
في هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء ،نستخدم مصطلح عمليات السالم المحلية بمعنى :عمليات التفاوض التي تشارك
فيها جهات فاعلة محلية ،تتناول ديناميات النزاع المحلية داخل جزء من المنطقة األوسع المتضررة من النزاع .تتباين
االتفاقات الناتجة عن عمليات السالم المحلية في محتواها ،ولكن النُهج الشائعة تتضمن معالجة المظالم التي تؤجج النزاع
الطائفي مثل القدرة على الوصول للمياه والمراعي وسرقة الماشية والضغائن المجتمعية والقتل بمبدأ المعاملة بالمثل،
باإلضافة إلى الجهود الهادفة إلدارة النزاع أو إنهائه وإزالة آثاره ،مثل اتفاقات وقف إطالق النار وفتح المسارات وإعادة
المختطفين والمشردين داخليا ً إلى المناطق المتضررة من النزاع.
تحدد هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء ،بإيجاز ،العالقة بين النساء وعمليات السالم المحلية ،حيث تبرز عددا ً من
األمثلة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وتركز عليها .ونهدف من ذلك
إلى توفير معلومات مقارنة لدعم المشاركة المجدية للمرأة والنُهج المراعية للنوع االجتماعي في عمليات واتفاقات
السالم المحلية .ويُقال في بعض األحيان إن النساء أكثر قدرة على الوصول إلى هذه المفاوضات التي تجري على
المستوى المحلي بالمقارنة بمفاوضات السالم الوطنية ،نظرا ً ألنها تتم من خالل آليات مثل منظمات المجتمع المدني
ولجان السالم المحلية ،وليس من خالل الديبلوماسية السياسية الرفيعة المستوى على المستوى الدولي .ولكن استعراض
نصوص االتفاقات يكشف عن قلة عدد النصوص التي تشير إلى النساء والفتيات والنوع االجتماعي على وجه التحديد.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن "العقبات المؤسسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية” التي تحول دون مشاركة المرأة
والمنتشرة على المستوى الوطني تظهر أيضا ً بجالء في العمليات المحلية 1.وبرغم ذلك ،كثيرا ً ما تنشط النساء للغاية
على مستويات الحكم المحلية ،وهناك بعض األمثلة الصارخة التي قمن فيها بدور محوري في حشد مبادرات السالم
المحلية ودعمها وتنفيذها.
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في الجزء األول من هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء ،نناقش ما نعنيه بمصطلح "عمليات السالم" واالتفاقات "المحلية"
في مقابل االتفاقات ذات الطبيعة "الوطنية" .وفي الجزء الثاني ،نستكشف الفرص الممكنة لمشاركة المرأة في العمليات
التي تبدأها أو تيسرها الجماعات المسلحة والمجتمع المدني والمنظمات الدينية والجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات
الفاعلة الدولية .وفي الخالصة ،نقدم أسئلة يقصد منها المساعدة في وضع إطار للقضايا التي قد تكون مفيدة للنساء
ولمناصري المساواة بين الجنسين عند المشاركة في العمليات المحلية لمعالجة قضية إدماج النساء.
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 .Iمتى تكون عمليات السالم واتفاقات السالم محلية؟

ال يوجد عادة ً خط واضح وسريع يفصل بين النزاعات وعمليات السالم الوطنية والنزاعات وعمليات السالم المحلية.
فالنزاعات التي توصف بأنها "وطنية" عادة ما تكون متداخلة ضمن منظومات نزاع معقدة تتضمن كالً من النزاعات
المحلية والدولية .وتؤدي ديناميات النزاع المتعددة المستويات في العادة إلى انعقاد المفاوضات على المستويات المحلية
والوطنية والمحلية .وعلى الرغم من أن الروابط بين ديناميات النزاع على المستويين الوطني والمحلي قد تتعدد ،إال أنه
يمكن فهم عمليات واتفاقات السالم المحلية على أنها تتسم بالخصائص التالية:
2

	محدودية النطاق اإلقليمي بالنسبة لمنطقة النزاع األوسع .تتعامل أحيانا ً اتفاقات السالم الوطنية مع النزاع على
المستوى المحلي من خالل تناول اإلقليم بأكمله أو ،حين يتعلق النزاع الوطني بهيئة على مستوى دون الدولة ،من
خالل تناول تلك الهيئة بأكملها .وفي المقابل ،ال تحاول عمليات السالم المحلية أن تشمل منطقة النزاع بأسرها ،بل
تركز على منطقة جغرافية أصغر حجما ً داخل منطقة النزاع تقتصر على بلدة أو ضاحية أو حتى منطقة عسكرية،
قد ال تتجاوز مساحتها بضعة كيلومترات .على سبيل المثال ،اقتصرت شروط اتفاق وقف إطالق النار عام 2015
3
في الحديدية باليمن على منطقة واقعة بين بنايتين.
	دور القيادة المحلية .يتولى تيسير عمليات السالم المحلية في العادة زعماء محليون منهم الساسة ،ومسؤولو الدولة
(أو المسؤولون على مستوى ما دون الدولة) والنخبة القبلية وشيوخ المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني و/أو
الشخصيات الدينية ،ذوي التأثير السياسي/العسكري المحدود خارج المنطقة التي يتعلق بها االتفاق .ولكن الزعماء
المحليين قد يتوسطون للتوصل إلى اتفاقات نيابة عن أفرع صغيرة من المنظمات العاملة على المستوى الوطني،
مثل زعماء القبائل داخل الجماعات العرقية أو قادة الكتائب داخل الجيش.
	التركيز على القضايا المرتبطة باإلقليم المعني .تركز عمليات السالم المحلية على القضايا المرتبطة بديناميات
النزاع المحلي التي قد تتجاهلها عمليات السالم الوطنية .وترتبط الموضوعات الشائعة في العمليات المحلية بمعالجة
األسباب المؤدية للنزاع ،مثل الوصول إلى المياه والمراعي ،وسرقة الماشية والضغائن العائلية ،وكذلك القضايا
التي تسعى إلى إنهاء النزاع ومعالجة أثره ،مثل فتح الطرق وإعادة المختطفين والمشردين داخلياً .وفي بعض
األوقات ،تعكس مسببات النزاع المحلية ديناميات النزاع على المستوى الوطني أو تكون بمثابة ذرائع لتصعيد
النزاع بطرق ترتبط بالنزاع الوطني .كما قد تتعامل العمليات المحلية مع القضايا المحلية الملحة ،مثل الحاجة
لإلغاثة اإلنسانية أو تسوية الصدامات العنيفة بين المجموعات.

 // 05عمليات السالم المحلية :الفرص والتحديات لمشاركة النساء

وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى ظهور عمليات واتفاقات السالم على المستوى المحلي في الدول المتضررة من النزاعات .في
بعض الحاالت ،قد يكون تأثير الدولة محدودا ً على ديناميات النزاع المحلية ولذلك يجب أن يجري تناولها بمشاركة الجهات
الفاعلة المحلية .وبدالً من ذلك ،قد تؤدي محدودية اإلرادة السياسية الوطنية أو محدودية اإلمداد بالموارد من قِبل الجهات
الفاعلة التابعة للدولة إلى تحفيز أدوات الحكم المحلية ،والتي تشمل المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات
الدينية أو مجموعات األقارب ،على تولي مسؤوليات صنع السالم في مجتمعاتها المحلية ،لملء الفراغ .قد تكون الجهات
الفاعلة المحلية هي األنسب لمعالجة القضايا المتعلقة بمجتمعاتها المحلية ،أو تكون في مكان أفضل يمكنها من تقديم استجابة
سريعة لوقف دورات العنف .وقد تتمتع الجهات الفاعلة المحلية أيضا ً بدرجات أعلى من الثقة بين أطراف النزاع ،باإلضافة
إلى القدرة على تجاوز الجمود السياسي أو الشخصيات الصعبة التي قد تؤدي إلى تعطل عملية السالم الوطنية.
أثر إيجابي على عملية السالم الوطنية ،ولكنها قد تحمل أيضا ً مخاطر
يمكن أن يكون لعمليات واتفاقات السالم المحلية ٌ
لهذه العملية.
من الجوانب اإليجابية لعمليات السالم المحلية أنها يمكنها تحقيق اآلتي:
	خفض العنف على األرض في النزاعات التي تكون في الغالب مدمرة ،مما قد يُحسن ظروف المساعدة اإلنسانية
وعودة األشخاص المشردين داخليًا؛
تقوض جهود صنع السالم الوطنية؛
 التصدي للنزاعات المحلية التي قد ّ
	تجنب مخاطر انتهاكات وقف إطالق النار وتأجج النزاع في الفترة التي تسبق أو تلي اتفاق السالم الوطني مباشرةً،
من خالل تناول الحوافز الممكنة لألطراف للتوصل إلى مكاسب "اللحظة األخيرة".
تتضمن المخاطر المحتملة من عمليات صنع السالم الوطنية ما يلي:
	القضاء على عناصر النزاع ولكن مع ترك بعضها كما هو ،مثل استدامة وضع "الال سلم والال حرب" ،أو حتى
4
هيمنة أحد األطراف بطرق يمكن أن تجعل عمليات تسوية النزاع الوطنية بال حافز؛
	إنشاء أو تعزيز الحكم الذاتي المحلي بطرق يجب على عملية السالم الوطنية أن تتكيف معها وتستوعبها ،أو قد تهدد
اتفاقيات السالم الوطنية ،على سبيل المثال عن طريق إنشاء إقطاعيات ألمراء الحرب؛
 إنشاء تحالفات جديدة بين الجماعات المسلحة المتفككة تعزز قدرتها على النزاع المسلح بدالً من أن تتصدى لها.
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 .IIالفرص والتحديات لمشاركة النساء في العمليات المحلية
قد تحتوي العمليات المحلية على فرص وهياكل تتيح مشاركة النساء ،الالتي قد ينجحن أكثر في الوصول إلى العمليات
المحلية وإضفاء خبراتهن المحلية ،من نجاحهن في الوصول إلى المحادثات على المستوى الوطني .كما يمكن أن تُعالج
عمليات السالم المحلية بصورة مباشرة عواقب النزاع التي تؤثر على حياتهن اليومية ،وتتيح فرصة للجهات الفاعلة
المحلية من أطراف النزاع لاللتزام بمواجهة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،كما هو الحال في
أمثلة االتفاقات المحلية في كينيا وجنوب السودان (انظر المربع  5.)1ولكن ،هناك أيضا ً تحديات تواجه المساواة بين
الجنسين :فاالتفاقات المحلية يمكن أن ترسخ الممارسات الثقافية ،والتي قد تتعارض مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
مثل الزواج المرتب كجزء من اتفاق السالم ،كما شوهد في االتفاقات المحلية من الصومال (انظر المربع  6.)1قد تكون
عمليات السالم المحلية أيضا ً عرضة لمجموعة مشابهة من العوائق التي تواجهها النساء عند الدعوة لمزيد من اإلدماج
في المحادثات التي تجري على المستوى الوطني ،مثل التمييز والتحكم في اإلتاحة من قبل الجهات الفاعلة المسلحة أو
"الرجال األقوياء" المحليين.
المربع 1
جنوب السودان ،اتفاق نوير-دينكا لوكي 10 ،حزيران/يونيو 1998
بعد  15عاما ً من النزاع ،نطالب نحن اللجنة المشتركة للشيوخ وزعماء الكنائس بما يلي- :
…
• وقف جميع عمليات قتل واختطاف النساء واألطفال.
• إعادة النساء واألطفال المختطفين حديثا ً إلى منازلهم
كينيا ،إعالن مودوغاشي ( 8 ،)3نيسان/إبريل 2011
فيما يتعلق بدور هياكل السالم ومؤسساته وآلياته:
نعزم أيضا ً على التعاون في معالجة القضايا الناشئة الـ( )6المبينة أدناه المتعلقة بديناميات النزاع داخل المقاطعات
والبلدان المجاورة المستهدفة...:
 .vالعنف القائم على النوع الجتماعي
الصومال/بونتالند ،اتفاق رامادا للسالم 4 ،كانون األول/ديسمبر 2005
 .2في حالة القتل الثانية ،أمرت اللجنة القبيلة الفرعية رير محد بدفع دية القتيلين ،و 100ناقة و 20ناقة إضافية
كإشارة للتقدير و 5,000,000شلن صومالي لنفقات الجنازة ،باإلضافة إلى بندقيتين وعرض فتاتين للزواج
إلرضاء الطرف المظلوم.
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بنا ًء على استعراض للترتيبات المحلية منذ عام  1990وحتى اآلن ،ننظر باختصار في نوعين مختلفين من العمليات
المحلية ،منظمين طبقا ً للجهات الفاعلة التي تبدأ العملية أو تيسرها .وهذا نظرا ً إلى إمكانية تفاوت عواقب إدماج النساء
طبقا ً لطبيعة الترتيب والجهة التي تتفاوض فيه 7.ولكن ،من المهم مالحظة أن أدوار الجهات الفاعلة تتغير عادة ً بمرور
الزمن ،ويمكن أن يكون األفراد ذوي النفوذ على المستوى المحلي أعضاء في منظمات أو مؤسسات متعددة ،مما يعني
8
أنه من غير الممكن دائما ً ترتيب االتفاقات بصورة منسقة طبقا ً للجهة الفاعلة التي بدأت العملية.
 .1عمليات السالم المحلية التي تبدأها الجماعات المسلّحة
على الرغم من الدور األساسي الذي تقوم به النساء بصفة مستمرة كمقاتالت وأعضاء في الجماعات المسلحة ،إال أن
مفاوضات السالم المحلية التي تبدأها الجماعات المسلحة ويتم التفاوض فيها مباشرة بينها ،تبدو أنها األكثر محدودية
سواء من ناحية أدلة إدماج المرأة في المفاوضات ومدى انتشار النصوص التي تشير إلى النساء والفتيات والنوع
االجتماعي في نصوص االتفاقات الناشئة عنها .وفي معظم الحاالت ،حين يتم التوصل التفاقات بين الجماعات المسلحة
الرسمية ،التي تشمل الميليشيات والكتائب والجماعات المنشقة ،فإن شروطها تغطي جدول أعمال ضيق للغاية .ومن بين
العناصر التي يجري التفاوض بشأنها :إيقاف العمليات العدائية؛ وتحديد مناطق السيطرة؛ وفتح الطرق؛ وتبادل السجناء؛
واالتفاق على آليات تسوية النزاعات.
على سبيل المثال ،يوضح صك االتفاق الموقع في كانون األول/ديسمبر عام  2015بين وحدات حماية الشعب وغرفة
عمليات فتح في حلب ،سوريا ،جدول األعمال الواقعي والمحدود لمثل هذه االتفاقات .كما تنعكس هذه الديناميكية في
اتفاقات أخرى من ليبيا وسوريا واليمن 9.يوفر اتفاق حلب 10وقفا ً متبادالً إلطالق النار ،وفتح وغلق نقاط التفتيش لعبور
11
المدنيين والعسكريين ،وإنشاء لجنة عسكرية مشتركة لتنفيذ االتفاق ،وبالتالي فإنه يركز على القضايا المتعلقة باألمن.
تتضمن بعض االتفاقات بين الجماعات المسلحة نصوصا ً تتعلق بحماية المرأة وحظر العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع الجتماعي ،وإعطاء األولوية إلطالق سراح السجينات وبخاصة الحوامل أو المرضعات منهن – ولكن هذه
الحاالت نادرة.
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وفي الحالة المثلى ،يجب حتى على االتفاقات العسكرية بين الجماعات المسلحة أن تذكر وتعالج مكونات النزاع المتعلقة
بالنوع االجتماعي وأن تعالج آثارها على المرأة .وعادة ما يكون للنساء اهتمام شخصي بالنصوص التي يُتفق فيها على
إطالق سراح السجناء أو تبادلهم وفتح الطرق إلتاحة الوصول إلى الخدمات األساسية ،أو اإلسهام في وقف العدائيات.
وباإلضافة إلى ذلك ،نظرا ً ألن النساء كثيرا ً ما يصبحن ربات األسر أثناء النزاع ،وعادة ً ما يتولين أدوارا ً أكبر في
األنشطة االقتصادية ،فإن التحرش المستمر والجرائم الصغيرة يمكن أن تُثني النساء عن النشاط االقتصادي 12.يقدم حظر
التحرش على النحو الذي تضمنه اتفاق أبرم عام  2015في الشيخ مقصود ،حلب ،سوريا ،بين غرفة عمليات "لبيك
أختاه" والجيش السوري الحر ،ووحدات حماية الشعب ،مثاالً للكيفية التي تضع بها االتفاقات المحلية مثل هذه القضايا
13
ضمن جدول األعمال (انظر المربع .)2

المربع 2
سوريا ،االتفاق بين وحدات حماية الشعب وغرفة عمليات "لبيك أختاه" بشأن وضع الشيخ مقصود 3 ،أيار/
مايو 2015
…  .5يمنع تفتيش النساء ،ويسمح لكافة الفصائل بدخول الحي ،كأي حي محرر في حلب المحررة.
 .2عمليات السالم المحلية التي تبدأها المنظمات غير المسلحة
يمكن أيضًا أن تبدأ عمليات السالم المحلية بواسطة المنظمات غير العسكرية واألفراد غير العسكريين مثل المنظمات المدنية
أو الدينية أو الزعماء التقليديين أو المؤسسات التقليدية .قد يكون لهؤالء األفراد والجماعات درجة من التأثير على أطراف
النزاع والقدرة على المشاركة معهم ،حتى في الحاالت التي ال يكون لهم فيها بالضرورة أي اتصال مباشر مع األطراف.
وتتضمن أمثلة مشاركة مثل هذه األطراف غير المسلحة في عمليات السالم ما يلي:
	في جنوب السودان ،يقوم مجلس كنائس السودان الجديد بدور نشط في تجنب النزاعات بين الدينكا والنوير؛

14

	في آب/أغسطس  ،2014تفاوض المعهد اللبناني للديمقراطية وحقوق اإلنسان وجمعية فقهاء المسلمين للتوصل إلى
15
وقف إطالق نار محدود بين الجيش اللبناني وحزب الله والمتمردين السوريين في عرسال ،لبنان؛
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	في والية غرب االستوائية ،جنوب السودان ،توسط األسقف بول يوغوسوك للتوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/
نوفمبر  2015بين كتيبة موندري (اللواء  16من الفرقة  6من جيش التحرير الشعبي السوداني) والمجتمع المحلي،
16
في أعقاب انتهاكات وقعت من قِبل جنود في اللواء.
يمكن لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية التي تتولى الحشد على مستوى المدينة أو المديرية أن تصدر أيضا ً
"دعوات" أو "بيانات" فردية أو مشتركة 17.وقد تكون هذه اإلعالنات مفيدة في بث الزخم في عملية سالم هادئة ،بل وقد
18
تنطوي حتى على مستوى من "الوساطة" خلف الكواليس التي تبدأ في توحيد أطراف النزاع حول ضرورة إنهاء النزاع.
تعتبر جماعات المجتمع المدني أحد أكثر وسائل مشاركة النساء في عمليات السالم المحلية انتشاراً .في أثناء فترات
النزاع ،كثيرا ً ما تظهر النساء في أدوار أكبر في المجال العام 19،على الرغم من أن هذا كثيرا ً ما يحمل أيضا ً خطر
التعرض للعنف الموجه .توسطت نساء من مختلف محافظات اليمن للتوصل إلى صفقات تهدف إلى وقف إطالق
النار ،وتبادل السجناء وإدارة الموارد ،باستخدام عالقاتهن وأدوارهن المسبقة داخل مجتمعاتهن المحلية 20.وفي سوريا،
ض َّمة" مع القوات المسلحة في الزبداني للتوصل إلى إطالق سراح السجناء وإنشاء منطقة
تفاوضت النساء من منظمة " َ
ضت في نهاية األمر بواسطة مجلس محلي
قو
جهودهن
أن
من
الرغم
على
النار،
إطالق
آمنة للمدنيين ،ومبادرة لوقف
ِّ َ
21
ً
ً
أنشأ فريق تفاوض من الذكور الستبدالهن .وتظل العوائق الثقافية ،سواء الموجودة مسبقا أم المشكلة حديثا ،مثل التي
تنتج من خالل تحول الخطاب الديني إلى التطرف أو صعوبة الحصول على ال ُمرافق المطلوب اجتماعيا ً لكي تشارك
النساء في العمليات 22،تمثل حجر عثرة في طريق المشاركة في عمليات التفاوض المحلية .وبرغم هذا ،فإن المنظمات
التي تمارس ضغوطا ً من أجل السالم تفتح عادة ً مجاالت أمام النساء إلثبات وجودهن كصانعات فاعالت للتغيير؛ ولكن
هذه المبادرات ال ترتبط دائ ًما بالمشاركة المجدية للمرأة في المفاوضات أو آليات التنفيذ بعد االتفاق.
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باإلضافة إلى دورهن في منظمات المجتمع المدني ،تتصدر النساء عادة حشد جهود المقاومة المدنية غير الرسمية
ضد العنف .ويمكن أن تكتسب هذه الجهود الطابع المؤسسي من خالل إنشاء منظمات ومبادرات جديدة تركز على
الوساطة من أجل تحقيق السالم .عند التفكير في عملية التفاوض من أجل التوصل إلى إعالن الفتح في مقاطعة
الواجير عام  ،1993ألقت الناشطات في مجال السالم من مقاطعة الواجير الضوء على حشد النساء من القبائل
المتعارضة لعقد اجتماعات غير رسمية باعتباره عامالً رئيسيا ً في اكتساب الزخم للوصول إلى عملية تعتبر أكثر
رسمية من ذي قبل 23.في أحياء عديدة في جنوب -وسط الصومال ،شكلت النساء جماعات ضغط لبدء عمليات
السالم المحلية ودعمها استجابة للعنف بين القبائل ،عملت بالتتالي مع الهياكل الرسمية لعمليات الوساطة وأحيانا من
داخلها .وتضمنت أساليبهن إصدار بيانات قبل المؤتمر ،والتدخل في االجتماعات للتعبير عن وجهات نظرهن بشأن
أثر النزاع ،و"الجلوس على أبواب أماكن انعقاد الجلسات[ ...لكي] يمنعن أي شخص من مغادرة [االجتماع] حتى يتم
24
التوصل التفاقية".
 .3عمليات السالم المحلية التي تبدأها الجهات الفاعلة التابعة للدولة
قد تبدأ الجهات الفاعلة التابعة للدولة عمليات السالم استجابةً لزيادة العنف ،على سبيل المثال ،يمكن أن تعتمد الحكومات
المركزية على ممثلي الدولة المحليين لتسوية النزاعات في الدوائر التابعة لكل منها .ويمكن أن تتضمن الجهات الفاعلة
التابعة للدولة ،سواء كانت تمثل أحد أطراف النزاع أو طرف ضامن أو شاهد ،ما يلي :المفوضين والمحافظين وفي
بعض األحيان ،المسؤولين الرفيعين المستوى مثل الوزراء أو أعضاء البرلمان .كما قد يؤدي انتشار النزاعات المحلية
إلى بذل جهود على المستوى الوطني لتوفير الدعم المؤسسي لجهود صنع السالم المحلية .على سبيل المثال ،في كينيا،
منح القانون الوطني للتالحم واالندماج ،رقم  12لعام  ،2008اللجنة الوطنية للتالحم واالندماج الوالية القانونية التي
تمكنها من السعي لتسوية النزاعات على مستوى البلديات وقد ظلت اللجنة نشطة في التفاوض للتوصل إلى العديد من
اتفاقات السالم في النزاعات التي تنشأ بسبب الرعي وحدود األراضي 25.في جنوب السودان ،أنشئت لجنة التعافي
والسالم والمصالحة على الصعيد الوطني عام  2011بقرار رئاسي "لتوفير إطار لتنفيذ أنشطة المصالحة 26".وفي
المقابل ،نظرا ً للمدى المحدود للحكومة المركزية في ليبيا منذ عام  ،2015أصبحت البلديات المحلية تمثل العُقَد الرئيسية
للحكم وتوفير الخدمات ،وقامت بالتفاوض للتوصل إلى العديد من االتفاقات بين المدن والبلديات المختلفة في محاولة
27
إلنهاء دورات العنف المحلية.
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تمثل مجالس السالم أو لجان السالم أحد أنواع عمليات السالم التي تبدأها الدولة والتي تبين فرصة مشاركة النساء .إذ
تُش َّكل مجالس السالم في بعض األحيان كجزء من عمليات السالم المحلية لرصد اتفاقات السالم المحدودة جغرافيا ً و/
28
أو التي تغطي كافة أنحاء البالد والتحقق منها وتنفيذها ،كما هو الحال في نيكاراغوا و نيبال.
في بعض الحاالت ،قد تتوافر لمجالس السالم أيضا ً الوالية القانونية لتسوية النزاعات بين األطراف المتقاتلة.
وعادة ما يتكون تشكيل مجالس السالم من خليط من مختلف أصحاب المصلحة منهم الجهات الفاعلة التابعة للدولة،
والزعماء التقليديون والدينيون ،وزعماء المجتمع المدني ،مع وضع الهويات العرقية والقرابة وغيرها من الهويات
ذات الصلة في االعتبار – ومنها النوع االجتماعي .تمنح الفئات في بعض األحيان أماكن محددة في المجلس
لضمان المشاركة المنصفة للفئات المختلفة من داخل المجتمع المحلي ،ويشمل ذلك تخصيص مناصب للنساء.
وكجزء من عملية السالم التي جرت عام  2006بين مارسابيت ومويال في كينيا التي نظمتها اللجنة التوجيهية
الوطنية المعنية ببناء السالم وإدارة النزاع 29،اقترح المشاركون تشكيل لجان السالم المحلية في البلديات على
مستويات متعددة في بلدتي مارسابيت ومويال شمالي كينيا ،حيث جرى نزاع متقطع بين المجتمعات المحلية القائمة
على الرعي .تضمن تشكيل اللجان ثالثة مناصب ( 20في المائة) تخصص للنساء :منصب نائب الرئيس وأمينة
الصندوق وعضوة للجنة 30.تضمن اتفاق عام  2007الذي نتج من الحوار المدني الذي أجرته لجنتا سالم بلديتي
مارسابيت/مويال العديد من النساء كممثالت ألطراف مختلفة ،تشمل الحكومة والميسرين والمجتمعات المحلية في
31
بلديتي مارسابيت ومويال.

المربع 3
القرارات الصادرة عن الحوار المدني للجنتي السالم في بلديتي مارسابيت/مويال الذي عقد في مركز مارسابيت
الرعوي في  17تشرين الثاني/نوفمبر2007 ،
قررنا اليوم ،نحن أعضاء لجنتي سالم بلديتي مارسابيت ومويال المشاركون في اجتماع السالم في مارسابيت الذي
عقد في مركز مارسابيت الرعوي (في مارسابيت) في  16تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006إذ نؤكد على التزامنا
بالتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية المقيمة في البلديتين أن…
 .4ضرورة تحسين االتصاالت بين لجنة السالم البلدية والحكومة.
 .5يجب أن يكون للجان السالم البلدية مكاتبها المستقلة]…[ .
 .7ضرورة تشكيل لجنة سالم مشتركة بين البلديات في البلديتين.
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كما هو الحال بالنسبة آلليات دعم إدماج المرأة في عمليات السالم الوطنية ،فإن نصوص اتفاقات السالم المحلية أو
االلتزامات األكثر عمومية المتعلقة بإدماج النساء في لجان السالم أو مجالس السالم ال تنفذ بالكامل في جميع األحيان.
وقد خلصت دراسة لمدى فاعلية لجان السالم المحلية على مستوى القرية والبلدية في نيبال إلى أنه على الرغم من أن
االختصاصات المتفق عليها كانت تحدد تشكيل لجان السالم على مستوى البلديات ،والتي كان يجب أن تتضمن تمثيل
اإلناث بنسبة  33في المائة ،إال أن تمثيل عضوات اللجان في االجتماعات كان دائما ً ناقصا ً من الناحية العملية .وأدى نقص
التمثيل هذا إلى اعتماد عضوات اللجنة على دعم عدد كبير من الذكور ألي قضية معينة حتى تحظى بموافقة اللجنة ،على
32
الرغم من أنهن استطعن في بعض الحاالت الدفع بمسائل تتعلق بالتعويضات للنساء المتضررات من النزاع.
في شمالي كينيا ،أبلغت النساء عن تجارب متفاوتة فيما يتعلق بمشاركتهن في لجان السالم ،حيث أشار بعضهن إلى
صين عمدا ً عن العمليات من خالل عدم إخبارهن بالتوقيت الصحيح لالجتماعات أو عدم تضمينهن إال حين
أنهن كن يُق َ
تحتاج اللجنة إلى بيان إدماجها للنساء [أمام الجهات المانحة]" 33في حين ادعي البعض اآلخر "أن زمالئهن من الذكور
كانوا يدعمونهن ويحترمون آرائهن 34".وتبين هذه األمثلة الحاجة للرصد المتعمق لتنفيذ اتفاقات السالم المحلية ،واإلبالغ
الدقيق عن الديناميات الداخلية لمجلس السالم المحلي واجتماعات اللجنة ،حتى إذا كانت العمليات قد نصت في الظاهر
على إدماج النساء.
 .4عمليات السالم المحلية التي ت ُيسرها الجهات الفاعلة الدولية
قد تنشأ عمليات السالم المحلية كبديل عن الحكم الضعيف ،أو عدم وجود إرادة سياسية من المستوى الوطني لدعم عملية
السالم أو عملية االنتقال ،أو كمحاولة لاللتفاف حول مفاوضات السالم الوطنية المتعطلة ،وتصبح بالتالي محور التركيز
األساسي ألنشطة بناء السالم التي تقوم بها المنظمات الدولية .تتضمن المنظمات الدولية المشاركة في دعم عمليات
السالم المحلية نطاقا ً عريضا ً من المجموعات مثل وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ،ومنظمة سيفروورلد
( )Saferworldومؤسسة السالم السويسرية ،والمركز اإلفريقي للتسوية البناءة للمنازعات ،ومؤسسة كورديد الدولية
( ،)Cordaid Internationalومنظمة ساينت إيغيديو ( ،)Sant"Egidioومركز الحوار اإلنساني في كينيا
ونيجيريا والصومال وجنوب السودان من بين أماكن أخرى .كما تقوم بعثات األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في بعض األحيان أيضا ً بأدوار هامة في تيسير الترتيبات المحلية 35.وباعتبارها أطرافا ً ثالثة ،فإن المنظمات
الحكومية وغير الحكومية الدولية يتاح لها الوصول إلى قدر كبير من الخبرات وأموال الجهات المانحة ،ولذلك عادة ً ما
تكون في موقف يتيح لها دعم عمليات السالم المحلية.
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قد تتضمن برامج تسوية النزاعات المدعومة من الجهات الفاعلة الدولية وسطاء أو جهات مانحة مدعومة من قبل
الحكومات ذات االلتزامات النسوية في مجال السياسة الخارجية .ويمكن للنساء وحلفائهن أن يستخدمن هذه االلتزامات
للضغط من أجل الحصول على التدريب والتمويل وغيرهما من الموارد لدعم مشاركة المرأة في العمليات المحلية،
من خالل دعوة الميسرين الدوليين الحترام االلتزامات المعيارية بالمساواة بين الجنسين .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن
استخدام معايير إدماج النوع االجتماعي في مثل هذه البرامج من أجل ضمان مشاركة النساء ،على سبيل المثال ،من
خالل استخدام األماكن المحجوزة في الوفود .في واليتي بالتو وكادونا الجنوبية النيجيريتين ،كان لدى جميع الوفود
تقريبا ً ممثالت من النساء في عمليات المصالحة المحلية ،وهو األمر الذي تولى تيسيره مركز الحوار اإلنساني 36.لم
توقع النساء فقط على إعالن السالم في كافاتشان عام  2016الذي تناول النزاع بين المزارعين والرعاة ،بل تضمن
االتفاق عدة نصوص تدعو إلى إدماج النساء بصورة مجدية في جميع عمليات السالم ومنع العنف وحماية النساء منه
(انظر المربع .)4
المربع 4
نيجيريا ،إعالن السالم في كافاتشان 23 ،آذار/مارس .2013
خامساً .إجراءات المتابعة
 ).5إدماج النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات صنع القرار والسالم :في حاالت كثيرة ،تُقصي
جهود المصالحة والحوار المشاركة المجدية للنساء والشباب .ويسبب هذا اإلقصاء شعورا ً بعدم الرضا والنظر
بصورة سلبية إلى مخرجات جهود المصالحة.

تمتلك العديد من المنظمات الدولية التي تدعم عمليات السالم المحلية استراتيجيات أو سياسات أو مبادئ توجيهية في
مجال المساواة بين الجنسين .ويجب على هذه المنظمات ،من الناحية النظرية ،أن تتقبل جهود إدماج النساء المحلية ،وأن
تمتلك الموارد لدعمها وتشجيعها .ولكن هذه الفرضية قد تتحطم من الناحية العملية نظرا ً لممارسات عمل الوسطاء في
الميدان .ويمكن إثناء الجهات الفاعلة الدولية عن الضغط من أجل إدماج النساء نظرا ً للشعور السائد بأن هذا سوف يلقى
مقاومة من الجهات الفاعلة المحلية المحافظة ،وبالتالي سوف يهدد استقرار العملية ،حتى وإن كان هذا مفهوما ً خاطئا ً في
37
واقع األمر.
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الخالصة
كثيرا ً ما تكون النزاعات على المستوى الوطني متداخلة مع ديناميات النزاع المحلية والدولية األعم ،ويعتبر هذا صحيحا ً
على وجه الخصوص في النزاعات المستمرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وحين تتعثر جهود تسوية النزاع
الوطنية ،تظل العمليات المحلية مستمرة في الغالب وقد تحظى بقدر أكبر من االهتمام والدعم .ومن المهم تضمين النساء
في عمليات السالم المحلية .فالنساء عادة ً من الجهات الفاعلة القوية داخل المجتمع المحلي ،وقد تؤدي قدرتهن على بدء
عمليات السالم المحلية والتأثير عليها إلى فوائد أعم للنساء األخريات في المجتمع المحلي وفي تحسين جودة اتفاق السالم
على بشكل أعم .ولكن عمليات السالم المحلية تعتبر أيضا ً ساحات للسلطة والشرعية التي ترتبط بالنزاع الوطني بطرق
معقدة ،وتُفهم في الغالب على أنها شديدة التأثر بالسياق بطرق يجب على الجهات الفاعلة الدولية احترامها .لذلك ،ال
يمكن التعامل مع دعم إدماج النساء على أنه أمر مفروغ منه ،ويجب تجنب أي نهج "قياسي" بشأن ما يجب تضمينه في
االتفاقات المحلية.
نطرح األسئلة التالية كنقطة بدء لمساعدة مناصري المساواة بين الجنسين المشاركين في العمليات المحلية على صياغة
مشاركتهم في أي عملية سالم محلية:
	من هم أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يؤثروا عملية السالم من أجل ريادة دور النساء؛ أو على العكس ،من الذي
38
قد يشكل عائقا ً أمام مشاركة النساء؟
	هل هناك شبكات و/أو عالقات محلية قائمة استخدمتها النساء ،أو بإمكانهن تطويرها ،من أجل المشاركة مع
أطراف النزاع أو الوسطاء؟ ما هي الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية التي قد تدعم هذه الشبكات و/أو
العالقات ،دون تعريضها للخطر؟
	إذا كانت النساء موجودات في مفاوضات السالم المحلية ،فهل يشاركن فعلياً ،أم هن موجودات فحسب؟ وإذا ُك ّن
موجودات فحسب ،فما هي العوائق التي تحول دون مشاركتهن بصورة مجدية؟
	في حالة عدم وجود النساء في عمليات السالم المحلية ،على الرغم من تعهدات أطراف النزاع أو الوسطاء بإدماج
النساء ،فما هي العوائق التي تحول دون مشاركتهن؟
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	هل يتضمن اتفاق السالم المحلي نصوصا ً تتناول المرأة ،مثل استخدام لغة مراعية العتبارات النوع االجتماعي،
تذكر النساء والرجال والفتيان والفتيات على وجه التحديد ،باإلضافة إلى اإلقرار بالنساء كوكيالت للتغيير لهن
39
حقوق محددة؟
	هل ينص اتفاق السالم المحلي على صورة من صور آليات التنفيذ أو الرصد التي يمكن استخدامها لقياس ما إذا
كانت نصوص إدماج النساء تُنفّذ بفعالية؟
	هل تطالب النساء المشاركات في منظمات المجتمع المحلي المشاركة مع الجهات الفاعلة المحلية في النزاع،
بالحصول على تدريب في مجالي صنع السالم والوساطة؟ إذا كان األمر كذلك ،فكيف يمكن دعم هذا المطلب
بأسلوب يتسم بالحساسية؟
	هل تحظى عملية السالم المحلية بدعم من منظمة/منظمات دولية لديها استراتيجيات أو سياسات أو مبادئ توجيهية
علنية في مجال المساواة بين الجنسين؟ إذا كان األمر كذلك ،فهل يمكن استخدام هذه األدوات في تشجيع الوسطاء
على الضغط من أجل إدماج النساء في العملية؟
	هل تحتاج المنظمات التي تدعم عملية سالم محلية للوصول إلى موارد إضافية أو توفيرها لمجابهة هذه العوائق،
مثل التمويل لدعم تكاليف سفر مرافقي المشاركات؟
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