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المــرأة  االجتماعيــة - إدارة  الشــؤون  العربيــة – قطــاع  الــدول  تتقــدم جامعــة 
الزهــراء لنقــي - خبيــرة  الســيدة/  والتقديــر إلــى  بالشــكر  والطفولــة  واألســرة 
النــزاع وبنــاء الســام لمســاهمتها فــي إعــداد  النــوع االجتماعــي وفــض  فــي 
الســفيرة د./هيفــاء  العمــل، تحــت إشــراف  وخطــة  االســتراتيجية  ومراجعــة 
االجتماعيــة  الشــؤون  قطــاع  رئيــس  و  المســاعد  العــام  األميــن  غزالــة  أبــو 
بجامعــة الــدول العربيــة ، وتدقيــق ومراجعــة كل مــن: الوزيــر مفوض الســيدة/ 
ي مديــر إدارة المــرأة واألســرة والطفولــة ، والســيدة/ آيــة محــي الدين،  دينــا دوا
أعضــاء  عبداللطيــف  ى  شــذ والســيدة/   ، نجيــب  محمــد  والسيدة/ابتســام 
المــرأة واألســرة والطفولــة ومــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة الســيدة/ إدارة 

يانيــكا كوكلــر - نائــب المديــر اإلقليمي، والســيدة ســارة برون، والســيدة جيهان 
أبــو طالــب.

الدولييــن  الخبــراء  مــن  كل  االســتراتيجية  هــذة  بإثــراء  ســاهم  وقــد  هــذا 
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد   - شــلبى  ســعاد  الســفيرة/  ســعادة  واالقليميــن: 
والســيدة/  الســام،  يــز لوســيطات  وا وعضــو شــبكة فيــم  الســابق - مصــر 
الــدول  ساســكيا رامينــغ - رئيــس مكتــب اتصــال األمــم المتحــدة فــي جامعــة 
الشــامل،  الســام  ي -  التنفيــذ المديــر  بافينهولــز -  والســيدة/ ثانيــا  العربيــة، 
الدولــى للديــن والدبلوماســية. والســيدة/ مارتيــن ميللــر، نائــب رئيــس المركــز 

الــدول  الــدول العربيــة بالشــكر والتقديــر واإلعــزاز إلــى جميــع  وتتقــدم جامعــة 
ى هــذه  وإثــراء محتــو القيمــة فــي إعــداد  التــي ســاهمت ماحظاتهــا  العربيــة 

ــًا. ــا دولي ــن نوعه ــي م ــة واألول ــتراتيجية الهام االس

شـكـر وتقديــر



تـوطئـــه

تــم اعتمــاد اســتراتيجية وخطــة عمــل الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات 
ــم  ــخ 2021/3/3 )ق: رق بتاري ــه 155  ــي دورت ــة ف ــس الجامع ــل مجل ــن قب ــام م الس
الشــئون  قطــاع  قبــل  مــن  اعــدت  والتــي   ،)2021/3/3  –  2 ج   –  )155( د.ع   –  8637
العربيــة  الــدول  بجامعــة  والطفولــة  واألســرة  المــرأة  -إدارة  االجتماعيــة 
ــار  ــى إط ــة ف ــدول العربي ــي لل ــب اإلقليم ــرأة- المكت ــدة للم ــم المتح ــة األم وهيئ
بيــن المنظومتيــن والمعنــون »المــرأة، واألمــن  تنفيــذ المشــروع المشــترك 
ــن وزارة  ــدا وم ــة فنلن ــن حكوم ــل م ــة« وبتموي ــة العربي ــي المنطق ــام ف والس

والتنميــة. ي  االقتصــاد األلمانيــة للتعــاون  االتحاديــة 

جامعــة  نظــر  وجهــة  بالضــرورة  تمثــل  ال  التقريــر  هــذا  فــي  الــواردة  اآلراء  إن 
التابعــة  ي مــن المنظمــات  الــدول العربيــة أو هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أو أ
االســتراتيجية مــن  الــواردة فــي  والبيانــات  المعلومــات  وتمــت مراجعــة  لهــا. 

المــرأة العربيــة. الــدول األعضــاء فــي لجنــة  قبــل 

الحقــوق  المتحــدة للمــرأة 2021، جميــع  األمــم  وهيئــة  العربيــة  الــدول  جامعــة 
محفوظــة

الشــخصية  النظــر  وجهــات  تعكــس  المنشــور  هــذا  فــي  الــواردة  اآلراء  ان 
العربيــة  الــدول  وجهــات نظــر جامعــة  بالضــرورة  وال تمثــل  التقريــر  ى  لمعــد
المنظمــات  مــن  ي  أ أو  المتحــدة  األمــم  أو  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  أو 

لهــا. التابعــة  والهيئــات 

أو فــي طريقــة عــرض  التقريــر  المســتخدمة فــي هــذا  التســميات  لـــيس فــي 
الــدول العربيــة و لهيئــة   كان لجامعــة 

ٍ
ي ي رأ التعبيــر عــن أ مادتــه مــا يتضمــن 

أو  أو إقليــم أو مدينــة  بلــد  ي  القانونــي أل المركــز  األمــم المتحــدة للمــرأة بشــأن 
أو تخومهــا. أو بشــأن تعييــن حدودهــا   منهــا 

ٍ
ي منطقــة أو ســلطات أ
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موضوع المرأة واألمن والسالم يتصدر األجندة العالمية
خــال  والعالــم  العربيــة  المنطقــة  شــهدتها  التــي  الحــادة  التحــوالت  ســياق  ضمــن 
الســام  المــرأة فــي عمليــات صنــع  أهميــة تعزيــر مشــاركة  بــرزت  الماضــي،  الربــع قــرن 
والوســاطة باعتبارهــا واحــدة مــن أبرز الملفــات الموضوعة علــى طاولة مباحثات الســام 
المــرأة واألمــن والســام  فيمــا يتعلــق بالنزاعــات المســلحة التــي شــهدها العالــم.  فأجنــدة 
ــا( الحمايــة، و)رابًعــا(  الوقايــة، )ثالًث ــا(  أربعــة محــاور أساســية وهــي )أواًل( المشــاركة، )ثانًي لهــا 
تأثيــر متبــادل، لكــن محــور  وعاقــة  وحــدة،  المحــاور تجمعهــا عاقــة  والتعافــي. هــذه  اإلغاثــة 
ى. فمشــاركة النســاء فــي جهــود الســام  المشــاركة يتقاطــع تقاطًعــا مكثًفــا مــع المحــاور األخــر
األكثــر  الطــرف  أنهــن  اســتحضرنا  النســاء إذا مــا  أهميــة مشــاركة  وتــزداد  اساســى لهــن.  حــق 
بنــاء الســام فــي  النســاء فــي  بالنزاعــات المســلحة. ومــن خــال هــذه المشــاركة، تســهم  ا  تضــرًر
مجتمعاتهــن. كمــا يســهمن فــي وقايــة جميع مكونــات المجتمــع وحمايتها وإغاثتهــا وتعافيها 
ــن  ــم م ــال وغيره ــاء واألطف النس ــات  ــن باحتياج ــق معرفته ــن منطل ــك م ــاء وذل النس ــا  ــا فيه بم

ــة . ــع الهش ــات المجتم مكون

المــرأة  لتنفيــذ أجنــدة  للمــرأة  المتحــدة  العربيــة وهيئــة األمــم  الــدول   جهــود جامعــة 
واألمن والسالم

الــدول العربيــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة لتنفيــذ أجنــدة  لقــد تضافــرت جهــود جامعــة 
ــان  ى لضم ــد ــة الم ــتثنائية طويل ــاملة اس ــة ش ــق رؤي ــك وف ــام، وذل ــن والس ــرأة واألم الم
الطرفــان جهــوًدا قياديــة  بــذل  وقــد  األجنــدة.  هــذا  المذكــورة لهــذه  األربــع  الركائــز  تحقــق 
بنــاء الســام واألمــن  المــرأة وتعزيــز أدوارهــا فــي  تراكميــة فــي هــذا الصــدد ضمــن ســياق حمايــة 

فــي المنطقــة. وقــد أســفرت هــذه الجهــود عــن تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات.  

ــة  ــة »حماي ــة المعنون ــل التنفيذي ــة العم ــالم وخط ــن والس ــرأة واألم ــة للم ــتراتيجية اإلقليمي االس
ــة: األمــن والســالم« المــرأة العربي

الــدول العربيــة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة االســتراتيجية  أعــدت جامعــة 
اإلقليميــة للمــرأة واألمــن والســام وخطــة العمــل التنفيذيــة المعنونــة »حمايــة المــرأة 
ي تســتند عليــه جهــود  الــذ االســاس  أصبحــت حجــر  والتــي  والســام«،  األمــن  العربيــة: 
ــة  ــي المنطق ــام ف ــن والس ــق باألم ــا يتعل ــاء فيم ــع النس ــز وض ــبة لتعزي ــة بالنس الجامع
القــرار رقــم )7966( مــن قبــل مجلــس جامعــة  ى اعتمــاد االســتراتيجية بموجــب  العربيــة. وقــد جــر
أيلــول/  يــوم 13  التــي عقــدت  الـــ )144(  العاديــة  ي فــي دورتــه  الــوزار ى  العربيــة علــى المســتو الــدول 
بيئــة مراعيــة  ســبتمبر 2015. وتهــدف االســتراتيجية إلــى وضــع إطــار عربــي عــام يتوخــى اســتحداث 
القــرار علــى  وصنــاع  الصلــة  العربيــة ذات  الجهــات  ويحفــز ســائر  االجتماعــي،  النــوع  العتبــارات 

مقدمــة

المقدمــة

أوال:
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العربيــة للعمــل  الــدول  الوطنــي فــي مختلــف  ى  المســتو وعلــى  العربــي  اإلقليمــي  ى  المســتو
الجــاد لحمايــة النســاء مــن كافــة أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو أشــكال العنــف 
الحــروب واالحتــال والنزاعــات المســلحة. النســاء خاصــة فــي أوقــات  التــي تتعــرض لهــا  ى  األخــر

لجنة الطوارئ لحماية النساء في أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية.
ــاء  ــا النس ــي بذلته الت ــود  ــع الجه ــرأة م ــدة للم ــم المتح ــة األم ــة وهيئ ــت الجامع ــا تفاعل كم
أثمــر عنــه تأســيس لجنــة  وهــو مــا  والنســاء تحديــًدا،  المجتمــع  المنطقــة لحمايــة  فــي 
حيــث  العربيــة.  بالمنطقــة  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  فــي  النســاء  لحمايــة  ئ  الطــوار
ي  ى الــوزار ي رقــم 8374 لمجلــس الجامعــة علــى المســتو تأسســت اللجنــة بموجــب القــرار الــوزار
ــة  ــام »لجن ــاد مه ــى اعتم ــة عل ــارس 2019 بالموافق آذار/ م ــي  ــدة ف ــة )151( المنعق ــه العادي ــي دورت ف
وذلــك تنفيــذا  العربيــة،  بالمنطقــة  المســلحة«  النزاعــات  أثنــاء  النســاء فــي  ئ لحمايــة  الطــوار
الـــ  المــرأة فــي دورتهــا  اللجنــة الصــادرة فــي اجتماعــات لجنــة  للتوصيــة رقــم )9( بشــأن تأســيس 
ئ  )38( المنعقــدة برئاســة الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشــعبية. وتجتمــع لجنة الطوار
النزاعــات  النســاء فــي مناطــق  األحــداث ضــد  العربيــة عنــد تفاقــم  المــرأة  المنبثقــة عــن لجنــة 
المســلحة فــي المنطقــة العربيــة. تتكــون عضويــة اللجنــة مــن الــدول األعضــاء وأصحــاب الخبرة 
النزاعــات المســلحة علــى المســتويين  أثنــاء  النســاء فــي  المتخصصيــن/ات فــي مجــال حمايــة 
النزاعــات  النســاء فــي مناطــق  يتابــع أوضــاع  اللجنــة بمثابــة مرصــد  اإلقليمــي والدولــي. وتعــد 
النزاعــات المســلحة  النســاء والفتيــات واألطفــال فــي  المســلحة ويدعــم توثيــق مــا تتعــرض لــه 
وفــي ســياقات االحتــال، وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات اإلقليميــة والدوليــة، وتعمــل علــى وضــع 
ــر  التقاري ــدار  ــة وإص ــرأة العربي الم ــة  ــورة للجن ي والمش ــرأ ال ــم  ــة وتقدي ــة واإلغاثي الوقائي ــج  البرام
اللجنــة فــى اطــار دعــم تنفيــذ االســتراتيجية اإلقليميــة وخطــة  الدوريــة ذات الشــأن. كمــا تعمــل  
ــذ  ومن ــم 1325.  رق ــرار  الق ــذ  وتنفي ــام«  والس ــن  األم ــة:  العربي ــرأة  الم ــة  ــة لـــ »حماي التنفيذي ــل  العم

ــات.   ــن االجتماع ــلة م ــة سلس اللجن ــدت  ــها، عق تأسيس

برامج بناء القدرات للدول األعضاء فيما يتصل بالخطط الوطنية للمرأة واألمن والسالم
ــدة  ــم المتح ــة األم ــع هيئ ــيق م ــة بالتنس ــدول العربي ال ــة  ــت جامع ــك، وضع ــى ذل ــة إل إضاف
الوطنيــة للمــرأة  بالخطــط  يتصــل  األعضــاء فيمــا  القــدرات للــدول  بنــاء  برامــج  للمــرأة 
واألمــن والســام. تهــدف البرامــج إلــى ضمــان إلمــام الجهــات المعنيــة بشــؤون المــرأة بالــدول 
ــدام  ــي إق ــزام ف ــذا االلت ــس ه ــا. وينعك ــا به ــام، والتزامه ــن والس ــرأة واألم الم ــدة  ــاء بأجن األعض
الــدول األعضــاء علــى تصميــم الخطــة الوطنيــة للمــرأة واألمــن والســام. كمــا  كل دولــة مــن 
النســاء وأخطــار  التــي تواجــه  بالتحديــات  البرامــج بحيــث تســهم فــي ضمــان اإللمــام  تــم صياغــة 

ــاء. ــة للنس ــمية والفعلي الرس ــة  ى الحماي ــتو ــع مس ــرات رف ــر مؤش ــلحة وتوفي ــات المس النزاع

مقدمــة

ثانيا:

ثالثا:
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تأسيس الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم
الــدول العربيــة لتنفيــذ أجنــدة المــرأة واألمــن والســام،  هــذا، وفــى ســياق جهــود جامعــة 
ي جهــود تنشــد إنهــاء العنــف واســتعادة األمــن  وانطاًقــا مــن أن الوســاطة هــي ركيــزة أ
علــى  ابثــق  التــي  المنطقــة   اولويــات  النســائية  الوســاطة  تصــدرت   الســام،  وبنــاء 
بــل هــي  اساســها مبــادرُة انشــاء الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام. والمبــادرة 
ــق  ــرأة لتحقي ــدة للم ــم المتح ــة األم ــود هيئ ــة وجه ــة العربي ــود الجامع ــرح جه ــي ص ــدة ف ــة جدي لبن
النســاء فــي صنــع الســام الشــامل كعنصــر  المــرأة واألمــن والســام وتعزيــز مشــاركة  أجنــدة 
النزاعــات المســلحة. فالشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام  فاعــل واساســى فــي حــل 
ــدف  ــية ته ــود دبلوماس ــي جه ــات ف ــاطة والمنخرط ــال الوس ــي مج ــات ف ــاء العام ــة للنس منص
القــرار، وتحقيــق  النســاء فــي مواقــع صنــع  آليــة لضمــان وجــود  بنــاء الســام واألمــن. وهــي  إلــى 
النزاعــات  التفــاوض، وفــي عمليــات الوســاطة وفــض  المــرأة علــى طاولــة  المســاواة فــي تمثيــل 
الاتــي لديهــن قــدرات قياديــة،  النســاء  ى  المســلحة. وهــي منصــة لبنــاء قــدرات الوســاطة لــد
وإتاحــة الفرصــة لهــن للتعلــم مــن دروس النســاء األخريــات الاتي مارســن الوســاطة، وإعدادهن 
للجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات والمشــاركة بخبراتهــن فــي الوقايــة مــن النزاعــات وتســويتها 

ــلمية. ــرق الس بالط

توقيت إطالق المبادرة والسياق: نزاعات مسلحة وتهميش للنساء
العربيــة للنســاء  الشــبكة  أمــام توقيــت إطــاق مبــادرة تأســيس  التوقــف  المهــم  مــن 
وســيطات الســام، وهــو توقيــت مُفعــم بالــدالالت.  فخــال العقــد األخيــر، تعرضــت بعــض 
البلــدان المجــاورة لهــا تأثــرت  بلــدان المنطقــة العربيــة لحالــة عــدم اســتقرار غيــر مســبوقة. حتــى 
والجماعــات فــي  األفــراد  وكنتيجــة لذلــك، تعرضــت حقــوق  يحــدث فــي محيطهــا.  بتبعــات مــا 
ى  النزاعــات المســلحة لانتهــاك علــى جميــع المســتويات بمــا فــي ذلــك علــى مســتو مناطــق 
الائــق و فــي  التعليــم وا فــي العمــل  الحقــوق المدنيــة والسياســية والحــق فــي الصحــة و فــي 
الفرديــة  والفتيــات  النســاء  انتهــاكات حقــوق  والغــذاء. لكــن  النظيــف  المــاء  و فــي  المســكن 
والجماعيــة فاقــت االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا حقوق الرجــال كيًفا وكمــا. في كثير مــن األحيان، 
بــل  النســاء أللــوان مــن العنــف الممنهــج والمســتمر لســنوات. ليــس هــذا فحســب،  تعرضــت 
التــي  النزاعــات المســلحة  النســاء تعرضــن للتهميــش فيمــا يتعلــق بجهــود الوســاطة لحــل  إن 
وهــي  النســاء كثيــرة،  التــي تتعــرض لهــا  االنتهــاكات  أنمــاط  أكبــر ضحاياهــا. إن  أنفســهن  هــم 
تشــمل انتهــاكات داخليــة ســواء نتيجــة نــزاع داخلــي أو ممارســات جماعــات متطرفــة، وانتهاكات 

العــراق وفلســطين. الحــال فــي  آثــار االحتــال وممارســاته كمــا هــو  ناجمــة عــن 
ى غيــر مســبوق من االنتهــاكات ، فقد تســنى لهن فرض  ومــع أن النســاء تعرضــن لمســتو
أنفســهن علــى الســاحة إلــى حــد مــا فيمــا يتعلــق بالوســاطة، وذلــك تجســيدا لحقهــن فــي 
المشــاركة، وحمايــة لمجتمعاتهــن وأنفســهن. والحــق أنــه قــد نتجــت عــن جهــود النســاء في 
بــه مــن حقوقهــن.  بــأس  انتــزاع قــدر ال  هــذا المضمــار إنجــازات ال يســتهان بهــا، وتســنى لهــن 
ى مشــاركتهن  فعلــى ســبييل المثــال فــي اليمــن، أدت الجهــود التــي بذلتهــا النســاء لرفــع مســتو
ولتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي إلــى منــح النســاء حصــة تمثيليــة )كوتــا( بلغــت ثاثيــن بالمائة 

مقدمــة
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آذار/  ــن 18  بي ــا  ــرة م الفت ــال  ــد خ ي انعق ــذ ال ــامل  ــي الش ــوار الوطن الح ــر  ــة مؤتم ــي عضوي )30٪( ف
ــة  ــة االنتقالي ــن المرحل ــور م العب ــة  ــياق محاول ــن س ــر 2014 ضم يناي ــي/  الثان ــون  ــارس 2013 و24  كان م
اليمــن خــال الســنوات الاحقــة  ي، لكــن تدهــور األوضــاع فــي  إلــى مرحلــة االســتقرار الدســتور
عطــل تنفيــذ مقــررات المؤتمــر ومشــاركات النســاء. وفــي ليبيــا، ضمــن ســياق الحــوار السياســي 
ي  والــذ المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا  األمــم  بعثــة  بقيــادة  بالمغــرب  الصخيــرات  ي فــي  أجــر ي  الــذ
تمخــض عنــه االتفــاق السياســي، شــاركت ســيدتان فــي المســار األول، وشــاركت ثــاث ســيدات 
ى اســتحداث  القيــادات السياســية، وهــو مســار جانبــي داعــم للمســار األول، كمــا جــر فــي مســار 

مســار خــاص للنســاء فــي المفاوضــات.
المســتويات فــي  ومشــاركتها ظــل منقوًصــا علــى جميــع  المــرأة  ى تمثيــل  لكــن مســتو
التقريــر  أكــده ملخــص  ى الوســاطة.  هــذا مــا  المنطقــة العربيــة بمــا فــي ذلــك علــى مســتو
بعــد خمســة  بيجيــن  ومنهــاج عمــل  المحــرز فــي تنفيــذ إعــان  التقــدم  الشــامل حــول  العربــي 
التدابيــر  اتخــذت حزمــة مــن  الــدول قــد  أنــه مــع أن العديــد مــن  ي أوضــح  الــذ ــا  وعشــرين )25( عامً
الحيــاة العامــة إال أن هــذه المشــاركة ظلــت غيــر متناســبة. وال شــك  المــرأة فــي  لزيــادة مشــاركة 
زيــادة تدريجيــة  الــدول  أن ذلــك ينســحب علــى المشــاركة فــي الوســاطة. فبينمــا شــهدت بعــض 
زيــادة موازيــة لمشــاركة  التمثيليــة والــوزارات، لــم تكــن هنــاك  النســاء بالمجالــس  فــي عضويــة 
النســاء فــي المؤسســات  النســاء فــي أطــار عمليــات الوســاطة. كمــا اســتمر ضعــف مشــاركة 
الوســاطة تســتثني  أن غالبيــة عمليــات  أن ننكــر  يمكــن  وال  الدبلوماســية.  الوطنيــة  الرســمية 
مشــاركة  نســبة  أن  إلــى  تشــير  فاإلحصائيــات  التفــاوض.  طاولــة  إلــى  الجلــوس  مــن  النســاء 
النســاء مــا تــزال متواضعــة فــي مفاوضــات الســام، وعمليــات نزع الســاح والتســريح واإلدماج، 
النــزاع. وقــد ترتــب علــى  انتهــاء  ي فــي مرحلــة مــا بعــد  وعمليــات إعــادة اإلعمــار والبنــاء االقتصــاد
التــي  النــزاع فــي أغلــب الســياقات  النســاء فــي أوقــات  ذلــك إغفــال إدمــاج العديــد مــن احتياجــات 
النســاء فــي األنشــطة  شــهدتها المنطقــة. كمــا ترتــب عليــه اســتمرار محــاوالت تهميــش دور 

النــزاع. التــي تنفــذ فــي مرحلــة مــا بعــد  والبرامــج 

الحاجة إلى انخراط النساء في الوساطة
كل ذلــك أوضــح مجــددا أن الحاجــة باتــت ملحة لتعزيز دور النســاء في الوســاطة والجهود 
جديــدة فعالــة. أســس  واألمــن علــى  الســام  بنــاء  إعــادة  الدبلوماســية ضمــن ســياق 

المرتبطــة  الجســيمة  التحديــات  اإلشــكالية ضــرورة فــي ضــوء  أن معالجــة مثــل هــذه  ال شــك 
النســاء خصوصــا. إن معالجــة إشــكالية  بالنزاعــات المســلحة، ومــا تلقيــه بظــال علــى وضــع 
ضعــف مشــاركة النســاء فــي الوســاطة ضــرورة فــي ضــوء ما ألــم ببعــض المؤسســات الوطنية 
وكذلــك  األساســية،  الخدمــات  المنطقــة علــى توفيــر  وفــي ضــوء تقلــص قــدرة  مــن ضعــف، 
ــلحة  ــات المس النزاع ــن  بي ــابك  التش ــوء  ــي ض ــزق، وف ــن تم ــي م ــيج االجتماع النس ــه  ــرض ل ــا تع م
التــي تواجــه  التهديــدات والتحديــات  وتهديــدات اإلرهــاب وأطــر الجريمــة المنظمــة، وغيرهــا مــن 
التحديــات  ي تباطــؤ فــي مواجهــة جميــع هــذه  بــات واضًحــا أن أ الدولييــن. لقــد  الســلم واألمــن 
ي  ي تأخــر معنــاُه اســتمرار الوضــع القائــم ومــا ينطــو بــل إنــه تقصيــر. إن أ ا فحســب،  ليــس قصــوًر
النســاء فــي المشــاركة واســتمرار اإلخفــاق فــي توفيــر الحمايــة الازمــة  عليــه مــن تقويــض حــق 

والكافيــة للنســاء مــن العنــف.
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ترحيب الدول األعضاء والشركاء بمبادرة تأسيس الشبكة 
الــدول األعضــاء والشــركاء بإطــاق مبــادرة تأســيس الشــبكة العربيــة  هــذا وقــد رحبــت 
للنســاء وســيطات الســام. خال مرحلة انبثاق فكرة تأســيس الشــبكة، وخال المشــاورات 
التابعــة لقطــاع الشــؤون االجتماعيــة  المــرأة واألســرة والطفولــة  التــي أجرتهــا إدارة  التمهيديــة 
أنهــا قــد جــاءت  الــدول األعضــاء ترحيبهــا بالفكــرة، وعبــرت عــن  أبــدت  الــدول العربيــة،  بجامعــة 
الــدول العربيــة رقــم 8519-د.ع )153( - ج  فــي توقيــت مائــم. إثــر ذلــك، صــدر قــرار مجلــس جامعــة 
2- 2020/3/4( بالموافقــة علــى إنشــاء »الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام«، وإطاقهــا 
ى آليــات لجنــة المــرأة العربيــة. وخــال المؤتمــرات التــي  ى اإلقليمــي والدولــي كإحــد علــى المســتو
بــأن تلبــي  الرؤيــة الخاصــة بالشــبكة، عبــر الحضــور عــن اتوقعهــم  طرحــت فيهــا الجامعــة معالــم 
واســعًة  وأن تســد فجــوًة  الدولييــن،  واألمــن  الســلم   فــي ترســيخ 

ٍ
 جوهريــة

ٍ
احتياجــات الشــبكة 

ظلــت قائمــًة لفتــرة طويلــة. وقــد شــارك فــي هــذه المؤتمــرات ممثــات وممثلــون عــن الهيئــات 
الوســاطة  مجــال  فــي  وخبــراء  والدوليــة،  اإلقليميــة  والمنظمــات  بالمــرأة  المعنيــة  الوطنيــة 

ى اإلقليمــي والدولــي. والتفــاوض علــى المســتو

أبرز مهام الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم    
لعلــه باإلمــكان فــي هــذه الســانحة تســليط الضــوء علــى مهمتيــن محوريتيــن بيــن المهــام 
العديــدة للشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام. إن المهمــة األولــى الملقــاة علــى 
عاتــق الشــبكة هــي أن تكــون منصــة إقليميــة فعالــة للوســاطة وبنــاء األمــن والســام اإلقليمــي 
ى مــن المعرفــة الفنيــة وتطبيق  والدولــي. وتتحقــق هــذه المهمــة مــن خــال اعتمــاد أعلى مســتو
اســتحداث  جهــود  لرعايــة  إطــارا  توضــع  أن  فهــي  ى  األخــر المهمــة  أمــا  المُثلــى.  الممارســات 
ــى  ــبكة عل ــدام الش ــال إق ــن خ ــة م ــذه المهم ــق ه ــاء. وتتحق ــدول األعض ال ــي  ــة ف ــات وطني منص
العاقــة. كمــا  الوطنيــة ذات  بالوســاطة للمؤسســات  المتعلقــة  القــدرات  بنــاء  برامــج  توفيــر 

الــدروس المســتفادة. الــدول األعضــاء لتبــادل  بيــن  التنســيق  تتحقــق مــن خــال 

االنعكاسات اإليجابية للشبكة على الدول األعضاء
الــدول  ى  لــد  »soft power« الناعمــة  القــوة  ســيعزز  الشــبكة  تأســيس  أن  شــك  ال 
األعضــاء ويعــزز البنــاء الناعــم للســام فيمــا يتعلــق بعاقاتهــا ببعضهــا وبعاقاتهــا 
خالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الســلمية  واألدوات  الوســائل  هــي  الناعمــة  القــوة  العالــم.  بــدول 
الغايــات المرجــو تحقيقهــا. وتشــمل هــذه الوســائل اإلقنــاع، وتعميــم  المســاهمة فــي تحقيــق 
والدبلوماســية.  والحــوار،  والفــن،  والتعليــم،  واألدب،  الفضلــى،  الممارســات  ونشــر  القيــم، 
التــي هــي   »hard power« القــوة الخشــنة / الصلبــة الناعمــة نقيــض لمفهــوم  القــوة  مفهــوم 
التــى تصــب فــي ســياق تحقيــق الغايــات المرجــوة. وعليــه، فــإن  التــي  الوســائل واألدوات العنيفــة 
أركان االســتقرار المتكامــل مــن خــال وســائل ســلمية ال مــن  الناعــم للســام هــو توطيــد  البنــاء 
خــال العنــف. والمــراد هــو أن تكــون الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام منصــة لبنــاء 
الناعــم للســام. ولعــل وجــود خبــرات  البنــاء  الناعمــة ومفهــوم  القــوة  كــوادر تســتلهم مفهــوم 
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المنطقــة  المســلحة فــي  النزاعــات  متنوعــة سيســاهم فــي تعزيــز إمكانــات خفــض معــدالت 
العربيــة، وفــي  تعزيزالمناعــة ضــد العنــف.

طبيعة االستراتيجية الماثلة: استراتيجية تأسيسية
لعلــُه مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن االســتراتيجية الماثلــة هــي اســتراتيجية تأسيســية.  وإن 
ٌي للغايــة لهــا طيلــة مــدة  أمــٌر حيــو ي مؤسســة  ي اســتراتيجية تأسيســية بالنســبة أل مضمــون أ
ــم  ــتلهام المفاهي ــة الس ي مؤسس ــعى أ ــي أن تس ــن الطبيع ي. فم ــار ــخص اعتب ــاطها كش نش
ي  ــا أ ــي تحمله الت ئ  ــاد المب ــر، إن  آخ ــر  ــدوام. بتعبي ال ــى  ــية عل التأسيس ــتراتيجيتها  ــي اس ــواردة ف ال
المراحــل الاحقــة للمرحلــة  ي فــي المؤسســة خــال  التأسيســية تســر مؤسســة خــال المرحلــة 
واإلطــاق  التأســيس  الوقــت، فإنــه خــال كل مرحلــة تعقــب مرحلــة  التأسيســية. فــي نفــس 
التأسيســية.  اســتراتيجيتها  المؤسســة لتطويــر  أن تســعى  أيضــًا  الطبيعــي  والتدشــين، مــن 
الحاجــة إلضافتــه ممــا تمليــه طبيعــة المرحلــة. كمــا  ويحصــل ذلــك مــن خــال إضافــة مــا تبــرز 

يحصــل مــن خــال إجــراء بعــض المواءمــات. 

صدور االستراتيجية خالل حقبة انتشار جائحة كوفيد-19
انتشــار  حقبــة  فــي  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  اســتراتيجية  تَصــُدر 
النــزاع  جائحــة كوفيــد-19، والتــي أدت إلــى تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة وتفاقــم احتياجــات 
ى فئــات  بــرز لــد انتشــار جائحــة كوفيــد-19،  النزاعــات المســلحة. فبعــد  الســيما فــي مناطــق 
األســيرات فــي  النســاء  يشــمل  وهــذا  احتياجــات خاصــة.  أســرهن  ى  ولــد النســاء  عديــدة مــن 
الصحيــة.  والرعايــة  الحمايــة  األدنــى مــن  يفتقــرن للحــد  والاتــي  اإلســرائيلي  االحتــال  ســجون 
القطــاع  العامــات فــي  والنســاء  اللجــوء،  يقمــن فــي مخيمــات  الاتــي  النســاء  يشــمل  كمــا 
االجتماعــي فــي  النــوع  القائــم علــى  العنــف  والناجيــات مــن  والممرضــات،  الصحــي كالطبيبــات 
الاتــي تأثــر تعليمهــن ســلبا. وقــد اســتدعى ذلــك جهــوًدا  النزاعــات المســلحة، والفتيــات  مناطــق 
المزيــد مــن الجهــود المبتكــرة لصياغــة  بــذل  للوســاطة ذات طبيعــة جديــدة. فالموقــف يفــرض 
أبعــاًدا غيــر معهــودة.  التــي تواجههــا تلــك الشــرائح وغيرهــا، والتــي تتضمــن  حلــول للمشــكات 
بجانــب ذلــك، علينــا أن نــدرك أن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 قــد فــرض علــى العالــم أن يعيــد 
النظــر فــي مفهــوم الحــرب نفســه ومفهــوم النــزاع ومفهــوم التعــاون بيــن الــدول إقليمًيــا 
ــة  ــاًرا صحي آث ــة  ــظ أن للجائح ــد لوح ــاطة. لق ــوم الوس ــر مفه ــتدعي تطوي ــا يس ــو م ــا، وه ودولًي
النزاعــات المســلحة علــى العمــل  واقتصاديــة واجتماعيــة هائلــة. وقــد أجبــر ذلــك بعــض أطــراف 
ى العنــف. ضمــن هــذا الســياق وجــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو  علــى خفــض مســتو
النــار فــي جميــع أنحــاء العالــم  ي إلطــاق  غوتيريــش، فــي آذار/ مــارس 2020، نــداًء أمميــا لوقــف فــور
ــع  ــب بوض ــا طال ــة. كم ــال العدائي ــع األعم ــاء جمي ــى إنه ــة عل ــراف المتحارب ــع األط ــه جمي ــثَّ في ح
ــا وإســكات البنــادق. وقــد أعقــب ذلــك إقــدام مبعوثــات ومبعوثــو األميــن 

ً
مشــاعر عــدم الثقــة جانب

المشــاركة  إلــى  األطــراف  لجميــع  ى  أخــر أمميــة  دعــوة  إصــدار  علــى  األوســط  للشــرق  العــام 
ــة  ــة بغي ــال العدائي ي لألعم ــور ــف ف ــى وق ــاوض عل التف ــي  ــبقة ف ــروط مس ــة ودون ش ــن ني بحس

مقدمــة



11

التوصــل إلــى حلــول طويلــة األمــد للصراعــات المســتمرة فــي المنطقــة. وقــد ناشــد المبعوثــات 
التفــاوض  خــال  مــن  المســلحة  النزاعــات  حــل  المتنازعــة  األطــراف  األمميــون  والمبعوثــون 
التــي تفاقمــت  ي للجائحــة ووقــف معانــاة الســكان  والحــوار والوســاطة، وذلــك مــن أجــل التصــد
ى  المــد النــزاع والجائحــة وآثارهــا الصحيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة علــى  بســبب 

الطويــل.

الحاجة إلى تضافر الجهود في دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم
العربيــة للنســاء  الشــبكة  والدوليــة فــي دعــم  واإلقليميــة  الوطنيــة  الجهــود  إن تضافــر 
ــدول  ال ــود  ــتكمااًل لجه ــدُّ اس ــو ُيع ــا، وه ــق غاياته ــي لتحقي ــر أساس ــام أم ــيطات الس وس
الجهــود  حشــد  عــن  غنــى  ال  للمــرأة.  السياســي  التمكيــن  تحقيــق  فــي  الممتــدة  العربيــة 
الكامــل فــي عمليــة  التفــاوض والوســاطة، وانخراطهــن  النســاء فــي عمليــات  لتفعيــل إشــراك 
أنــه  ي والفعــال للمــرأة العربيــة. ال يمكــن أن ننكــر  الــدور القيــاد بنــاء الســام، وإلقــاء الضــوء علــى 
التمكيــن السياســي  الــدول العربيــة خطــوات هامــة فــي دعــم  خــال العقــود الماضيــة، قطعــت 
القياديــة. هــذه الخطــوات موضــع ترحيــب، لكــن علينــا اســتكمالها  للمــرأة وتقلدهــا المناصــب 
النســائي علــى طاولــة المفاوضــات وفــي مواقــع حفــظ وبنــاء الســام  التمثيــل  ى  لرفــع مســتو
الــدول العربيــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ملتزمتــان  النزاعــات المســلحة. إن جامعــة  وحــل 
ونشــر  األمــن  اإلقليمييــن فــي تحقيــق  الشــركاء  وتعاونهمــا مــع  الحثيــث  بمواصلــة دورهمــا 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــاء ف النس ــز دور  ــامل وتعزي ــام الش ــة الس ثقاف
الشــامل  الســام  أدوارهــن فــي صنــع  وتعزيــز  التمكيــن للنســاء  اســتكمال مســيرة  إن 
باعتبارهــن عناصــر فاعلــة فــي حــل النزاعــات المســلحة مــن خــال تدابيــر رصينــة كتفعيــل 
ــن  ــة أدواره ــن مواصل ــاء م ــُيمكن النس ــام س ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــبكة العربي الش
القــول إنــه علــى  المبالغــة  الــدول والمجتمعــات.  ليــس مــن  التاريخيــة التــي تســتفيد منهــا 
التــي منهــا عمليــات الوســاطة والتفــاوض،  النســاء فــي العديــد مــن األوجــه  الرغــم مــن تهميــش 
ــة  ــاهدة وصانع ــخ ش التاري ــدار  ــى م ــى عل ــتطاعت أن تبق ــة اس ــة العربي ــي المنطق ــرأة ف الم إال أن 
ي لعبتــه  الــذ الــدور  يكمــن فــي  األمــة  األكبــر مــن عظمــة هــذه  الجــزء  العربيــة. إن  األمــة  لمجــد 
اإلنجــازات  أهــم  بأوضاعهــا مــن  والنهــوض  المــرأة  وإن قضايــا  العربيــة.  المنطقــة  المــرأة فــي 
العربيــة كانــت والتــزال  المنطقــة  المــرأة فــي  العربيــة بتحقيقهــا. إن  الحكومــات  التــي اهتمــت 
حالــة فريــدة تعكــس طباعــا خاصــة، وتحمــل بيــن طياتهــا تفاصيــل عظيمــة فــي ظــل مــا تواجهــه 
أيقونــة متفــردة فــي مســيرة العمــل السياســي. مــن ظــروف معقــدة ومتشــابكة، جعلــت منهــا 

د. هيفاء أبو غزالة
الدول العربية     األمين العام المساعد بجامعة 

رئيس قطاع الشؤون االجتماعية

أ. سوزان ميخائيل
المديرة اإلقليمية لهيئة األمم 
المتحدة للمرأة للدول العربية
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القسم األول: منطلقات االستراتيجية

1- مفهوم الوساطة في بناء السالم ووساطة النساء
 جهــٌة مــا لمعاونــة طرفيــن أو أكثــر 

ٍ
 وإنصــاف

ٍ
الوســاطة هــي جهــود منظمــة تبذلهــا بحيــاد

فيمــا يتعلــق بالحيلولــة دون نشــوء نــزاع، أو فــي إدارة نــزاع قائــم أو حلــه، بهــدف تحقيــق 
ى ممكــن مــن العدالــة، وإحــال األمــن والســام، وذلــك مــن خــال وضــع أطــر  أعلــى مســتو
للحــل، كالتفاهمــات واالتفاقــات. وللوســاطة صيــغ عديــدة، منهــا المباحثــات، والمفاوضــات، 
والحــوارات، والمشــاورات، واالتصــاالت، واللقــاءات. وحتــى تكــون الوســاطة متوازنــًة اجتماعيــا 
النــوع االجتماعــي. فباإلضافــة إلــى أن غايــة  ومنصفــًة وحياديــًة، فينبغــي أن ُيدمــج فيهــا منظــور 
تحقيــق  تنشــد  فإنهــا  عمومــا،  العدالــة  تحقيــق  االجتماعــي  النــوع  إلــى  المســتندة  الوســاطة 
للفــروق  مراعيــة  الوســاطة  تكــون  فلكــي  تحديــدا.  االجتماعــي  النــوع  ى  مســتو علــى  العدالــة 
النزاعــات المســلحة  ــار  آث بالنــوع االجتماعــي ينبغــي أن تنطلــق أساســا مــن إدراك أن  المتعلقــة 
بالرجــال.  التــي تلحــق  أكبــر بكثيــر مــن اآلثــار واألضــرار  التــي تلحــق بالنســاء والفتيــات  وأضرارهــا 
وهــذا بــدوره يســتدعي أن تشــمل الحلــول والتســويات التــي تقترحهــا الوســاطة معالجــًة خاصــًة 

الفــروق.  تأخــذ فــي االعتبــار هــذه 
أمــا جوهــر مفهــوم وســاطة النســاء فهــو أن تشــارك النســاء مشــاركة كاملــة فــي كافــة 
أطــر الوســاطة ذات الطبيعــة السياســية الدوليــة وذات الطبيعــة الدســتورية. ويتضمــن 
النزاعــات غيــر المســلحة والمســلحة، وفــي جميــع أطــر  ذلــك مشــاركتهن فــي تســوية جميــع 
الوســاطة الدبلوماســية، بمــا فــي ذلــك البعثات الدبلوماســية ومنهــا بعثات الدعم والمســاعدة 
الوقايــة مــن  الوقائيــة وجهــود  الدبلوماســية  الدوليــة واألمميــة وبعثــات تقصــي الحقائــق، وفــي 
المــرأة مــن العنــف. وذلــك علــى أن  األزمــات واالنــزالق إلــى العنــف الســيما فيمــا يتعلــق بوقايــة 
تشــمل المشــاركة اإلســهام فــي تحديــد واليــة تلــك البعثــات والتكليــف الصــادر لهــا وتنفيــذ ذلــك 
الخــاص للمناطــق المتضــررة  النســاء ممارســة دور المبعــوث  التكليــف. ومــن صــور وســاطة 
الحــوارات الوطنيــة، وكذلــك تصميــم عمليــات  النزاعــات المســلحة، والجلــوس إلــى طاولــة  مــن 
ي، واإلشــراف على تنفيذهــا، وتمثيل مكونــات المجتمع  االنتقــال السياســي واإلصــاح الدســتور
النســاء  وســاطة  إلــى مــا ســبق، تشــمل  باإلضافــة  ي.  والدســتور السياســي  االنتقــال  خــال 
مشــاركتهن فــي عمليــات الســام بجميــع مراحلهــا، الســيما مرحلــة تصميــم عمليــة الســام 
الوســاطة إســهامهن فــي  النســاء فــي  التنفيــذ. كمــا تتضمــن مشــاركة  ومرحلــة  والتحضيــر 
مباحثــات الســام ومفاوضــات الســام، والمنتديــات التشــاورية وبنــاء االتفاقــات والمعاهــدات 
اتفاقــات الســام والمعاهــدات، وأن يشــاركن فــي  النــار، والتوقيــع علــى  وترتيبــات وقــف إطــاق 
التــزام األطــراف بتعهداتهــا ومراقبتهــم. بجانــب ذلــك، تعــد مــن  اإلشــراف علــى تنفيذهــا ورصــد 
النســاء فــي تمثيــل  الواقعــة تحــت االحتــال مشــاركة  البلــدان  النســائية فــي  صــور الوســاطة 
القــرارات الصــادرة  الدولــي لتنفيــذ  القانــون  بإنفــاذ  الدوليــة المعنيــة  أمــام الهيئــات  مجتمعاتهــن 
ذات العاقــة ورفــع مطالبــات جديــدة أمامهــا بمــا فــي ذلــك مجلــس األمــن ومجلــس حقــوق 
الواقعــة  الوســيطات فــي تمثيــل مجتمعاتهــا  النســاء  وُيضــاف إلــى ذلــك مشــاركة  اإلنســان. 
ــلطات  ــى س ــط عل ــراكات للضغ ــاء الش ــي وبن الدول ــع  ــع المجتم ــل م التواص ــي  ــال ف ــت االحت تح
الوســاطة  القمعيــة. كمــا تنــدرج فــي  الناتجــة عــن ممارســاته  االنتهــاكات  ومواجهــة  االحتــال 
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ــد  ــا بع ــار م ــادة اإلعم ــل إع ــال مراح ــأ خ ــي تنش الت ــات  النزاع ــل  ــي ح ــاء ف النس ــاطة  ــائية، وس النس
    .post-conflict reconstruction النــزاع

أبرز المهام التي يمكن أن تضطلع بها النساء في الوساطة 

لعب دور المبعوث )قيادة فريق الوساطة(
عضوات في فرق الوساطة

مندوبات عن األطراف المتفاوضة
المتنازعة مستشارات لألطراف 

النزاع الدولي ألطراف  مستشارات للقانون 
النزاع منسقات الجتماعات أطراف 

مستشــارات للنــوع االجتماعــي للوســطاء، ومســاعدات للمفاوضيــن فــي مراجعــة 
الخبــرة  واشــتمال  النســاء  اشــراك  أجــل  مــن  بهــم  الخاصــة  العمــل  فــرق  تكويــن 

االجتماعــي بالنــوع  المتعلقــة 
مستشارات للنوع االجتماعي لألطراف المتفاوضة 

مستشارات الوسطاء لحماية النساء
مستشارات األطراف المتفاوضة لحماية النساء

النــوع  أو  األرض  وملكيــة  االجتماعــي  النــوع  الفنيــة مثــل  مستشــارات للمواضيــع 
اإلدمــاج وإعــادة  والتســريح  الســاح  ونــزع  االجتماعــي 

أعضاء لجان فنية
أعضاء مجموعات عمل
موقعات على االتفاقات

الواردة باالتفاقات ى تنفيذ األطراف اللتزاماتهم  مراقبات لمد

أيلول / سبتمبر.   الة.  الفعَّ    انظر األمين العام لألمم المتحدة )2012(. توجيهات األمم المتحدة من أجل الوساطة 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SGReport_

pdf.29%28arabic%StrenghteningtheRoleofMediation_A66811
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أنــه  ال تــزال النســاء مهمشــات مــن المشــاركة فــي المفاوضــات بيــن أطــراف النــزاع. ومــع 
ــة  ــى أهمي ــد عل أك ي  ــذ ال ــرار 1325  الق ــن  ــس األم ــدار مجل ــى إص ــة عل ــنة كامل ــرون س ــرت عش ــد م ق
النســاء  الــدول إلــى ضمــان مشــاركة  ي دعــا  الــذ والســام  األمــن  بنــاء  النســاء فــي  مشــاركة 
القــرار  الوســاطة محــدودة. لقــد عكــس  النســاء فــي  زالــت مشــاركة  واســعة، فمــا  مشــاركة 
أمــر  المــرأة وتأثيرهــا فــي الوســاطة وعمليــات الســام  بــأن مشــاركة  الدولــي  اعتــراف المجتمــع 
الطريــق لمجتمعــات  ي لتمهيــد  أمــر حيــو أيضــا  وهــو  المــرأة،  احتــرام حقــوق  حاســم لضمــان 
النزاعــات المســلحة والحفــاظ علــى  تســتلهم قيــم الشــمول والفعاليــة والمرونــة، ومنــع وحــل 
الوفــود  وفــي  الوســطاء،  بيــن  النســاء ناقصــا  يــزال تمثيــل  العمــوم، مــا  وجــه  الســام. فعلــى 
واســتثناء مــن ذلــك،  الســام.  اتفاقــات  وكموقعــات علــى  الســام،  المشــاركة فــي عمليــات 
البرلمانــات  النســاء فــي  زيــادة مشــاركة  باتجــاه  اتخــاذ خطــوات ـــــــ لكنهــا غيــر كافيــة ـــــــ  ى  فقــد جــر

والــوزارات.

المشاركة العامة والتمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية

ى ذلــك إلــى  الحيــاة العامــة. وأد المــرأة فــي  الــدول عــددا مــن اإلجــراءات لزيــادة مشــاركة  اتخــذت 
المــرأة فــي المجــال السياســي فــي المنطقــة خــال الســنوات الماضيــة، نتيجــة  زيــادة حضــور 
الفاعلــة والمعنيــة. ويتبيــن هــذا  التــي اتخذتهــا جميــع الجهــات  اإلجــراءات والتدابيــر المتنوعــة 
األمــر مــن زيــادة نســبة المقاعــد التــي تشــغلها المــرأة فــي المجالــس النيابيــة )ســواء المنتخبــة 

أو المعينــة وفقــا لألنظمــة السياســية المعتمــدة فــي كل دولــة(. 
وقــد تجــاوزت هــذه النســبة الربــع فــي خمــس دول عربية )تونــس والســودان وجيبوتــي والجزائر 
)الصومــال  عربيــة  دول  تســع  فــي  المائــة  فــي  و25  المائــة  فــي   15 بيــن  وتراوحــت  والعــراق(، 
والبحريــن  واألردن  وليبيــا  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  وموريتانيــا  والمغــرب  واإلمــارات 

ــة. ــدول العربي ال ــي  ــي باق ــة ف المائ ــي  ــن 15 ف ــل م ــل أق ــر(، مقاب ومص
ــع  ــى جمي ــد عل ــد بعي ــى ح ــا إل ــرأة ناقص الم ــل  ــزال تمثي ي ــذه، ال  ــدم ه التق ــه  ــن أوج ــم م الرغ ــى  وعل
البرلمــان  النســاء العضــوات فــي  مســتويات الحكــم فــي المنطقــة العربيــة. فمتوســط نســبة 

أدنــى بكثيــر مــن المتوســط العالمــي.  ي  المائــة، أ علــى الصعيــد اإلقليمــي هــو 19 فــي 
المــرأة فــي القضــاء. فهــي تتجــاوز  الــدول العربيــة فــي نســبة تمثيــل  بيــن  والتفاوتــات واســعة 
و24 فــي  المائــة فــي جيبوتــي،  إلــى 39 فــي  وتصــل  والجزائــر،  وتونــس  المائــة فــي لبنــان  40 فــي 
ــي  ــة ف المائ ــي  ــة و7 ف المائ ــي  ــن 18 ف بي ــراوح  ــي األردن، وتت ــة ف المائ ــي  ــرب، و22 ف ــي المغ ــة ف المائ
والبحريــن  والســودان  وليبيــا  ودولــة فلســطين  الســورية  العربيــة  ســبع دول )الجمهوريــة 
ــت  ــك. وانعكس ــن ذل ــة ع ــدول العربي ال ــي  ــي باق ــبة ف النس ــذه  ــل ه ــراق(. وتق ــر والع القم ــزر  وج
النســاء  أكبــر مــن  التنفيذيــة أيضــا حيــث تقلــدت نســبة  اإلصاحــات الدســتورية علــى الســلطة 
الوزيــرات فــي الحكومــات  حقائــب وزاريــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وتجــاوزت نســبة 
ــبتهن  ــراوح نس ــس وتت ــدة وتون ــة المتح ــارات العربي ــا واإلم ــي موريتاني ــة ف المائ ــي  ــة 20 ف العربي
الجزائــر والمغــرب ومصــر والســودان والعــراق. المائــة فــي كل مــن  المائــة و20 فــي  بيــن 10 فــي  مــا 

التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن  التقريــر العربــي الشــامل حــول  ملخــص 
بعــد خمســة وعشــرين عامــا. 
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زيــادة مشــاركة النســاء فــي  ى اتخــاذ خطــوات ــــــ لكنهــا غيــر كافيــة أيضــا ــــــ باتجــاه  كمــا جــر
العــام لألمــم  األميــن  بــادر  الدائــر فــي ســوريا،  النــزاع  الوســاطة تحديــدا. ففــي ســياق  مجــال 
ي لتقديــم المشــورة للمبعــوث األممي  ي نســائي ســور المتحــدة إلــى تأســيس مجلــس استشــار
النســاء  بذلتهــا  التــي  الجهــود  أدت  اليمــن،  وفــي  الجاريــة.  بالمفاوضــات  يتعلــق  لســوريا فيمــا 
ى مشــاركتهن ولتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي إلــى منــح النســاء حصــة تمثيليــة  لرفــع مســتو
الفتــرة  انعقــد خــال  ي  الــذ الشــامل  الوطنــي  الحــوار  بالمائــة )30٪( فــي مؤتمــر  )كوتــا( ثاثيــن 
ــة  ــن المرحل ــور م العب ــة  ــياق محاول ــن س ــد ضم ي انعق ــذ ــر 2014 وال يناي ــارس 2013 و24  ــن 18 م بي ــا  م
اليمــن خــال الســنوات  ي. لكــن تدهــور األوضــاع فــي  االنتقاليــة إلــى مرحلــة االســتقرار الدســتور
الحــوار  النســاء. وفــي ليبيــا، ضمــن ســياق  الاحقــة عطــل تنفيــذ مقــررات المؤتمــر ومشــاركات 
المتحــدة للدعــم فــي  األمــم  بعثــة  بقيــادة  بالمغــرب  الصخيــرات  انعقــد فــي  ي  الــذ السياســي 
ليبيــا وتمخــض عنــه االتفــاق السياســي، شــاركت ســيدتان فــي المســار األول، وشــاركت ثــاث 
ى  ي داعــم للمســار األول. كمــا جــر القيــادات السياســية، وهــو مســار ثانــو ســيدات فــي مســار 
وليبيــا، غيــاب  ويتبيــن مــن تجربــة ســوريا  المفاوضــات.  اســتحداث مســار خــاص للنســاء فــي 
ى.  مشــاركة متكاملــة للنســاء فــي المســار األول، واالكتفــاء بمشــاركة رمزيــة فــي مســارات أخــر
ي مثــل شــعب  الــذ الوفــد  وفــي ســياقات االحتــال، كمــا فــي فلســطين مثــا، شــاركت نســاء فــي 

ــات.       ــن مفاوض ــه م ــا أعقب ــام 1991، وم ــد للس ــر مدري ــات مؤتم ــال مفاوض ــطين خ فلس
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ضعف مشاركة النساء في عمليات السالم

ــطاء، و٪4  ــار الوس ــن كب ــط م ــي 1992 و2011، 2٪ فق ــن عام بي ــم  العال ى  ــتو ــى مس ــاء عل النس ــكلت  ش
ــن. ــن المفاوضي ــن، و9٪ م ــهود والموقعي ــن الش م

UN WOMEN Women’s Participation in Peace Negotiations: 
Connections between Presence and Influence. 2012. P.3

بيــن  التكافــؤ  التــي حققــت  الوحيــدة  القاريــة  مــع أن مفوضيــة االتحــاد األفريقــي هــي المنظمــة 
بيــن الممثليــن الخاصيــن والمبعوثيــن،  النســاء  التنفيذيــة، فــإن »تمثيــل  الجنســين فــي قيادتهــا 
بيــن تســعة  يــزال منخفضــا إلــى حــد كبيــر«. فمــن  البعثــات / مكاتــب االتصــال، مــا  وكذلــك رؤســاء 
ى مبعوثــة خاصــة واحــدة  ممثليــن خاصيــن و11 مبعــوث خــاص، ال يوجــد لاتحــاد األفريقــي ســو
أن معظــم  بينيتــا ديــوب. كمــا  واألمــن،  والســام  بالمــرأة  المعنيــة  الخاصــة  المبعوثــة  وهــي   –
أو كبــار المســؤولين الحكومييــن. الممثليــن والمبعوثيــن الخاصيــن هــم رؤســاء دول ســابقون 
African Union Commission. Implementation of the Women, Peace, 
and Security Agenda in Africa 2016

أربعــة بالمائــة مــن الموقعيــن، و2.4 بالمائــة مــن كبــار المفاوضيــن  ى  النســاء ســو لــم تشــكل 
الواقعــة مــن 1992 حتــى 2011. وكان تســعة بالمائــة  الفتــرة  بيــن  ى تمــت  فــي 31 عمليــة ســام كبــر
األمــن  الزمنيــة نفســها فــي منطقــة منظمــة  الفتــرة  النســاء. خــال  المفاوضيــن مــن  مــن 
الحــرب  التــي أنهــت  التفــاوض  امــرأة واحــدة فــي عمليــة  والتعــاون فــي أوروبــا، ولــم تشــارك وال 

اتفاقيــات دايتــون للســام. البوســنة والهرســك وأدت إلــى  فــي 
الجنــدر. مذكــرة توجيهيــة. منظمــة األمــن والتعــاون  تعزيــز الوســاطة المســتجيبة الحتياجــات 

فــي أوروبــا. ص 14.

وساطات أكثر تمثيال لمفهوم السالم الشامل 
ى اســتلهام  إن مشــاركة النســاء فــي الوســاطة يســهم إســهاما مباشــرا فــي رفــع مســتو
النســاء تضــع نصــب  وســاطات  الشــامل. إن معظــم  بمعنــاه  الوســاطة للســام  جهــود 
الكامــل، وليــس مجــرد إنهــاء  ى تحقيــق األمــن والســام بمعنــاه اإليجابــي  عينهــا كأولويــة قصــو
يضغــط علــى  الســام  وســيطات  النســاء  النــار. لذلــك، فــإن خطــاب  وقــف إطــاق  أو  العنــف 
ــف،  ــم للعن ــي والحاس الكل ــاء  ــام واإلنه ــن والس ــة األم ــتحضروا أولوي ــة ليس المتنازع ــراف  األط
ي بنــاء الســام وضخامــة مســؤوليتهم عــن ذلــك. كمــا إنــه يضغــط علــى  وليتذكــروا ضخامــة تحــد
المصالــح  يدعــوا تلــك  ولكيــا  الضيقــة فــي حجمهــا  المتنازعــة ليضعــوا مصالحهــم  األطــراف 

ــة.     الكلي ــة  ــيهم المصلح تنس
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وساطات أكثر مرونة واستدامة وشموال 
ونجــاح  واســتمرار  الســام  اتفاقــات  فــي  المــرأة  اشــتراك  بيــن  وثيــق  ارتبــاط  هنــاك 
االتفاقــات وتنفيذهــا. لقــد لوحــظ أن أداء معظــم النســاء الوســيطات الاتــي يحملــن هــم بنــاء 
النفــس الطويــل والصبــر االســتراتيجي، واحتــواء  بارتــكازه علــى إجــادة سياســة  الســام يتســم 
ي  األســر اإلطــار  ى  وعطاءاتهــن علــى مســتو خبراتهــن  إلــى  واالرتــكاز  النظــر،  وجهــات  جميــع 
الوســاطة.  البنــاءة تنعكــس إيجابــا علــى جهــود  الســمات  وهــذه  الثــراء  واالجتماعــي. إن هــذا 
ــات  ــال عملي ــال خ ــاح االنتق ــي إنج ــال ف ــل فع ــات عام ــة المفاوض ــى طاول ــاء عل النس ــوس  إن جل
النهائيــة  المرحلــة  إنجــاح  فــي  فعــال  عامــل  وهــو  بساســة،  مرحلــة  إلــى  مرحلــة  مــن  الســام 
للوســاطة، وهــي أصعــب وأهــم مراحــل الوســاطة. فــي هــذه المرحلــة تنجــز عمليــة إبــرام االتفــاق. 
التــي تمخضــت عنهــا جهــود  النهائيــة  المتنازعــة علــى الشــروط والبنــود  وفيهــا تتوافــق األطــراف 
ــيط  ــام الوس أم ــا  ــا به التزامه ــن  ــة، وتعل النهائي ــا  ــة تعهداته المتنازع ــراف  ــر األط ــاطة، وتق الوس
وعلــى المــأل. كمــا إن جلــوس النســاء إلــى طاولــة المفاوضــات عامــل فعــال فــي تنفيــذ االتفاقــات 
ي إلــى الحيــز الواقعــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن جلوس النســاء  ي االنتقــال بهــا مــن الحيــز النظــر أ
إلــى طاولــة المفاوضــات هــو فــي حــد ذاتــه تَمثــٌل لقيــم الشــمول والعدالــة واإلنصــاف. كمــا إنــه 
الكامــل علــى الســام.  وســيلة لتوفيــر خبــرات متنوعــة وتحقيــق ألعلــى درجــات المرونــة والحــرص 
أركان  توطيــد  إلــى  ي  يــؤد مــا  وهــو  المصالــح  أصحــاب  عــدد  ُيوســع  الشــمول  اســتلهام  وإن 
التــي تمخضــت  االســتقرار. إنــه ُيســهمُ فــي نشــوء قبــول اجتماعــي أوســع ألحــكام االتفاقــات 
ــك  ــة، والش الثق ــف  ــل ضع ــلبية مث ــل الس ــع العوام ــى تراج ي إل ــؤد ي ــه  ــذا كل ــاطة. وه ــا الوس عنه
ــن  ــيما م ــاطة الس ــود الوس ــاد جه ــي إفس ــة ف الرغب ــك  ــب، وكذل ــن العواق ــوف م ــادل، والتخ المتب
أكثــر مــن خمســين  ــَد أن 

ِ
ُوج أنــه فــي 2006،  جانــب األطــراف المســتبعدة.  هــذا، وجديــر بالماحظــة 

التوقيــع  بعــد  األولــى  الخمــس  الســنوات  الســام تفشــل فــي غضــون  اتفاقــات  بالمائــة مــن 
ــر كاف. ــاطة غي ــي الوس ــال ف الرج ــود  ــى جه ــار عل ــات أن االقتص الدراس ــت  أثبت ــا  ــا.  كم عليه

لقــد بينــت تجــارب مشــاركة النســاء فــي الوســاطة أن أســاليب ومقاربــات الوســاطة التــي 
تعتمدهــا غالبيــة النســاء الوســيطات تعكــس قيمــا تســهم فــي بنــاء جســور الثقــة بيــن 
أطــراف النــزاع، ومــن المعلــوم أن خطــوات بنــاء الثقــة مــن أهــم الخطــوات فــي الوســاطة. 
النســاء  ى  بنــاء الســام وهــي أن لــد النســاء فــي  إن هنــاك ســمة نوعيــة فارقــة تتســم بهــا جهــود 
ــر  أكب ــرر  ــا ض ــي يصيبه الت ــة  الفئ ــن  أنه ــى  ــا عل ــلحة تأسيس ــات المس النزاع ــاء  ــة إلنه ــع خاص دواف
خــال النزاعــات المســلحة، وأنهــن حريصــات علــى تجنــب العواقــب الوخيمــة إلخفــاق الوســاطة. 
ي  ــذ ال ــي  ــار الكم ــق االعتب ــن منطل ــام م ــاء الس بن ــي  ــاء ف النس ــود  ــى جه ــر إل النظ ــي  ــه ال يكف أن ي  أ
مفــاده أن النســاء يمثلــن نصــف المجتمــع، بــل مــن المهــم النظــر إليهــا فــي ضــوء آثارهــا النوعيــة 
الحــرص علــى كســر الجمــود وتهدئــة  النســائية  والكيفيــة. كذلــك فــإن مــن ســمات الوســاطة 
اللحظــات الحاســمة مــن المفاوضــات. ومنهــا أيضــا األخــذ بعيــن االعتبــار  األمــور الســيما خــال 

اتفاقيــات الســام.  النســاء واألطفــال ووضعهــا ضمــن  احتياجــات 

التابع  النزاع وتحويل العدالة وضمان السام. دراسة عالمية حول تنفيذ قرار مجلس األمن  راديكا كومراسوامي وآخرون )2015(. منع    2

لألمم المتحدة رقم 1325. هيئة األمم المتحدة للمرأة.  ص 44-42. 

 3 منظمة األمن والتعاون في أوروبا )2013(. ص 15. 
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دور النساء في تسوية النزاعات المسلحة واستدامة االتفاقات المبرمة

المائــة  انتهــى 40.2 فــي  التــي نشــبت منــذ1980 والتــي عددهــا   117 نزاعــا،  النزاعــات المســلحة  بيــن  مــن 
بيــن  بــدون حــل. ومــن  المائــة  باتفــاق ســام فــي حيــن ظــل 47.9 فــي  النزاعــات المســلحة  مــن هــذه 
اتفــاق  المائــة مــن خــال  الفتــرة، تــم حــل 77 فــي  انتهــت خــال تلــك  التــي  الـــ 61  النزاعــات المســلحة 

المائــة مــن خــال الغلبــة العســكرية ألحــد الطرفيــن.  ســام و16.4 فــي 

Vicenç Fisas, 2016 Yearbook on Peace Processes (Pau, Icaria editorial, 
2016). P.9.

المــرأة  بيــن مشــاركة  أن هنــاك ترابطــا  و2014 لوحــظ  بيــن عامــي 1989  بيــن 40 عمليــة ســام  مــن 
أمــرا  االرتبــاط  اعتبــر ذلــك  اتفــاق، حيــث  التوصــل إلــى  احتمــال  وبيــن  المفاوضــات  وتأثيرهــا فــي 
ى ذلــك إلــى أســباب منهــا قــدرة  ى ثقــة 95٪. وُيعــز ى اإلحصائــي عنــد مســتو مهمــا علــى المســتو
ــمية  الرس ــات  ــة المفاوض ــى طاول ــمية عل الرس ــود  الوف ــي  ــرأة ف الم ــر  ــط، وتأثي ــى الضغ ــرأة عل الم

ــود. ــر الجم ــاق وكس اتف ــى  ــل إل التوص ــل  ــن أج ــك م ــخير ذل ــى تس ــا عل وقدرته

Thania Paffenholz, and others, Making Women Count - Not Just 
Counting Women: Assessing Women’s Inclusion and Influence 
on Peace Negotiations (Geneva, Inclusive Peace and transition 
Initiative and the United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women), 2016), p. 20.

Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, 
“Reimagining peacemaking: women’s roles in peace processes” (New 
York, International Peace Institute, June 2015). 

النتائــج اإليجابيــة لمشــاركة النســاء  علــى الرغــم مــن أن التجــارب فــي بنــاء الســام قــد دللــت علــى 
فقــد  الضغــط،  مجموعــات  فــي  وأعضــاء  ومراقبــات  ومندوبــات  ووســطيات  كمفاوضــات 
أظهــرت عمليــات الســام التــي تضمنــت النســاء كشــهود وموقعــات ووســطاء و/أو مفاوضــة 
يزيــد بمــرور  اتفــاق ســام لمــدة عاميــن علــى األقــل. وهــذا  زيــادة بنســبة 20٪ فــي احتماليــة إبــرام 

اتفاقيــة ســام تســتمر 15 عامــا. زيــادة بنســبة 35٪، فــي احتماليــة إبــرام  الوقــت، مــع 

القسم االول: منطلقات االستراتيجية



20

وساطات أكثر تلبية لحاجات المجتمع وبصفة خاصة النساء  
إن إســهام النســاء فــي الوســاطة مــن شــأنه أن يجعــل جهــود التوفيــق بيــن المتنازعيــن 
المهتمــات  النســاء  ى معظــم  المجتمــع. إن لــد الناتجــة عنهــا تلبــي حاجــات  والتســويات 
المجتمــع  مــن  قربــا  أشــد  النســاء  يجعــل  وهــذا  المجتمــع.  فــي  حقيقيــا  حضــورا  بالوســاطة 
ــة  ــال مرحل ــاء خ ــة للنس ــات المختلف ــرف باالحتياج ــن أع ــا يجعله ــة. كم ــه الحقيقي ــم بحاجات وأعل
النســاء  النــزاع وبكيفيــة تلبيــة تلــك االحتياجــات. فضــا عــن ذلــك، فــإن معظــم  النــزاع ومــا بعــد 
المعنيــات بالوســاطة قــد شــاركن فــي فعاليــات شــملت إجــراء دراســات متخصصة حــول أنماط 
ــرت  ــلحة. وتوف ــات المس النزاع ــال  ــاء خ النس ــوق  ــا حق ــرض له ــي تتع الت ــاكات  ــات االنته واتجاه
للنســاء الوســيطات معرفــة فنيــة متخصصــة بهــذه األنمــاط واالتجاهــات العامــة لانتهــاكات. 
وإتاحــة  وكيفيــة إنهائهــا  المســلحة  النزاعــات  االنتهــاكات فــي  يعــزز إمكانــات تحديــد  وهــذا مــا 
ــب  ــتقبا. بجان ــا مس ــة منه ــا، والوقاي ــم عنه الناج ــرر  ــر الض ــاف وجب ــن لانتص ــة للمتضرري الفرص
ذلــك، فــإن معظــم النســاء الاتــي يحملــن هــمَّ بنــاء الســام غالبــا مــا تكــون لهــن إســهامات علــى 
الحاجــات الحقيقيــة للمجتمــع تلبيــة مباشــرة وســريعة وتســهم  التــي تلبــي  ى الخدمــات  مســتو
ــن  ــد بي ي انعق ــذ ال ــي  ــوار السياس الح ــال  ــال، خ المث ــبيل  ــى س ــة. عل ــكات حقيقي ــاء مش ــي إنه ف
ــاء  النس ــن  ــة م ــادت مجموع ــي 2015، تن ــرب ف ــرات بالمغ ــة الصخي ــي مدين ــة ف الليبي ى  ــو الق ــي  ممثل
االجتماعــي  النــوع  منظــور  دمــج  لضمــان  وذلــك  جهودهــن،  لتوحيــد   2015\11\7 بتاريــخ  الليبّيــات 
ــة  ــى طاول ــاء عل ــع والنس ــات المجتم ــة باحتياج ــات المتعلق ــع الملف ــان وض ــوار، ولضم الح ــي  ف
ارتكــزت  الّســام والّســلم االجتماعــي. وقــد  الّليبّيــة لبنــاء  المــرأة  المباحثــات. وقــد أطلقــن وثيقــة 
المبــرم  الّليبــي  الّسياســي  بنــود االّتفــاق  الوثيقــة علــى مقاربــة حقوقّيــة تنموّيــة. وتبلــور ذلــك فــي 
الليبيــات لتحقيقهــا مــن خــال إصــدار  النســاء  التــي تطلعــت  فــي 17\12\2015. وشــملت األهــداف 
ريــن، وتنــاول مســألة العنــف 

ّ
الوثيقــة إصــاح الوضــع األمنــي، ومعالجــة قضايــا الّنازحيــن والمهج

وفــي دولــة فلســطين، تباشــر  الوطنيــة.  والمصالحــة  االنتقاليــة  العدالــة  وآليــات  المــرأة،  ضــد 
الدوليــة  الدولــي والمنظمــات  الفاعليــن بالمجتمــع  التواصــل مــع  منظمــات المجتمــع المدنــي 
التــي تســهم فــي إنهــاء  األمميــة  القــرارات  والســتصدار  اإلســرائيلي  االحتــال  للضغــط علــى 
الحقــوق  انتهــاكات  إلــى ذلــك، فإنهــا توثــق  باإلضافــة  االنتهــاكات.  ومواجهــة  النســاء  معانــاة 
ومــن  ودوليــا.  باالنتصــاف محليــا  المتعلــق  الدعــم  وتوفــر  واالجتماعيــة للنســاء،  االقتصاديــة 
ــو  ــم وه ــن بيوته ــر م ــرد األس ــفي وط ــاء التعس ــوت واإلخ البي ــدم  ــاكات ه ــك االنته ــور تل ــم ص أه
ــيما  ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــر منظم ــا تباش ــكن. كم ــي الس ــق ف ــا للح ــاكا صارخ انته ــل  ــا يمث م
النــوع  القائــم علــى اعتبــارات  الاتــي يتعرضــن للعنــف  الدعــم والحمايــة للنســاء  النســائية توفيــر 
االجتماعــي واالنتهــاكات بســبب ممارســات االحتــال القمعيــة بمــا في ذلــك المعاملة القاســية 
النســاء فــي الوســاطة  واالســتجواب والمضايقــات عنــد الحواجــز وتقييــد الحركــة. كمــا تســاهم 
فــي بنــاء فهــم أوضــح وأشــمل ألســباب وعواقــب النزاعــات. وهــذا يتيــح الفرصــة لصياغــة حلــول 

ــموال.  ــتدامة وش ــر اس أكث ــات  للنزاع
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وساطات تدمج منظور النوع االجتماعي دمجا فنيا رصينا ودقيقا
االجتماعــي  النــوع  الوســاطة تســهم فــي تعزيــز دمــج منظــور  النســاء فــي  إن مشــاركة 
بــل إنهــا شــرط رئيســي  التــي تنبثــق عنهــا. ليــس هــذا فحســب،  فــي الوســاطة والتســويات 
ــرع وازداد  ــع وتف ــد اتس ــي ق ــوع االجتماع الن ــور  ــج منظ ــوع دم ــج. إن موض الدم ــك  ــروط ذل ــن ش م
القــول إنــه قــد أصبــح حقــا  المبالغــة  عمقــا وأصبــح موضوعــا مترامــي األطــراف. وليــس مــن 
معرفيــا وفنيــا خاصــا البــد للعامليــن فيــه مــن معرفــة فنيــة خاصــة وخبــرة وقــدرات متخصصــة. 
النــوع  النســاء وســيطات الســام. إن أول متطلبــات دمــج منظــور  ى غالبيــة  وقــد توفــر ذلــك لــد
النزاعــات هــو ضمــان مشــاركة كاملــة للنســاء فــي الوســاطة  االجتماعــي فــي الوســاطة لتســوية 
أنــه يجــب علــى الوســطاء  المراعيــة للنــوع االجتماعــي  النزاعــات. إن مقتضــى نهــج الوســاطة  فــي 
الســام.  االجتماعــي فــي جميــع جوانــب عمليــات  النــوع  والترويــج لقضايــا مســاواة  التعميــم 

ــة4:  ــر اآلتي ــمل العناص ــذا يش وه

 التواصل
 الخارجي

التدريب وبناء 
القدرات

التعاون 
والتنسيق

التشبيك البحث 
والتحليل

 الرصد
والتقييم

وضع 
الميزانيات

التوجيه 
التشغيلي

 ادارة
المعرفة

بيــن الجنســين، واألخــذ  الفــروق  فــي كل واحــد مــن عناصــر الوســاطة المذكــورة، ينبغــي مراعــاة 
الوقــت تحقيــق  وفــي نفــس  وخصوصيــة كل منهــا،  والرجــال،  النســاء  احتياجــات  االعتبــار  فــي 
ــات  ــى إمكاني ي عل ــو ــي تنط ــوع االجتماع ــة للن المراعي ــر  التدابي ــز. إن  التميي ــاء  ــرص وإلغ الف ــؤ  تكاف

تحويليــة يمكــن للوســطاء االســتفادة منهــا.

ث

  4 انظر منظمة األمن والتعاون في أوروبا )2013(. ص 19. 
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خطة العمل بشأن بناء سالم قائم على دمج منظور النوع االجتماعي

القرار رقم 1325 لسنة 2000، أصدر األمين العام لألمم  بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور 
ي يحمل عنوان مشاركة النساء في بناء السام. ُقدم  التقرير الذ المتحدة، في 7 سبتمبر 2010، 

التقرير خطة  التقرير للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين ومجلس األمن. تضمن 
النوع االجتماعي.  عمل تحمل عنوان خطة عمل بشأن بناء سام قائم على دمج منظور 

المرأة في بناء السام،  التقدم المحرز في مشاركة  الخطة مكونة من سبع نقاط لمتابعة 
التدابير.  وهي تشمل حزمًة من 

ألزمت الخطة هيئات األمم  النزاعات المسلحة،  فيما يتصل بااللتزام المتعلق بتسوية 
المتحدة أن تتخذ خطوات منهجية لضمان مشاركة النساء الخبيرات في جميع عمليات 

السام. 

بالتدابير، طالبت الخطة أن تشمل عمليات تعيين الوسطاء تعيين نساء  وفيما يتصل 
كوسيطات ومبعوثات لتمثيل األمم المتحدة في عمليات السام.

النوع االجتماعي في  ى، حول  كما حثت الخطة على ضمان توفير خبرات، رفيعة المستو
النشاطات المساندة للوساطة. 

ألزمت الخطة هيئات األمم المتحدة والبعثات المنخرطة في الوساطة بإنشاء منصات  كما 
للمجتمع المدني النسائية، وذلك لضمان إشراك المجموعات النسائية الاتي يمثلن 

 المجتمع المدني في عمليات السام ومشاورتهن فيها.
.(A / 65/354-S / 2010/466( 

وساطات تحظى بقدر أعلى من الشرعية والقبول  
إن مشــاركة النســاء فــي الوســاطة تتيــح لجهــود الوســاطة والتســويات المنبثقــة عنهــا 
أن تحظــى بقــدر أعلــى مــن المصداقيــة والشــرعية والقبــول والرضــا مــن جانــب األطــراف 
المتنازعــة والــدول المعنيــة والمجتمعــات المحليــة ذات العاقــة5.  إن األطــراف المتنازعــة 
القــرار االســتراتيجي وكذلــك قيــادات المجتمعــات المحليــة  بمــا فــي ذلــك المؤسســات صانعــة 
التــي شــاركت نســاء وســيطات فــي صياغتهــا  الحلــول والتســويات  وقواعدهــا غالبــا مــا تتقبــل 
أكبــر ألنــه  النســاء فــي عمليــات الســام هــذه العمليــات شــرعية  واقتراحهــا. كمــا يمنــح إشــراك 

يقدم حلوال لشريحة أوسع من المجتمع.6 

ج

  6منظمة األمن والتعاون في أوروبا )2013(. ص 5.
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وساطات أوثق اتصاال بالمؤسسات الوطنية وبالمجتمع
ى االتصال بين لجان الوساطة النسائية  إن مشــاركة النســاء في الوســاطة تعزز مســتو
وبيــن المؤسســات الوطنيــة الرســمية فــي البلــدان المعنيــة بالنــزاع وبالمجتمــع المحلي 
ى معظــم النســاء وســيطات الســام قنــوات اتصــال بمختلــف دوائــر المجتمــع  المعنــي. إن لــد
ــات  ــدث بلغ التح ــى  ــدرة عل الق ــيطات  ــاء الوس النس ى  ــد ــة. ول ــات المحلي ــك المجتمع ــي ذل ــا ف بم
مكونــات المجتمــع المختلفــة. كمــا إن لديهــن قــدرة علــى شــرح األمــور ببســاطة غيــر مخلــة. هــذه 
وهــو مــا  الناعــم للســام،  البنــاء  وقــدرة علــى  الوســيطات قــوة ناعمــة  العوامــل توفــر للنســاء 

ينعكــس إيجابــا علــى الوســاطة.7

2- تأطير ومأسسة اإلسهامات الفردية للنساء في الوساطة والعمل الدبلوماسي
خــال المرحلــة الماضيــة، كانــت هنــاك إســهامات فرديــة وظرفيــة لعــدد مــن النســاء فــي 
ومــا قــد  اإلســهامات  وهــذه  العربيــة،  المنطقــة  الدبلوماســي فــي  والعمــل  الوســاطة 
بــأن ُتصــب فــي قالــب مؤسســي. لقــد شــاركت  يتبعهــا مــن إنجــازات مســتقبلية جديــرة 
نســاٌء فــي المنطقــة فــي عــدد مــن عمليــات الســام. ومــن المرجــح أن حجــم المشــاركة النســائية 
يزيــد مســتقبا. وعليــه، فــإن هنــاك حاجــة لمأسســة هــذه اإلســهامات لكــي تحقــق نجاحــا  قــد 
أكثــر اســتدامة. ولعــل المنظمــات  ى، ولتصبــح  أوســع، ولكــي ُيســتفاد منهــا اســتفادة قصــو
ــيرة  ــي مس ــى ف ــوة األول ــاذ الخط ــات التخ ــدر الجه ــي أج ــة ه ــدول العربي ال ــة  ــل جامع ــة مث اإلقليمي

الطويلــة.   المأسســة 

3- مبادرة جامعة الدول العربية لتأسيس الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم
الســام،  ومشــاركتهن فــي عمليــات  النســاء  البالغــة لوســاطة  األهميــة  انطاقــا مــن 
العربيــة  الشــبكة  يوليــو 2019 مبادرتهــا لتأســيس  العربيــة فــي  الــدول  جامعــة  أطلقــت 
لتعزيــز  المســتمرة  الجامعــة  جهــود  ســياق  ضمــن  المبــادرة  جــاءت  الســام.  لوســيطات 
ــة  ــز الحماي ــة لتعزي ــود الجامع ــار جه ــي إط ــاءت ف ــا ج ــاالت. كم ــع المج ــي جمي ــاء ف النس ــاركة  مش
المبــادرة ضمــن ســياق تفاعــل الجامعــة  والوقايــة بالنســبة للنســاء. باإلضافــة لذلــك، انطلقــت 
النزاعــات المســلحة  النســاء فــي المنطقــة فيمــا يتصــل بالوســاطة لحــل  مــع جهــود ومبــادرات 

ــزاع. الن ــد  ــا بع ــة م ــزاع ومرحل الن ــة  ــال مرحل ــي خ ــي والوطن ى المحل ــتو ــى المس عل
وفــي هــذا الســياق، عــرض قطــاع الشــؤون االجتماعيــة / إدارة المرأة واألســرة والطفولــة مبادرة 
المــرأة  اللجنــة 38 للجنــة  »إنشــاء الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام خــال أعمــال 
الجزائريــة  المــرأة« برئاســة الجمهوريــة  التــي عقــدت تحــت شــعار »الحمايــة االجتماعيــة لتمكيــن 
بالترحيــب  الفقــرة 3(  رقــم )12،  التوصيــة  الشــعبية فــي 2019/02/24، حيــث صــدرت  الديمقراطيــة 
المــرأة العربيــة علــى  آليــات لجنــة  »بإنشــاء الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام« كأحــد 

الــدول األعضــاء.
إدارة   / االجتماعيــة   الشــؤون  قطــاع  قــام   ،  5/1838 رقــم  مذكــرة  بموجــب   ،2019/03/27 وبتاريــخ 

ح

7. Wilton Park (2017). Women in mediation: promoting participation, December.
 https://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP-1570Report.pdf
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الــدول األعضــاء إلبــداء الماحظــات التخــاذ  المــرأة واألســرة والطفولــة  بتعميــم المقتــرح علــى 
الازمــة لتفعيــل الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام، وبنــاء عليــه تلقــت  الخطــوات 
األمانــة العامــة ردود كل مــن دولــة قطــر والمملكــة المغربيــة والمملكــة األردنيــة الهاشــمية 
العربيــة  مصــر  وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  مــن  ردود  تلقــت  كمــا  بالترحيــب،  أفــادوا  الذيــن 
الديمقراطيــة الشــعبية مــع إبــداء بعــض الماحظــات ليتــم تضمنيهــا  الجزائريــة  والجمهوريــة 
ى بعــد انتهــاء الفتــرة الزمنيــة الازمــة إلبداء  ي ماحظــات مــن دول أخــر فــي المبــادرة، دون تلقــى أ

الماحظــات.
وبتاريــخ 2019/03/12، عقــد قطــاع الشــؤون االجتماعيــة / إدارة المــرأة واألســرة والطفولــة فعاليــة 
المتحــدة تحــت عنــوان  باألمــم  المــرأة  وضــع  الــدورة 63 للجنــة  أشــغال  جانبيــة علــى هامــش 
النســاء فــي عمليــات الوســاطة وبنــاء األمــن والســام فــي المنطقــة العربيــة بمقــر  »تعزيــز دور 

ــورك.  ــة بنيوي ــة العام األمان
والطفولــة  واألســرة  المــرأة  إدارة   / االجتماعيــة  الشــؤون  قطــاع  عقــد   ،2019/07/24 وبتاريــخ 
بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة اجتمــاع خبراء مــن ممثلي الــدول العربية حــول مبادرة 
إنشــاء »الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام« بمقــر األمانــة العامــة بجمهوريــة مصــر 
المــرأة  التنفيذيــة واإلقليميــة »حمايــة  العربيــة، فــي ضــوء تفعيــل االســتراتيجية وخطــة العمــل 
العربيــة: األمــن والســام« وتنفيــذًا للتوصيــة الصــادرة عــن أجنــدة قطــاع الشــؤون االجتماعيــة / 

ــة 2020-2019: ــرة والطفول ــرأة واألس الم إدارة 
الوســاطة  عمليــات  فــي  النســائية  للمشــاركة  الراهــن  الوضــع  عــرض  إلــى  االجتمــاع  هــدف 
المســلحة لمناقشــة مهــام  النزاعــات  الوقايــة مــن  العربيــة فــي  الخبــرات  وجمــع  والتفــاوض، 
التحالــف العالمــي للوســطاء، باإلضافــة إلــى  عمــل الشــبكة وســبل تفعيلهــا وانضمامهــا إلــى 
الســام علــى  العربيــة فــي عمليــات  الفعالــة للمــرأة  المشــاركة  وتســهيل  بحــث ســبل دعــم 
جميــع المســتويات، ومناقشــة المســودة األخيــرة لمقترح الشــبكة العربية لوســيطات الســام 
والقــرارات  وكيفيــة تنفيــذ قــرار 1325 لعــام 2000  الشــبكة  االســتفادة مــن إنشــاء  أوجــه  وتحديــد 

الاحقــة.
الــدول األعضــاء  بالمــرأة فــي 15 دولــة مــن  شــارك فــي االجتمــاع ممثلــو اآلليــات الوطنيــة المعنيــة 

وممثلــي عــن عــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة.
المــرأة  التوصيــات حــول تعزيــز مشــاركة  يتضمــن عــدد مــن  بيــان ختامــي  االجتمــاع  صــدر عــن 
العربيــة  الشــبكة  تفعيــل  واعتمــاد  الســام،  وبنــاء  وحفــظ  وصنــع  الوســاطة  عمليــات  فــي 
الــدول األعضــاء لألمانــة العامــة بأســماء المرشــحات  لوســيطات الســام عــن طريــق موافــاة 
ــى  ــبكة عل ــاء الش ــرض إنش ــدًا لع ــام تمهي ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــبكة العربي ــة الش لعضوي

العربيــة.  الــدول  أعمــال مجلــس جامعــة 
المــرأة  وبتاريــخ 2019/09/02 بموجــب مذكــرة رقــم 54562، قــام قطــاع الشــؤون االجتماعيــة / إدارة 
الختامــي والتقريــر الصادريــن عــن أعمــال اجتمــاع إنشــاء  البيــان  واألســرة والطفولــة بتعميــم 
األمــم  البيــان علــى منظمــات  الســام، كمــا تــم تعميــم  وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة 
اإلقليميــة  العالمــي للشــبكات  الرســمي للتحالــف  الموقــع  وقــد خصــص  المعنيــة.  المتحــدة 

الســام. وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة  الســام صفحــة خاصــة عــن  لوســيطات 
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المــرأة  وبتاريــخ 2019/09/15 بموجــب مذكــرة رقــم 54837، قــام قطــاع الشــؤون االجتماعيــة  / إدارة 
واألســرة والطفولــة بتعميــم تنفيــذ التوصيــة رقــم 7 للبيان الختامــي الصادر عن أعمــال االجتماع 
الــدول األعضــاء  التــي تفيــد »بدعــوة  حــول إنشــاء الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام 
العربيــة  الشــبكة  المرشــحات لعضويــة  بأســماء  العربيــة  العامــة للجامعــة  األمانــة  بموافــاة 
أعمــال  الشــبكة علــى  الترشــيح، تمهيــدًا لعــرض إنشــاء  ووضــع معاييــر  الســام  لوســيطات 
مجلــس جامعــة الــدول العربيــة«، حيــث تلقــت رد مــن جمهوريــة مصــر العربيــة بماحظــات حــول 

مقتــرح تفعيــل الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام. 
ــرأة  الم ــة / إدارة  ــؤون االجتماعي ــاع الش ــم قط ــم 5/6314، عم ــرة رق ــب مذك ــخ 2019/11/24 بموج بتاري
الــرد  واألســرة والطفولــة الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المرشــحات لعضويــة الشــبكة، وتلقــت 
مــن جمهوريــة العــراق، ودولــة ليبيــا، ومملكــة البحريــن، والمملكــة المغربيــة، ودولــة فلســطين، 

اليمنيــة. اللبنانيــة، والجمهوريــة  والجمهوريــة 
الشــبكة  بشــأن  التوصيــة )11(  يــر 2020  10 فبرا المــرأة، صــدرت فــي 9،  الــدورة )39( للجنــة  وخــال 
اللجنــة علــى مذكــرة األمانــة العامــة،  العربيــة للنســاء وســيطات الســام، حيــث إنــه بعــد اطــاع 
عــن  الصــادر  الختامــي  البيــان  وعلــى  والطفولــة(،  واألســرة  المــرأة  )إدارة  االجتماعــي  القطــاع 
االجتمــاع اإلقليمــي حــول مقتــرح إنشــاء »الشــبكة العربيــة لوســيطات الســام« بمقــر األمانــة 
العامــة )يوليــو 2019(، وبعــد االســتماع إلــى إيضاحــات األمانــة العامــة، وفــي ضــوء مناقشــات لجنــة 

ــي:  ــة باآلت اللجن ــت  ــة، أوص ــرأة العربي الم
ى اإلقليمي   الموافقة على إطاق الشــبكة العربية للنســاء وســيطات الســام على المســتو

ولي. الد و
 تكليــف األمانــة العامــة، القطــاع االجتماعــي )إدارة المــرأة واألســرة والطفولــة( بإعــداد النظــام 
ــدًا  ــرأة تمهي ــدة للم ــم المتح ــة األم ــع هيئ ــاون م بالتع ــام  ــيطات الس ــبكة وس ــي لش األساس

ي العتمــاده. الــوزار ى  لعرضــه علــى مجلــس الجامعــة علــى المســتو
العربيــة  العمــل للشــبكة  وخطــة  اإلقليميــة  بإعــداد »االســتراتيجية  العامــة  األمانــة   تكليــف 
الــدول  وتعميمهــا علــى  المتحــدة للمــرأة  األمــم  بالتعــاون مــع هيئــة  الســام  لوســيطات 

الماحظــات. إلبــداء  األعضــاء 
الشــبكة  بأســماء مرشــحات لهــا فــي  العامــة  األمانــة  التــي لــم تــواف  األعضــاء  الــدول   حــث 

وقــت. أســرع  بذلــك فــي  بــأن تقــوم  الســام  العربيــة لوســيطات 
بالتعــاون مــع  المــرأة واألســرة والطفولــة(   تكليــف األمانــة العامــة، القطــاع االجتماعــي )إدارة 
الشــركاء المعنيــن بشــأن تنظيــم دورات تدريبيــة حــول مهــارات التفــاوض للنســاء والتدريــب 

علــى الوســاطة. 
ي فــي 4 مــارس 2020،  الــوزار ى  المســتو العربيــة علــى  الــدول  اجتمــاع مجلــس جامعــة  وخــال 
المــرأة  التوصيــة الصــادرة عــن لجنــة  وبعــد اطــاع المجلــس علــى مذكــرة األمانــة العامــة وعلــى 
يــر 2020، وعلــى توصيــة الشــؤون  بالريــاض خــال يومــي 9، 10، فبرا العربيــة دورة 39 والتــي عقــدت 
االجتماعيــة والثقافيــة، أصــدر مجلــس جامعــة الــدول العربية القــرار رقــم 8519 – د. ع )153( – ج2 – 4 
/ 3 / 2020 بالموافقــة علــى إنشــاء الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام، وإطاقهــا علــى 
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المــرأة العربيــة.  آليــات لجنــة  ى  ى اإلقليمــي والدولــي كإحــد المســتو
الوســاطة  والفنييــن فــي مجــال  االســتراتيجية لقــاء للخبــراء  وقــد شــملت عمليــة إعــداد  هــذا 
والنســاء علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي لمراجعــة مســودة االســتراتيجية والتباحــث حــول 
الضــوء علــى  بإلقــاء  وذلــك  الســام  وســيطات  العربيــة للنســاء  والمهــام للشــبكة  الهيكليــة 

ــا. ــاء عليه ــا والبن ــتفادة منه ــة واالس ــارب مقارن تج

إن أهميــة الشــبكة العـــربية للنســاء وســيطات الســام تكمــن فــي إشــراك المــرأة فــي 

عمليــات الســام، وهــو مــا يعــد تجســيدا لمفهــوم الشــمول. كمــا توفــر الشــبكة الفـــرصة 

ــي  ــاء ف ــل النس ــل أن تمثي ــي ظ ــة ف ــع القــرار خاص ــة صن ــي عملي ــة ف ــا رك للمــرأة للمش

عمليــات الوســاطة والتفــاوض مــا زال متواضعــا. هــذا فضــا علــى أن دعــم احتياجــات 

النســاء فــي فتــرة النـــزاع ومــا بعــد النـــزاع ال يمكــن أن يطــرح إال مــن قبــل النســاء.

4- ماهية استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم وأهميتها
بعــد إطــاق المبــادرة لتأســيس الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام، كان مــن 
االســتراتيجية  تتضمــن  الشــبكة.  لهــذه  اســتراتيجية  صياغــة  ذلــك  يعقــب  أن  الطبيعــي 
ي إلــى تحقيــق تلــك  التــي تــؤد التــي تنشــد الشــبكة تحقيقهــا واألهــداف  الكليــة  المقاصــد العليــا 

واإلجــراءات.  والسياســات  المقاصــد 
وتكمــن أهميــة االســتراتيجية فــي عــدد مــن االعتبــارات. فهــي بمثابة الخطــة التوجيهيــة التي 
ــارا  ــح إط ــا تتي أنه ــا  ــي. كم الكل ــاره  ــل ومس ــة العم ــبكة بطبيع ــاء الش ــف أعض ــي تعري ــاهم ف تس
المؤشــرات  وتطويــره عــن طريــق تحديــد  التنفيــذ  العمــل خــال مرحلــة  الفرصــة لتقييــم  يوفــر 
الازمــة وخطــة العمــل. أخيــرا، تســهم االســتراتيجية بتعريــف الغيــر بالشــبكة وعملهــا ورؤيتها.
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مــن  بمجموعــة  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  بالشــبكة  العمــل  فريــق  يلتــزم 
األساســية:  ئ  المبــاد

المبدأ األول: 
علــى  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  ترتكــز  للوســاطة،  ممارســتها  فــي 
التــي مفادهــا أن دور المــرأة كعامــل ســام هــو جــزء ال يتجــزأ مــن بقيــة أدوارهــا. الفكــرة 

بجانــب كــون المــرأة عامــل ســام، فهــي عامــل تنميــة، وهــي عامــل تمكيــن، وهــي عامــل للتحــوالت 
البناءة.

المبدأ الثاني: 
بــأن بنــاء الشــراكات  الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام تنطلــق مــن التســليم 

ي لضمــان فعاليتهــا.     والتشــبيك قبــل الوســاطة وخالهــا وبعدهــا أمــر جوهــر
وشــبكات  الحكومــات  بمــا فــي ذلــك  المصالــح  أصحــاب  الشــراكات مــع جميــع  بنــاء  البــد مــن 
ــا  ــينعكس إيجاب ــاون س التع ــذا  ــة. إن ه ــر الحكومي ــة وغي الدولي ــات  ى والمنظم ــر ــاطة األخ الوس

والضغــط. المناصــرة  علــى 

المبدأ الثالث: 
باعتبارهــا حقــا  الوســاطة  الســام تتعامــل مــع  وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة 
علميــا تراكمــت فيــه ممارســات ُفضلــى، وكل مــن يمــارس الوســاطة عليــه أوال التأهــل 

بدراســتها.  لهــا 
الفنيــة المتخصصــة والدرايــة  بنــاء الســام تســتلزم قــدرا مــن المعرفــة  إن الوســاطة مــن أجــل 
العلميــة والخبــرة. ولــذا، فجميــع النســاء الوســيطات عضــوات الشــبكات ســبق لهــن تبــوأ أرفــع 

الدبلوماســي والقانونــي.    المناصــب فــي الســلك 

المبدأ الرابع: 
ي تتوفــر فيــه مقومــات الحيــاة  إن الســام المســتدام هــو الســام اإليجابــي المتكامــل الــذ
ي يقتصر علــى وقف إطــاق النار وتقليــص العنف.   الكريمــة، وليــس الســام الســلبي الــذ
ي تســعى الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام لبنائــه ليــس مجــرد وقــف  إن الســام الــذ
بــل هــو منــاخ متكامــل الحقــوق فيــه محميــة، والعدالــة فيــه ناجــزة، وإعــادة اإلعمــار  النــار.  إطــاق 

م. ــرَّ
َ

فيــه شــفافة، والعنــف فيــه مُج

القسم الثاني: المبادئ األساسية 
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 المبدأ الخامس:
فــي عملهــا، ترتكــز الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام علــى أهميــة دور المــرأة 
لكونهــا متضــرر أساســي مــن النزاعــات المســلحة، ومعنيــة بأضــرار النزاعــات المســلحة 
وعواقبهــا الوخيمــة، وبحــل النزاعــات المســلحة ســلميا، وبغــرس مفهــوم الســام فــي 

الوعــي الرســمي والمجتمعــي. 
بــه النســاء مــن قــدر اســتثنائي مــن القيــم اإلنســانية الســيما قيمــة الرحمــة والعفــو  إن مــا تتمتــع 
دور  لعــب  علــى  قــادرات  يجعلهــن  الميدانيــة  والحاجيــات  اإلشــكاليات  واســتيعاب  والصبــر 
اإلنســان  المجتمــع الحتــرام حقــوق  وعلــى تحفيــز  المســلحة،  النزاعــات  اســتثنائي فــي تســوية 

الســلم. واســتعادة 

أبعاد النوع االجتماعي في اتفاقيات السالم في المنطقة العربية

اتفاقيتي  التي سبقت عقد   لم تشارك وال امرأة واحدة في عمليات الوساطة وال الشهادة 
اتفاقية مجلس  العراق واليمن المبرمتين في عامي 2010 و2011، ولم يكن بين الموقعين على 

ى امرأة واحدة. التعاون الخليجي 2011 في عام 2011 سو

اتفاقية سام في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا تتضمن   32 فقط من أصل 119 
أدنبره. اتفاقيات السام بجامعة  النوع االجتماعي، وفقًا لقاعدة بيانات  احكامًا قائمة على 

أو يتناوالن مسألة العنف  اتفاقيتان فقط -البحرين واليمن – تشمل االتفاقيتان احكاما   
المرأة.  ضد 

اتفاقيتان فقط – سوريا واليمن – وتخصص االتفاقيتان مادة للنساء واالطفال   
النزاع المتضررين من 

التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها، حيث يحدد  اتفاقية مسألة   تتناول 12 من أصل 32 
التمثيل العام للمرأة في الهيئات الرسمية. العراق واليمن حصص 

النزاعات، منها ليبيا  المرأة في بناء السام وإعادة االعمار وحل  الى دور  اتفاقيات   تشير 5 
وفلسطين واليمن. 

ئ األساسية الثاني: المباد  القسم 
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األساســية.  المقاربــات  وفقــا لعــدد مــن  الوســاطة  الشــبكة  الوســيطات فــي  تمــارس 
اآلتيــة:    المقاربــات  تتضمــن هــذه 

1- المقاربة الكلية
باعتبارهــا ظاهــرة كليــة شــاملة متعــددة  النــزاع  بالشــبكة ظاهــرة  الســام  وســيطات  تقــارب 
أبعــاد اجتماعيــة  ي نــزاع، هنــاك دومــا  األبعــاد. ففضــا عــن األبعــاد السياســية واالقتصاديــة أل
ــع  ــب م ــي تتناس الت ــة  ــتحق األولوي ــاد يس ــذه األبع ــن ه ــد م ــرة. كل بع ــن ظاه ــم تك ــة وإن ل وثقافي
النــزاع الكامنــة  التــي أســهمت فــي نشــوء  وزنــه النســبي. وينبغــي استشــفاف العوامــل الجذريــة 
المعالجــة  تكــون  أن  مــن  البــد  والحلــول،  بالمعالجــة  يتصــل  وفيمــا  المجتمعــي.  الوعــي  فــي 
التســويات.  بنــاء  ــاء فــي  نَّ

َ
الب الثقافــي  شــاملة ومتكاملــة. كمــا يجــب توظيــف اإلرث االجتماعــي 

2- المزج بين المقاربة الرسمية والمقاربة القاعدية 
الرســمية  المقاربــة  بيــن  بالمــزج  الشــبكة  وســيطات  تعتنــي  المســلحة،  النزاعــات  إدارة  فــي 
الرســمية تمكــن مــن رصــد تأثيــر الســلطة فــي نشــوء الظواهــر  القاعديــة. المقاربــة  والمقاربــة 
الســلطة  باعتبــار  وذلــك  المشــكات،  ومعالجــة  الظواهــر  مــع  التعامــل  وفــي  والمشــكات، 
المــرأة  الثابــت أن اإلرادة السياســية تلعــب دورا حاســما فــي دعــم  قمــة هــرم المجتمــع. ومــن 
أكبــر للمــرأة فــي عمليــات الســام.  ى الوطنــي، وهــو مــا يمهــد الطريــق لمشــاركة  علــى المســتو
ــة  ــة، المقارب ــة المقابل ــى الضف ــدد. عل ــذا الص ــي ه ــا ف ــية دورا مهم ــزاب السياس ــب األح ــا تعل كم
وفــي  والمشــكات،  الظواهــر  المجتمــع فــي نشــوء  تأثيــر قواعــد  رصــد  القاعديــة تمكــن مــن 

المشــكات.  ومعالجــة  الظواهــر  التعامــل مــع 
المــرأة  بيــن تنفيــذ أجنــدة  الربــط  القاعديــة يعكــس  الرســمية والمقاربــة  بيــن المقاربــة  المــزج  إن 
وبيــن تنفيذهــا تنفيــذا  الكليــة  الوطنيــة  السياســات  ى  رســميا علــى مســتو والســام  واألمــن 
ــرر  المب ــر  ــل غي ــة الفص ــاء حال ــي إنه ــه يعن ــة. إن الجزئي ــة  ــات المحلي ى السياس ــتو ــى مس ــا عل محلي
الوســاطة  وبيــن مســارات  والوطنية-الدوليــة(  الرســمية )الوطنيــة  الوســاطة  بيــن مســارات 
المحليــة. إن الربــط بيــن المســارين يضمــن تبــادل التأثيــر واالســتفادة بيــن المســارات الرســمية 
بيــن المســارين اطــاع الوســطاء فــي مســارات  الربــط  وبيــن المســارات المحليــة. كمــا يضمــن 
ــا  ــة وخصائصه ــة المحلي البيئ ــة  ــى طبيع ــة( عل ــة والوطنية-الدولي ــمية )الوطني الرس ــاطة  الوس
لذلــك  ويشــار  الفريــدة.  الطبيعــة  تلــك  وبمقتضــى  العلــم  ذلــك  بمقتضــى  والعمــل  الفريــدة 
ــام  ــن والس ــرأة واألم الم ــدة  ــذ أجن ــام . إن تنفي ــن والس ــرأة واألم الم ــدة  ــن أجن ــح توطي بمصطل
المــرأة واألمــن والســام، يعنــي فهــم الوســطاء فــي مســارات  أو توطيــن أجنــدة  تنفيــذا محليــا، 
التــي  التحديــات والقيــود  البيئــة المحليــة وإدراك  الرســمية لخصائــص الوســاطة فــي  الوســاطة 
النتائــج واالســتفادة مــن  البنــاء علــى تلــك  تواجههــا والتــي قــد تعوقهــا، وإدراك نتائجهــا، وكذلــك 
الزخــم الناتــج عــن جهــود الوســاطة المحليــة. أخيــرا وليــس آخــرا، إنــه يعنــي توفيــر حواضن للســام 

النــزاع وعمليــات الســام. فــي جميــع مراحــل 

القسم الثالث: المقاربات التي تعتمدها الشبكة العربية         لوسيطات السالم في عملها 

8 Localizing WPS Agenda.
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إن بعــض عمليــات الســام الجاريــة فــي المنطقــة فــي البلــدان التــي تشــهد انتقــاال 

دســتوريا لــم تشــكل رابطــا بيــن البنيــة القاعديــة والبنيــة الفوقيــة فــي النـــزاعات، ولــم تعتــِن 

بإنشــاء حواضــن للســام فــي مـــراحل ومســتويات النـــزاع المختلفــة.

عضو الحوار السياسي الليبي
نعيمة جبــريل 

ــات علــى أن تســهم النســاء أنفســهن فــي ذلــك، قبــل تصميــم البـــرامج وصياغتهــا وتنفيذها. ينبغــي رســم خرائــط تفصيليــة دقيقــة للواقــع، وفهــم للســياقات المحليــة فهمــا ســديدا، بنــاء الســام علــى المســتوى الوطنــي والدولــي. فمــن أجــل إنجــاح جهــود بنــاء الســام، يعتبــر توطيــن المقــا ربــات والعمليــات التشــا ركيــة الشــمولية أمــرا حاســما لنجــاح جهــود  ــاكاة "الممارس ــاء بمح ــع"، واالكتف ــب الجمي ــد يناس ــاس واح ــج "مق ــاد نه راديكا كومراسوامي وآخرون )2015(. الفضلــى"، ال يعتبــر الخيــار األنســب فــي العديــد مــن النزاعــات.إن اعتم
د راسة عالمية حول تنفيذ قـرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1325. هيئة األمم المتحدة للمـرأة.  

منع النـزاع وتحويل العدالة وضمان السام.

3- المقاربة القائمة على دمج منظور النوع االجتماعي
فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  دمــج  علــى  الســام  لوســيطات  العربيــة  الشــبكة  ترتكــز 
الجنســين  بيــن  والتمايــزات  الفــروق  ويعنــي ذلــك إدراك  المســلحة.  النزاعــات  تعاملهــا مــع 
ي ظاهــرة فــي وضعهمــا، ووجوب العمــل بمقتضــى ذلــك اإلدراك. إن مراعاة  فيمــا يتعلــق بتأثيــر أ
ــال. وإن  ــاء والرج ــى النس ــل عل ي عم ــات أ ــم انعكاس ــة تقيي ــي عملي ــين ه ــن الجنس ــاواة بي المس
مقتضــى هــذه المراعــاة جعــل احتياجــات ومصالــح النســاء والرجــال أبعــادا أساســية فــي تصميم 
واالقتصاديــة  السياســية  المجــاالت  والبرامــج فــي جميــع  السياســات  وتقييــم  ورصــد  وتنفيــذ 
النزاعــات  واالجتماعيــة حتــى يســتفيد النســاء والرجــال علــى قــدم المســاواة. وياحــظ أيضــا أن 
فــي  تأثيرهــا  حيــث  ومــن  االجتماعــي  النــوع  حيــث  مــن  محايــدة  ليســت  واألزمــات  المســلحة 
ي إنــه توجــد  الجنســين. فالنســاء أكثــر تعرضــا للتأثيــرات الســلبية لألزمــات والنزاعــات المســلحة. أ
النســاء والفتيــات  الواقعــة علــى  بيــن األضــرار  النطــاق وعــدم تناســب  فجــوة وتفــاوت واســع 
النزاعــات  النزاعــات المســلحة واألضــرار الواقعــة علــى الرجــال. وعليــه، فإنــه عنــد مواجهــة  خــال 

ــات.  ــات األزم ــين بتداعي ــن الجنس ــر كل م ــن تأث ــروق بي ــاة الف ــي مراع ــات، ينبغ ــلحة واألزم المس

القسم الثالث: المقاربات التي تعتمدها الشبكة العربية         لوسيطات السالم في عملها 
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فيمــا يتعلــق بانتــداب وترشــيح الوســيطات للوســاطة فــي النزاعــات المســلحة، تحــرص 
الشــبكة العربية للنســاء وســيطات الســام على االلتزام بحزمة من األســس والمعايير 
الحاكمــة. ولعلنــا نســتحضر أن معظــم هــذه األســس والمعاييــر ينبغــي تحققها في وســاطات 
بإســهام  والمعاييــر ترتبــط  األســس  بعــض هــذه  الســواء.  الرجــال علــى  ووســاطات  النســاء 
الوســيطات فــي عمليــة الوســاطة، بينمــا يرتبــط البعض اآلخــر بقابلية عملية الوســاطة نفســها 

للنجــاح. وفيمــا يلــي أهــم هــذه المعاييــر: 9

1- االستعداد
مهمــة  أداء  مــن  الوســيطة  يمكــن  تأهبــا  لهــا  التأهــب  معنــاه  للوســاطة  االســتعداد 
بعــض  التأسيســية.  التدابيــر  اتخــاذ جميــع  االســتعداد  وجــه. يشــمل  أكمــل  الوســاطة علــى 
التدابيــر يجــدر اتخــاذه بصــورة مســتمرة قبــل بــدء الوســاطة. مــن األمثلــة علــى ذلــك تأهيــل  هــذه 
ى تعقــد مهمــة الوســاطة ومــع الحاجــة لمعرفــة  مــن يباشــر الوســاطة تأهيــا يتناســب مــع مــد
التدابيــر المتعلقــة باالســتعداد خــال المرحلــة التمهيديــة  فنيــة متخصصــة. كمــا ُتتخــُذ بعــض 
النــزاع  التدابيــر دراســة مشــهد  بــدء الوســاطة مباشــرة. مــن األمثلــة علــى هــذه  الســابقة علــى 
ــع  ــك م ــة ذل ــي، ومناقش ــوع االجتماع ــق بالن ــد المتعل ــك البع ــي ذل ــا ف ــاده بم ــع أبع ــه بجمي وتحليل
الجهــات المعنيــة، ودمــج منظــور النــوع االجتماعــي في جميع مســتويات تنفيذ مهمة الوســاطة، 
ودراســة التكليــف الصــادر للوســيطة وحــدود واليتهــا. كمــا تشــمل هــذه التدابيــر اختيــار الوســيط 

ــة. ــب المهم ي يناس ــذ ال ــي  الرئيس

أبرز مخرجات األمم المتحدة حول الوساطة

الدول 1992   كتيب األمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للمنازعات بين 

الدول  المنازعات بين  الكتيب هو المساهمة في التسوية السلمية    الغرض من 
النزاع،  الدولي من خال تزويد الدول األطراف في  زيادة االمتثال للقانون  وللمساعدة على 

التي ال تتمتع بتقاليد قانونية راسخة وخبرة باإلدارة وبالمعلومات  الدول  وال سيما تلك 
التي قد تحتاجها لتحديد وتطبيق اإلجراءات األنسب لتسوية منازعات معينة.  

الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم«.     تقرير األمين العام بعنوان »الدبلوماسية 

القسم الرابع: أسس الوساطة ومعاييرها
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ى التقريــر علــى توصيات بشــأن طرق تدعيم قــدرة األمم المتحدة ألغراض الدبلوماســية    احتــو
الوقائيــة وصنــع الســام وحفــظ الســام. فــي شــهر حزيــران/ يونيــو 1992، بحــث مجلــس األمــن 
الســلم«.  وحفــظ  الســلم  وصنــع  الوقائيــة  الدبلوماســية   « عنوانــه  العــام  لألميــن  تقريــرا 
التــي وردت هــذا  أثيــرت والمقترحــات  التــي  واســتمر مجلــس األمــن فــي مناقشــة المســائل 

التقريــر وملحقاتــه والمقترحــات حتــى عــام 1996. 

أبريــل  العــام عــن تعزيــز الوســاطة وأنشــطة دعمهــا S /2009 /189 الصــادر فــي 8    تقريــر األميــن 
2009

الوســاطة  مجــال  فــي  وشــركاءها  المتحــدة  األمــم  تواجــه  التــي  التحديــات  التقريــر  بحــث    
الجهــات  وواصلــت  الوســاطة.  عمليــات  بتعزيــز  الخاصــة  االعتبــارات  بعــض  واســتعرض 
الطبيعــة  مــع  تتماشــى  بحيــث  وقدراتهــا  ُنهُجهــا  تكييــف  الوســاطة  مجــال  فــي  الفاعلــة 
ــا  ــوص باعتباره ــه الخص ــى وج ــدول عل ال ــل  ــات داخ بالنزاع ــا  ــا منه ــات، اعتراف ــرة للنزاع المتغي

واإلقليمــي.  الدولــي  الصعيديــن  علــى  واألمــن  للســام  تهديــدا 

المنازعــات  تســوية  فــي  الوســاطة  دور  تعزيــز  المعنــون   65/283 العامــة  الجمعيــة  قــرار    
وحلهــا.  النزاعــات  نشــوب  ومنــع  الســلمية  بالوســائل 

ي اتخــذ بتوافــق اآلراء، باالســتخدام المتزايد للوســاطة، ونظر فــي التحديات    اعتــرف القــرار الــذ
الفاعلــة  الجهــات  ودعــا  الوســاطة تلــك،  الدولــي فــي جهــود  المجتمــع  التــي تواجــه  الراهنــة 

الرئيســية إلــى تطويــر قدراتهــا فــي مجــال الوســاطة. 

  توجيهات األمم المتحدة من أجل الوساطة الفعالة سبتمبر 2012

يتوافــق  وبمــا  العامــة  الجمعيــة  لطلــب  اســتجابة  أعــدت  التــي  التوجيهــات،  مــن  الغــرض    
الوســاطة.  المتحــدة، هــو أن يســتفاد منهــا فــي تصميــم وإدارة عمليــات  مــع ميثــاق األمــم 
ــود  ــي جه ــار ف ــي االعتب ــا ف ــي أخذه ــي ينبغ الت ــية  الرئيس ــس  ــن األس ــددا م ــات ع التوجيه د  ــدِّ تح
ــة؛  ــة الوطني ــمولية؛ والملكي ــز؛ والش التحي ــدم  ــة؛ وع ــتعداد، والموافق ــي: االس ــاطة، وه الوس
جهــود  بيــن  والتكامليــة  والتنســيق  والتجانــس  المعياريــة؛  واألُطــر  الدولــي  والقانــون 

العاليــة. الجــودة  ذات  الســام  واتفاقــات  الوســاطة، 

2- موافقة أطراف النزاع وتوفر حسن النوايا 
تشــترط الوســاطة موافقــة أطــراف النــزاع بحيــث ترتكــز هــذه الوســاطة علــى االســتعداد 
للوســاطة ولــو ضمــن الحــد األدنــى. قــد يكــون مــن الصعــب تبيــن مــا إذا كان االســتعداد متوفــر 
األطــراف قــدرا كافيــا  ي  يبــد أن  ينبغــي توفــره  ي  الــذ األدنــى  الحــد  وعليــه فــإن  أم ال.  توفــرا كامــا 
الوســاطة،  بــدء  النــزاع قبــل  مــن االســتعداد. وال ينبغــي االقتصــار علــى تبيــن موافقــة أطــراف 
بــل ينبغــي تبينهــا باســتمرار خــال ســير الوســاطة. كمــا ينبغــي للوســيطة أن تتبيــن مــا إذا كانــت 
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الموافقــة حقيقيــة أم شــكلية. ففــي بعــض األحيــان يوافــق بعــض أطــراف النــزاع علــى الوســاطة 
ى األطراف حســن النية،  بــدون االســتعداد الكافــي. وإذا لــم تكــن الوســاطة حقيقيــة ولــم تتوفــر لــد
فقــد ال يتســنى للوســاطة أن تحقــق أهدافهــا. وعلــى الوســيطة أن تراقــب ســلوك أطــراف النــزاع 
ى داللتــه علــى الموافقــة علــى الوســاطة وحســن النيــة والرغبــة  مراقبــة مســتمرة وأن تقيــس مــد
فــي التوصــل الــى حــل أو تســوية مرضيــة. وبينمــا قــد يوافــق بعــض أطــراف النــزاع على الوســاطة، 
قــد ال يعــرب أطــراف آخــرون عــن موافقتهــم. وعليــه، ففــي بعــض األحيــان يمكــن بــدء الوســاطة 

ى وانضمامهــا الحقــا.  واســتكمال موافقــات األطــراف األخــر
الوســاطة تناســبا طرديــا مــع  بــدء عمليــة  النــزاع علــى  أطــراف  وتتناســب موافقــة  هــذا، 
الثقــة فــي الوســيطة وفريــق الدعــم. فكلمــا زادت الثقــة فــي الوســيطة زادت صابــة موافقــة 
التــي تعــزز بنــاء الثقــة قبــل  التدابيــر  النــزاع. وعليــه، فإنــه مــن المهــم للغايــة اتخــاذ جميــع  أطــراف 
بــدء الوســاطة وخالهــا. إن مــن أهــم مقومــات الثقــة التحلــي بالســرية واالتســاق فــي المواقــف 

ــاطة. ــة الوس ــي إدارة عملي ــاف ف ــفافية واإلنص والش

3- الحياد 
وعــدم  النــزاع،  أطــراف  واحــدة مــن  الوســيطة علــى مســافة  أن تكــون  الحيــاد هــو  جوهــر 
ي  يــؤد ي تحيــز قــد  أ وســاطة. إن  ي عمليــة  النابــض أل القلــب  ي طــرف. فالحيــاد هــو  الميــل أل
مباشــرة إلــى إخفــاق عمليــة الوســاطة. ومــن مقتضيــات الحيــاد إعطــاء فــرص متســاوية ألطــراف 
النــزاع للتعبيــر عــن مواقفهــم. ومــن مقتضياتــه أيضــا عــرض مُدخــات جميــع األطــراف عرضــا 
ــر  التأث ــب  ــات وتجن ــن االصطفاف ــا ع ــيط تمام ــاد الوس ــن ابتع ــد م ــاد الب ــق الحي ــى يتحق ــا. وحت وافي
باالنقســامات واالســتقطابات. إضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي مراعاة تضــارب المصالــح. وهذا يقتضي 
ي علــى تضــارب فــي المصالــح. فــإذا ظهــر  اإللمــام ســلفا ممــا إذا كان االنخــراط فــي وســاطة ينطــو
أن هنــاك تضاربــا فــي المصالــح، فينبغــي اإلفصــاح عنــه، والبنــاء علــى مقتضيــات اإلفصــاح وفقــا 

للوائــح المرعيــة.

4- الشمول
الشــمول معنــاُه إشــراك جميــع األطــراف وأصحــاب المصالــح فــي تصميــم عملية تســوية 
ي الوســاطة فيهــا وضمــان تمثيلهــم تمثيــا متناســبا. إن االقتصــار علــى  النــزاع التــي تجــر
التــي تســتند فــي شــرعيتها إلــى الســاح بمثابــة إعطــاء ميــزة نســبية أكبــر ألطــراف  ى  حضــور القــو
الوســاطة  يهــدد مصداقيــة  وهــو  وبمثابــة مكافــأة غيــر مشــروعة لهــم.  آخريــن،  علــى حســاب 
ي  الــذ النــزاع  المشــاركة فــي حــل  يمثــل إهــدارا لحقــه فــي  ي طــرف  أ اســتبعاد  والوســيطة. إن 
ي إلــى شــعور قطاعــات مــن المجتمعــات ذات العاقــة بأنهــا مُهمشــة.  يعصــف ببلــده. وهــو يــؤد
ي باألطــراف المســتبعدة إلــى االبتعــاد عــن عمليــة الوســاطة. وفــي بعــض األحيــان قــد  وقــد يــؤد
ي اســتبعاد أطــراف مــن الوســاطة إلــى محاولــة إقــدام تلــك األطــراف علــى إضعــاف عمليــة  يــؤد
ي طــرف أن ُيملــي عليهــا  ي التوســط فيهــا. وال يجــوز للوســيطة أن تســمح أل التــي يجــر الســام 
ــى  ــه، حت ــك كل ــن ذل ــا ع ــتبعاده. فض ــب اس ــن يج ــة وم ــي العملي ــموال ف ــون مش ــدر أن يك ــن يج مَ
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النــزاع  والوســاطة علــى تنــاول جــذور  الســام   عمليــة 
ّ

أن تنصــب الشــمول، البــد مــن  يتحقــق 
وجميــع أبعــاده. الشــمول يقتضــي اقتــراح حلــول وتســويات للنــزاع تلبــي احتياجــات جميــع شــرائح 

المجتمعــات ذات العاقــة. 
المصالــح  أصحــاب  وجميــع  األطــراف  جميــع  يجلــس  أن  ينبغــي  أنــه  يعنــي  لكــن ذلــك ال 
ــاءة  ــروط الكف ــن ش ــرط م ــس ش ــس. فالتجان ــان التجان ــي ضم ــل ينبغ ــدة، ب ــة واح ــى طاول عل
والفعاليــة. لذلــك، ينبغــي بــذل جهــود ابتكاريــة وإبداعيــة فــي تصميــم عمليــة الوســاطة بحيــث 
يتســنى تصميــم نماذج للوســاطة تجعــل العملية متعــددة المســتويات والمســارات والجوالت 
مواقفهــم  عــن  تعبيرهــم  وضمــان  المصالــح  وأصحــاب  األطــراف  جميــع  مشــاركة  يتيــح  بمــا 
النســائية فعالــة فــي  والجماعــات  النســائية  القيــادات  أصواتهــم. »فكثيــرا مــا تكــون  وإســماع 
ى بعمليــة  ى المجتمعــات المحليــة، ولــذا ينبغــي ربطهــا بشــكل أقــو صنــع الســام علــى مســتو

ى«. 10 الرفيعــة المســتو الوســاطة 

5- االستقالل 
بحيــث  كوســيطة،  صفتهــا  لضوابــط  َوفقــا  الوســيطة  تتصــرف  أن  معنــاه  االســتقال 
ي جهــة طيلــة ممارســة الوســاطة. كمــا ينبغــي للوســيطة  ال تمثــل أحــدا وال تأتمــر بأمــر أ
ــارس  ــد تم ــات ق ــن الجه ــرا م ــات، ألن كثي ــع الجه ــع جمي ــل م ــال التعام ــديد خ ــذر ش ــرف بح التص
أن  البــد  بــل  مســتقلة،  الوســيطة  تكــون  أن  يكفــي  ال  لذلــك،  الســتمالتها.  ضغوطــا  عليهــا 
أبــرز  التدابيــر وأن تعــرب عــن اســتقالها إعرابــا واضحــا.  تحصــن اســتقالها مــن خــال جملــة مــن 
ــون  ــد يك ــز. وق ــل أو تحي ــه مي أن ــى  ــر عل ــد يفس ــا ق ــبهات وعم ــع الش ــن جمي ــد ع ــر البع التدابي ــذه  ه
ــز.  ــبهة التحي ــدرء ش ــة ل ــور معين ــن أم ــاح ع ــيطة اإلفص ــان للوس ــض األحي ــي بع ي ف ــرور ــن الض م
ــال  ــا خ ــل دولته ــا تمث ــت أنه ــي افترض ــتقلة إذا ه ــر مس ــيطة غي ــون الوس ــك، تك ــى ذل ــة إل باإلضاف

الوســاطة.

6- الملكية الوطنية 
معنــى الملكيــة الوطنيــة أن يرتكــز تصميــم عمليــة الوســاطة وتنفيذهــا وصياغــة الحلــول 
بمــا فــي ذلــك  المصالــح  أصحــاب  وكافيــة لجميــع  جوهريــة  والتســويات علــى مشــاركة 
النــزاع، وأن تصــب  التــي عصفــت بهــا  النــزاع والمجتمعــات الوطنيــة والمحليــة  أطــراف 
حلــول النــزاع فــي مصلحــة البلــدان ذات العاقــة والمجتمعــات ذات العاقــة. إن مــن حــق 
جميــع أصحــاب المصالــح المشــاركة فــي بنــاء مســتقبلهم ومســتقبل بادهــم. كمــا إن جميــع 
النــزاع، ومهمــة اســتعادة الســلم األهلــي، ومهمــة  أصحــاب المصالــح شــركاء فــي مهمــة إنهــاء 
العبــور اآلمــن إلــى مرحلــة االســتقرار. لكــن الملكيــة الوطنية ال تتحقــق فقط بتحقق الشــمول. بل 
ي إنــه ينبغــي أال تفــرض جهــات  النــزاع حــرة مــن الضغــوط الخارجيــة. أ البــد أن تكــون إرادة أطــراف 
الوســاطة  بتصميــم  يتصــل  النــزاع فيمــا  وأطــراف  المصالــح  أصحــاب  وصايتهــا علــى  خارجيــة 
أو ألطــراف  يحــق للوســيطة  أنــه ال  يعنــي  التــي تنتــج عنهــا. لكــن هــذا ال  والتســويات  والحلــول 

الة ص 11. 10 األمين العام لألمم المتحدة )2012(. توجيهات األمم المتحدة من أجل الوساطة الفعَّ
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ى ذات عاقــة اقتــراح حلــول وتســويات. وتتحقــق الملكيــة الوطنيــة مــن خــال بنــاء  خارجيــة أخــر
القــدرات التفاوضيــة ألطــراف النــزاع. كمــا تتحقــق الملكيــة الوطنيــة من خــال الشــمول وصياغة 
عمليــة الوســاطة صياغــة حساســة مــع مراعــاة معياريــة اأُلطــر والقانــون الدولــي واالنســجام مع 
النــزاع  الثقافــات واألعــراف المحليــة. كمــا تتحقــق مــن خــال تحفيــز أصحــاب المصالــح وأطــراف 

علــى االنخــراط فــي الحــوار والنقــاش واســتنتاج الحلــول وتصميــم التســويات.

7- اإللمام باألطر القانونية والممارسات الفضلى
ى الوســيطة باألطــر  اإللمــام باألطــر القانونيــة واجبــة التطبيــق هــو توفــر إحاطــة كافيــة لــد
وفــي  وإجراءاتهــا  الوســاطة  عمليــة  تصميــم  فــي  لهــا  االحتــكام  ينبغــي  التــي  القانونيــة 
وواليتهــا  للوســيطة  الصــادر  التكليــف  فهــم  خــال  مــن  ذلــك  ويتحقــق  التســوية.  صياغــة 
وحدودهمــا. وفــي الغالبيــة العظمــى مــن عمليــات الســام، يتضمــن التكليــف والواليــة أحكامــا 
محــددة ُتلــزم الوســيطة بتطبيــق أطــر قانونيــة محــددة فيما يتصــل بإجــراءات الوســاطة وتطبيق 
التطبيقــات الحميــدة  أمــا الممارســات الفضلــى للوســاطة فهــي جملــة  أطــر قانونيــة محــددة. 
أن تحيــط علمــا  وينبغــي للوســيطة  التنفيــذ.  ووضعهــا موضــع  بهــا  االسترشــاد  ينبغــي  التــي 
التعــرف  وطــرق  المتنوعــة  النصــوص  وبتفســيرات  الفضلــى  الممارســات  تلــك  بتطبيقــات 
عليهــا، وأن تتعامــل بحصافــة وحــذق مــع القيــود التــي قــد تبــرز فــي هــذا الصــدد. وعلــى الوســيطة 
ــة  ــة واجب ــر القانوني ــي األط ــة ف ــكام ذات الصل ــزاع باألح الن ــراف  ــح وأط ــاب المصال ــط أصح أن تحي

ومتطلباتهــا.   الفضلــى  والممارســات  التطبيــق 

8- السمات الشخصية للنساء 
االســتفادة  الوســاطة  يمكــن لعمليــات  أنــه  بســمات شــخصية ال شــك  النســاء  تتســم 
منهــا. وتتضمــن هــذه الســمات الصبــر االســتراتيجي واحتواء جميــع وجهات النظر واإلحســاس 
ي إلــى  يــؤد وهــو مــا  ومهنيــة متعــددة،  واجتماعيــة  أســرية  أدوارا  النســاء  بالغيــر. كمــا تمــارس 
اكتســابهن خبــرات متنوعــة مــن المؤكــد أنهــا تغنــي عمليات الوســاطة. إن هــذه الســمات وغيرها 

تتيــح لعمليــات بنــاء الســام أن تكــون مســتدامة وبنــاءة.    
ى الوســيطة باألطــر  االلمــام باألطــر القانونيــة واجبــة التطبيــق لتوفــر إحاطــة كافيــة لــد
القانونيــة التــي ينبغــي االحتــكام لها في تصميم عملية الوســاطة وإجراءاتهــا وفي صياغة 

التســوية. ويتحقــق ذلــك مــن خــال فهــم التكليــف الصــادر للوســيطة وواليتهــا وحدودهمــا.
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تواجــه الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام جملــة مــن التحديــات. وحتــى يتســنى 
ى لهــذه التحديــات تصديــا علميــا ومدروســا. كمــا  للشــبكة تحقيــق غاياتهــا، ينبغــي لهــا أن تتصــد

أبــرز هــذه التحديــات:   التــي تيســر ذلــك. وفيمــا يلــي  ينبغــي للشــبكة اغتنــام الفــرص المتاحــة 

أ - تحدي القيود الناتجة عن انتشار الجائحات على مستوى العالم   
طبيعة التحدي

ى انتشــار جائحــة كوفيــد 19 إلــى حالــة قــوة قاهــرة اســتدعت فــرض حزمــة مــن القيــود التــي  أد
لهــا تأثيــرات هيكليــة فــي عمليــة الوســاطة. فمــع انتشــار الجائحة، اضطــررت الــدول إلى فرض 
ي. وقــد تضمنــت هــذه التدابير وضــع قيود حــادة علــى االجتماعات  تدابيــر لضمــان التباعــد الجســد
ــن  ــر م ــل الكثي ــى تعطي ــك أوال إل ى ذل ــد أد ــي. وق ــي والخارج ــل الداخل ــة والتنق ــاءات الجماعي واللق
ــى  ــة إل ــم بحاج ــى أن العال ــات إل ــم التوقع ــير معظ ــة. وتش ــات الجاري ــاطة والمفاوض ــود الوس جه
ــن  ــا، فم ــاح له ــد لق ــة و/أو وج ــت الجائح ــى إذ زال ــي. وحت ــع الطبيع ــى الوض ــودة إل ــة للع ــدة طويل م
ي قائمــة علــى نطــاق واســع. وياحــظ أن انتشــار  التباعــد الجســد المتوقــع أن تظــل إجــراءات 
الجائحــة كشــف عــن وجــود ثغــرات خطيــرة فــي منظومــة األمــن الصحــي العالمــي. وقــد ترتــب علــى 
بــروز صيحــات تحذيــر مــن ظهــور جائحــات جديــدة. وهنــاك توافــق بيــن عــدد كبيــر مــن الخبــراء  ذلــك 
علــى أن محــذور الجائحــة قــد أصبــح عامــا محــددا أساســيا فــي رســم خريطــة العاقــات الدوليــة 
ى الوســاطة، أخــذت تبــرز  ي الجائحــة علــى مســتو فــي المســتقبل. وضمــن ســياق مواجهــة تحــد
التــي ترتكــز علــى االســتفادة مــن التقنيــة الحديثــة واإلمكانــات المتاحــة فــي  مجموعــة مــن الحلــول 
المجــال االفتراضــي. تشــمل هــذه الحلــول فكــرة الطاولــة االفتراضيــة. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك 
التــي تكتنفهــا هــذه الحلــول. هنــاك مثــا الســؤال حــول  أســئلة عديــدة تتصــل ببعــض المخاطــر 
ى تأثيــر هــذه الحلــول علــى عمليــة بنــاء الثقــة فــي الوســاطة. ومعلــوم أن اللقاءات الشــخصية  مــد
األمنــي الســيما فــي ضــوء  االختــراق  الســؤال حــول مخاطــر  أيضــا  عامــل معــزز للثقــة. هنــاك 

تصاعــد القرصنــة اإللكترونيــة.      

الفرص المتاحة 
ى اســتخدام التقنية الحديثة فــي العاقات الدولية  هنــاك فــرص تتمثــل في أن رفع مســتو
المســلحة  النزاعــات  بــإدارة  يتعلــق  المبالــغ فيهــا فيمــا  المركزيــة  ُيســهم فــي تقليــص 
ــن  ــف م ــو يخف ــى نح ــراكات عل ــة والش ــادة الامركزي ــم وزي ى العال ــتو ــى مس ــاطة عل والوس
المرحلــة  أن تشــهد  المتوقــع  المثــال، مــن  علــى ســبيل  القائمــة حاليــا.  التــوازن  حالــة عــدم 
التــي تديرهــا جهــات دوليــة وإقليميــة الســيما  القادمــة نشــوء عــدد كبيــر مــن طــاوالت الوســاطة 
ى المناطــق الصاعــدة. ومــن المتوقــع أن يقترن ذلك بتوســيع نطاق الشــراكات بين  علــى مســتو
ي اعتمــاد المزيد مــن التطبيقــات االبتكارية  األطــر والشــبكات اإلقليميــة. ومــن الطبيعــي أن يجــر
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الذكيــة التــي تعــزز الثقــة واألمــن الرقمــي فيمــا يتعلــق بعمليات الوســاطة. ومــن المهــم أن تكون 
الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام جــزءا مــن هــذا التوجــه الجديــد.       

ب - تحدي اإلقصاء - السقف الزجاجي 
طبيعة التحدي

أن  يمكــن  التــي  الرســمية  المؤسســات  معظــم  فــي  الزجاجــي  الســقف  ظاهــرة  تنتشــر 
ــي  ــز الهيكل ــور التميي ــن ص ــورة م ــا ص ــي جوهره ــي ف ــيطات، وه ــطاء ووس ــا وس ــرج منه يخ
يعنــي  ممارســات.  إلــى  وُيترجــم  المؤسســية  البنيــة  فــي  عميقــا  جــذوره  يضــرب  ي  الــذ
مفهــوم الســقف الزجاجــي وجــود حواجــز غيــر مرئيــة وغيــر ملموســة تحــول بيــن النســاء وبيــن تبــوأ 
المناصــب القياديــة والترقــي إال بقــدر محــدود للغايــة. وتتمثــل هــذه الحواجــز فــي وجــود ممارســات 
الــوزارات المســؤولة عــن  ي إلــى تبــوأ الرجــال معظــم مناصــب صنــع القــرار. وهــذا حاصــل فــي  تــؤد
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون مــع المجتمــع الدولــي والــوزارات المســؤولة عــن األمــن القومــي 
النيابيــة. ويســتند هــذا التمييــز علــى مجموعــة مــن الصــور النمطيــة المُشوشــة عــن  والمجالــس 
النســاء، وتشــمل هــذه التصــورات أن النســاء غيــر مؤهــات لممارســة الوســاطة علــى خــاف 

ــك. ــون لذل ــال المؤهل الرج

 

استمرار تهميش النساء في عمليات السالم  وفيما يتصل باإلشارة لهن في االتفاقات

اهتمــام محــدود  وتكريــس  النســاء  باســتبعاد  الســام  يــزال هنــاك توجــه فــي مفاوضــات  مــا 
النســاء. فــإن 16  التمييــز والعنــف ضــد  أنمــاط  بالنــوع االجتماعــي، وتعزيــز  بالمســائل المتعلقــة 
بيــن عامــي 1990 و2010 تضمنــت  أبرمــت  التــي  اتفــاق وبروتوكــول ســام  المائــة فقــط مــن 585  فــي 
التــي  إشــارات إلــى النســاء وكانــت النســاء أقــل مــن 3 فــي المائــة مــن الموقعيــن علــى االتفاقــات 

التوصــل إليهــا منــذ عــام 1992.  تــم 

ــة  ــام. دراس ــان الس ــة وضم ــل العدال ــزاع وتحوي الن ــع  ــرون )2015(. من ــوامي وآخ ــكا كومراس رادي
التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1325. هيئــة األمــم المتحــدة  عالميــة حــول تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 

للمــرأة.   
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الفرص المتاحة 
ــؤ  ــدأ تكاف ــق مب ــورة وتحقي ــة المذك ــور النمطي ــة الص ــة إزال ــي إمكاني ــل ف ــرص تتمث ــاك ف هن
والســيطرة علــى  القــرار  المتماثــل إلــى مناصــب صنــع  بالوصــول  يتصــل  الفــرص فيمــا 
والتــي ُتظهــر  بالفعــل إطاقهــا  التــي تــم  التوعيــة  ويتحقــق ذلــك مــن خــال حمــات  المــوارد. 
ي الكامــن فــي التمييــز وعــدم تكافــؤ الفــرص فيمــا يتصــل بالوصــول غيــر المتكافــئ  البنيــو الخلــل 
إلــى مناصــب صنــع القــرار والســيطرة علــى المــوارد. كمــا يتحقــق مــن خــال اســتمرار الجهــود التي 
ي اعتمادهــا تطبيقــا لمفهــوم الســقف  التــي يجــر تعمــل علــى كشــف السياســات غيــر المكتوبــة 
أن كا مــن  بيــان  يتحقــق ذلــك مــن خــال  النســاء. كمــا  أمــام مشــاركة  األبــواب  الزجاجــي لســد 

النــزاع الســام.  الجنســين لديــه مــا يقولــه عــن جميــع جوانــب 
وضــع سياســات مــن شــأنها  القــرار علــى  أصحــاب  الفــرص كذلــك حــث  يكــون مــن  وقــد 
تحقيــق مشــاركة متكافئــة للنســاء فــي جميــع مراحــل عمليــات الســام. ولعلــه مــن الهــام 
إشــراك الســلطات التشــريعية على اســتحداث قوانين تخص عمليات الوســاطة وبناء الســام 

وتراعــي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين خالهــا. 
االســتفادة منهــا. فعلــى  يمكــن  العربيــة  الــدول  أخيــرا، هنــاك تجــارب حميــدة لعــدد مــن 
زيــادة إشــراك األردنيــات  ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــد قطعــت األردن أشــواطا واســعة باتجــاه 

ــة.   ــام الدولي ــظ الس ــوات حف ــي ق ــة ف ــزة األمني ــات باألجه العام

ت - تحدي التطرف واإلرهاب
طبيعة التحدي

يمثــل التطــرف والسياســات والممارســات الناتجــة عنــه تحديــا وقيــدا آخــر يقيــد مشــاركة 
النســاء فــي الوســاطة. يمــارس خطــاب التطــرف تشــويها للديــن وأحكامــه بهدف منع النســاء 
مــن المشــاركة المتماثلــة والمتكافئــة فــي إدارة الشــأن العــام. ليــس هــذا فحســب، بــل إن نهــج 
التطــرف يتضمــن اســتهداف األمــن اإلنســاني للنســاء المشــاركات فــي الســاحة العامــة. وكل 

ذلــك ينعكــس ســلبا علــى مشــاركة النســاء فــي الوســاطة.  

الفرص المتاحة 
مواجهــة  اســتراتيجيات  تطويــر  فــي  النســاء  مشــاركة  تعزيــز  فــي  تتمثــل  فــرص  هنــاك 
اإلرهــاب وبنــاء آليــات الوقايــة مــن التطــرف، ومســاهمتهن فــي صياغــة خطــاب يســتلهم 
ويتحقــق  تماســكه.  عــدم  ويبيــن  التطــرف  خطــاب  مقــوالت  يفنــد  الســمحة  الديــن  روح 
رقــم 2242 )2015(  القــرار  العاقــة الســيما  األمــن ذات  القــرارات مجلــس  ذلــك مــن خــال تنفيــذ 
يتحقــق ذلــك مــن خــال  القــرارات. كمــا  النســاء جــزءا مــن عمليــة تنفيــذ تلــك  أن تكــون  علــى 
إقــدام المؤسســات المعنيــة بشــؤون المــرأة والمؤسســات اإلعاميــة علــى بنــاء شــراكات مــع 
المؤسســات الدينيــة الوســطية والتنســيق معهــا، ومــع القيــادات الدينيــة النســائية الوســطية، 
ى خطــاب  وذلــك لبيــان أن مشــاركة النســاء فــي الوســاطة تنســجم وروح الديــن، ولتفنيــد دعــاو
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التطــرف، ولصياغــة خطــاب دينــي معتــدل.  
ــذ  ــل بتنفي ــا يتص ــت فيم ــي تحقق ــازات الت ــى اإلنج ــاء عل ــي البن ــل ف ــرص تتمث ــا ف ــاك أيض هن
ويتحقــق ذلــك مــن خــال تبــادل  العربيــة.  المنطقــة  والســام فــي  واألمــن  المــرأة  أجنــدة 
والســام  واألمــن  المــرأة  أجنــدة  وطنيــة لتنفيــذ  التــي صاغــت خططــا  البلــدان  بيــن  الــدروس 
يتحقــق مــن خــال تشــجيع  التطــرف. كمــا  اســتراتيجيات للوقايــة مــن  التــي صاغــت  والبلــدان 
التــي لديهــا خطــط  البلــدان  التــي لــم تصــغ خططــا واســتراتيجيات علــى أن تحــذو حــذو  البلــدان 
التــي توفــرت لديهــا. وجديــر بالذكــر  واســتراتيجيات الســيما مــن خــال االســتفادة مــن الخبــرات 
أن هنــاك اعترافــا متزايــدا مــن جانــب الحكومــات العربيــة بضــرورة اتخــاذ تدابيــر وقائيــة منهجيــة 
ــاك  ــي، وأن هن ــوع االجتماع الن ــور  ــج منظ ــى دم ــتند عل ــامل يس ــل ش ــج متكام ــل ونه ــة األج طويل
المــرأة  مشــاركة  الخطــوات  هــذه  مــن  المســار.  هــذا  فــي  اتخاذهــا  ينبغــي  رئيســية  خطــوات 
التــي  ى  األخــر الخطــوات  ومــن  التطــرف.  البرنامجيــة للوقايــة مــن  والتدخــات  السياســات  فــي 
ــة  ــدة الوقاي ــرف وأجن ــة التط ــدة مكافح ــن أجن ــر بي ــجام والتضاف ــه االنس ــز أوج ــا تعزي ــدر اتخاذه يج
ــذ  ــة لتنفي ــط الوطني ــتخدام الخط ــن اس ــد م ــن. والب ــام واألم ــرأة والس ــدة الم ــرف وأجن ــن التط م
جــدول أعمــال المــرأة والســام واألمــن كنقطــة بدايــة لتعزيــز دمــج منظــور النــوع االجتماعــي فــي 
أجنــدة الوقايــة مــن التطــرف. كمــا ينبغــي االســتفادة مــن الممارســات الجيــدة فــي العالــم العربــي 
لمراعــاة للفــوارق بيــن الجنســين فيمــا يتصــل بمكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف والوقايــة 
الــدول العربيــة فــي مواجهــة  مــن التطــرف. فــي هــذا الصــدد يمكــن االســتفادة مــن تجربــة جميــع 
العربيــة، فإننــا نخــص  الــدول  يتســع لذكــر تجــارب جميــع  المجــال ال  أن  وبنــاء علــى  التطــرف. 
بالذكــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تجربــة مصــر والجزائــر والمغــرب ولبنــان. بالنســبة للتجربــة 
ــر  ــات لنش ــن والجمعي ــمية والمفكري ــة الرس ــات الديني ــع المؤسس ــيق م ى التنس ــر ــة، ج المصري
ى تحفيــز المشــاركة السياســية للمــرأة كناخبــة ومرشــحة  التصــورات الدينيــة المعتدلــة. كمــا جــر
ى إشــراك الواعظــات  مــن خــال محاضــرات الدعــاة فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة. كمــا جــر
ى الديــن المســيحي والديــن اإلســامي كجــزء رئيســي فــي حمــات طرق  والموجهــات علــى مســتو
وبالنســبة للمغــرب تحديــدا،  المغلوطــة.  المجتمعيــة  الصــور  وتغييــر  الوعــي  لزيــادة  األبــواب 
ــي  ــات ف ــدات الديني ــود المرش ــاج جه ــة إدم ــن تجرب ــة م ــدروس اإليجابي ال ــتخاص  ــم اس ــن المه م
التوعيــة الدينيــة عمومــا، وفــي مواجهــة اســتراتيجيات التطــرف وخطابــه خصوصــا. أيضــا ينبغــي 
االســتفادة مــن الممارســات الجيــدة فــي العالــم العربــي لتعزيــز االنســجام والتضافــر بيــن أجنــدة 
مكافحــة التطــرف وأجنــدة الوقايــة مــن التطــرف فــي جهــة وبيــن جــدول أعمــال المــرأة والســام 
ى. وفــي هــذا الشــأن تجــدر االســتفادة مــن تجربــة تونــس واألردن. فضــا عن  واألمــن فــي جهــة أخــر
ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى إذكاء الوعــي بضــرورة معالجــة الظروف األساســية التــي تفضي إلى انتشــار 
التطــرف واإلرهــاب والحاجــة إلــى إبــراز أن هاتيــن الظاهرتيــن تتســمان بدرجة عالية مــن التمييز بين 
ــوث  ــاق البح ــيع نط ــن توس ــد م ــا، الب ــانية. أيض ــة الجنس ــب النمطي ــتغان القوال ــين وتس الجنس
حــول دور المــرأة فــي االســتراتيجيات الوقائيــة المتعلقــة بكيفيــة تقديــم اإلنــذار المبكــر بشــكل 
القادميــن  وإعاقــة تجنيــد  المتطرفيــن  الســابق عــن  التطــرف  والمســاعدة فــي إزالــة  منهجــي، 
ــن  ــام واألم ــرأة والس ــال الم ــدول أعم ــن ج ــر بي ــجام والتضاف ــز االنس ــك تعزي ــي كذل ــدد. ينبغ الج
وجــدول أعمــال الوقايــة مــن التطــرف. ويحصــل ذلــك مــن خــال استكشــاف األولويــات واألدوات 
ي أيضــا تعزيــز مشــاركة القيــادات الدينيــة المحليــة  واالســتراتيجيات المشــتركة. مــن الضــرور
فــي بنــاء الصمــود والحــد مــن خطــر التطــرف فــي المجتمعــات المحليــة مــن خــال بنــاء ســرديات 
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بديلــة للتطــرف. فضــا عــن ذلــك يجــب إشــراك المــرأة فــي قطاعــات األمــن وفــي تصميــم ومراقبة 
البرنامجيــة.  والتدخــات  التطــرف  مــن  الوقايــة  وسياســة  اإلرهــاب  مكافحــة  سياســة  وتقييــم 
ــي  ــاء ف ــدول األعض ال ــن  ــيق بي ــة والتنس ــر للمناقش ــر منب ــة لتوفي ــة ماس ــإن الحاج ــك، ف ــب ذل بجان
المنطقــة العربيــة عبــر العديد من أصحــاب المصلحة: الــوزارات ذات الصلة، ومؤسســات المرأة 
الوطنيــة، والبرلمانييــن، ومنظمــات المجتمع المدنــي، واإلعام، والمؤسســات الوطنية لحقوق 
اإلنســان، والمؤسســات الدينيــة لضمــان اتبــاع نهــج شــامل ومتكامــل ومراعي للنــوع االجتماعي 
الــدروس المســتفادة والتحديــات حــول  تجــاه الوقايــة مــن التطــرف. أخيــر، هنــاك ضــرورة لتبــادل 
مختلــف الموضوعــات المتعلقــة بأهميــة حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين وإشــراك 
ــرورة  ــاك ض ــا هن ــرف. أيض ي للتط ــد ــي التص ــاج ف ــادة اإلدم ــل وإع التأهي ــادة  ــباب وإع ــرأة والش الم
العتمــاد الممارســات المثلــى والمناهــج المبتكــرة التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين فــي تطويــر 

ــرف. ــع التط ــة لمن ــرات واألدوات الوطني ــتراتيجيات والخب االس

النساء واإلرهاب في المنطقة

نتيجــة للنزاعــات فــي بعــض الــدول بالمنطقــة العربيــة، ومــا أعقبها مــن تدمير للمــدن وانتهاكات 
الــدول والمجتمعــات  التــي تواجههــا  التحديــات  لحقــوق اإلنســان وتشــريد الماييــن، أصبحــت 
المرتبطيــن  األشــخاص  وعــي  تنقيــة  التحديــات  هــذه  أهــم  مضــى.  وقــت  ي  أ مــن  أضخــم 
ارتباطهــم بتلــك المنظمــات وإعــادة تأهيلهــم  التطــرف وفــك  بــذور  بالجماعــات المتطرفــة مــن 
أمــام  البــاب  النســاء واألطفــال خصوصــا يفتــح  وإعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع. كمــا أن وضــع 
الرئيســي اآلخــر  ي  التحــد ي لهــا. ويتمثــل  الــدول حاليــا اســتعدادا للتصــد تحديــات كبيــرة ال تملــك 
ــة،  ــي المنطق ى ف ــر ــدان أخ بل ــى  ــدول إل ال ــض  ــن بع ــب م ــن األجان ــي للمقاتلي ــق العكس التدف ــي  ف
والتــي هيمنــت علــى مناقشــات صنــاع السياســة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي وكذلــك علــى 

ى اإلقليمــي.  المســتو

ICSR (2018) From Daesh to Diaspora: Tracing the Women and Minors 
of the Islamic State

“Measuring and Understanding the Impact of Terrorism”, Global 
Terrorism Index, 2017.
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العــراق وســوريا نحــو  الذيــن انضمــوا إلــى داعــش فــي  بلــغ عــدد األجانــب  هــذا ووفقــا للتقديــرات، 
ي نحــو 13٪فــي العــراق وســوريا. وقــد  41490 شــخصا، وقــد بلــغ عــدد النســاء بيــن هــؤالء نحــو 4761، أ
عــاد نحــو 256 منهــم فقــط إلــى بلدانهــم األصليــة. ومــا زال مصيــر وأعــداد هــؤالء النســاء العائدات 

مــن الجماعــات المتطرفــة مجهــوال.  

ICSR (2018) From Daesh to Diaspora: Tracing the Women and Minors 
of the Islamic State

UNDP and ICAN (2019) Invisible Women

ــة  ــل ومائ ــي )200( طف ــو مائت ــاز نح ى احتج ــر ــس، ج ــي تون ــل ف ــرأة والطف الم ــؤون  ــوزارة ش ــا ل ووفق
)100( امــرأة فــي الخــارج، هــم مــن عوائــل داعــش، دون تهمــة لمــدة تصــل إلــى عاميــن، ومعظمهــم 

العــراق. فــي ســوريا وجــوار ليبيــا وبعضهــم فــي 

HRW (2019) Tunisia: Scant Help to Bring Home ISIS Members’ 
Children.

ث - تحدي االحتالل وممارساته القمعية السيما ضد النساء  
طبيعة التحدي

سياســات االحتــال وممارســاته تحــول دون مشــاركة النســاء فــي الوســاطة. فــي جميــع 
ســياقات االحتــال، كمــا فــي فلســطين، تقمــع قــوات االحتــال عمــوم الشــعب الواقــع تحــت 
االحتــال والنســاء خصوصــا بصــورة يوميــة. فهــي تفــرض قيــودا علــى الحركــة مــن خــال وضــع 
حواجــز أمنيــة، وقيــودا علــى عقــد االجتماعــات. كمــا تمــارس االعتقــال التعســفي ضــد النســاء 
والفتيــات. ويتضافــر حظــر التجــوال المتكــرر ومنــاخ الترهيــب والمعاملــة القاســية واالســتجواب 
النســاء للبقــاء فــي  الضغــط علــى  األمنيــة فــي  الحواجــز  المهيــن فــي  والتفتيــش  الطريــق  فــي 
ــة  ــة ممارس ــل مهم ــل تجع ــذه العوام ــع ه ــع. جمي ــم الواق ــة بحك ــة جبري ــد إقام ــا يع ــن فيم بيوته
باإلضافــة لجميــع مــا ســبق، فــإن  الصعوبــة.  الوســاطة فــي دولــة فلســطين مهمــًة شــديدة 
االحتــال اإلســرائيلي يمنــع دخــول وســيطات ووســطاء دولييــن إلــى فلســطين للقــاء وســطاء 
فلســطينيين ولــو حتــى ضمــن ســياق عقــد اللقــاءات االعتيادية. ليس هذا فحســب، بــل إن رقابة 
االحتــال اإلســرائيلي علــى الشــبكة البينيــة )اإلنترنــت( وقطعها يعوق نســاء شــعب فلســطين 
ي االحتــال وممارســاته القمعيــة يتجلــى أكثــر عندمــا  مــن ممارســة الوســاطة الرقميــة. إن تحــد
نســتحضر المفارقــة المتمثلــة فــي أن هنــاك عــددا غفيــرا مــن النســاء الاتــي لديهــن إلمــام واســع 
النزاعــات المســلحة فــي جهــة وعــدم وجــود هيئــات  فــي مجــال القانــون وبنــاء الســام وتســوية 

ى.           وســاطة فــي جهــة أخــر

1
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الفرص المتاحة 
وزيــادة  الدولــي  القانــون  اســتدعاء  زيــادة  خــال  مــن  االحتــال  ي  تحــد مواجهــة  يمكــن 
الضغــط علــى االحتــال. ويمكــن تنفيــذ ذلــك بتوثيــق ممارســات االحتــال ومــا ينجــم عنهــا مــن 
إهــدار للحقــوق السياســية والمدنيــة والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للنســاء 
ي والجماعــي، ثم بتفعيــل االنتصاف أمام هيئــات المجتمــع الدولي صاحبة  ى الفــرد علــى المســتو
ي الســعي إلنهــاء االحتــال. ي أ ي لجــذور التحــد االختصــاص. كمــا يتحقــق ذلــك مــن خــال التصــد

ج - تحــدي التدهــور األمنــي وانتشــار اقتصــاد الحــرب وفوضــى الســالح فــي البلدان التــي عصفت 
بهــا النزاعات المســلحة  

طبيعة التحدي
التــي  البلــدان  انتشــرت فــي  التــي  الشــرعي  الســاح غيــر  وفوضــى  األمنــي  التدهــور  ُيعــد 
عصفــت بهــا النزاعــات المســلحة تحديــا آخــر يواجــه مشــاركة النســاء فــي الوســاطة. خال 
النزاعــات المســلحة، حيــث تراجعــت القــدرة علــى ضبــط الحــدود، وبــرز اقتصــاد الحــرب، ونشــطت 
ى ذلــك إلــى تهديــدات أمنيــة للبلــدان المجــاورة التــي لم تعصف بهــا نزاعات  الجريمــة المنظمــة، أد
البلــدان بالســاح غيــر الشــرعي، وإلــى إقــدام المجموعــات  ى إلــى إغــراق عــدد مــن  مســلحة ممــا أد
المســلحة علــى اســتقطاب قطاعــات واســعة مــن الشــباب. وضمــن منــاخ التدهــور األمنــي هــذا، 

تعــرض األمــن اإلنســاني للنســاء للخطــر.   

الفرص المتاحة 
هنــاك فــرص تتمثــل فــي إمكانيــة محاصــرة ظاهــرة فوضــى الســاح والســاح غيــر الشــرعي 
وصــوال إلــى إنهائهــا، الســيما مــن خــال الجهــود التــي تبذلهــا النســاء. ويتحقــق ذلــك مــن 
خــال اتخــاذ التدابيــر التشــريعية والسياســات الازمــة للوصــول بالمســلحين إلى االنســحاب من 
المجموعــات المســلحة، وتســليم أســلحتهم، وإعــادة تأهيلهــم، وذلــك توطئــة لدمــج بعضهــم 
الجــادة  التدابيــر  الدولــي  المجتمــع  اتخــاذ  يتحقــق مــن خــال  الرســمية. كمــا  المؤسســات  فــي 

النزاعــات المســلحة.  التــي تعصــف بهــا  الازمــة لمنــع تدفــق الســاح للبلــدان 
باإلضافــة لذلــك، هنــاك فــرص تتمثــل فــي إحــداث تحــوالت نوعيــة فــي مباحثــات الســام 
ي،  وتعزيــز إمكانيــة العبــور اآلمــن مــن المرحلــة االنتقاليــة إلــى مرحلــة االســتقرار الدســتور
ي  وذلــك إلنهــاء التدهــور األمنــي. ويتحقــق ذلــك مــن خــال جعــل عمليــة االنتقــال الدســتور
البــدء الطبيعيــة فــي ذلــك هــي  شــمولية وتضمينيــة وغيــر إقصائيــة أو تهميشــية. ولعــل نقطــة 

ــية.    ــاء السياس ــاركة النس ــترة مش ــا ودس ــا فيه ــا وكمي ــاء نوعي ــاركة النس ــادة مش زي
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ح - تحدي اتساع الفجوة بين النظرية والتطبيق فيما يتعلق بأجندة المرأة والسالم واألمن
طبيعة التحدي

مــع أنــه قــد مــر عشــرون عامــا علــى صــدور القــرار رقــم 1325 عــن مجلــس األمــن ووالدة أجندة 
ــي  ــع العمل ــن الواق ــدة وبي ــن األجن ــعة بي ــوة شاس ــزل الفج ــم ت ــام، ل ــن والس ــرأة واألم الم
إذ مــا زال تمثيــل النســاء فــي بعثــات مفاوضــات الســام محــدودا. فنجــد أن هنــاك ســيدة 
واحــدة فقــط تشــغل منصــب مبعــوث خــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة. ومــع أن سياســات 
المنظمــة األمميــة قــد أصبحــت أكثــر التزامــا بتعييــن مستشــارين متخصصيــن فــي دمــج منظــور 
ى المطلــوب بعــد. هــذا األمــر يثيــر  النــوع االجتماعــي، فــإن عمليــات الدمــج لــم تصــل إلــى المســتو
الكثيــر مــن التســاؤالت حــول مــا إذا كانــت األمــم المتحــدة والــدول التــي تنســق معهــا عنــد تســمية 
الوســطاء وأعضــاء فريــق العمــل المعــاون بحاجــة إلــى مزيــد مــن االلتــزام بتنفيــذ أجنــدة المــرأة 

والســام واألمــن، الســيما فيمــا يتعلــق ببعثــات الســام.

الفرص المتاحة
تكمــن الفرصــة المتاحــة فــي إحــداث تحــوالت نوعيــة فــي نهــج وســلوك المجتمــع الدولــي 
والســام  واألمــن  المــرأة  أجنــدة  بتنفيــذ  يتصــل  والدوليــة فيمــا  األمميــة  والمنظمــات 
وتحديــدا فيمــا يتعلــق بالوســاطة المســتجيبة للنــوع االجتماعــي. ويتحقــق ذلــك مــن خــال 
نهجهــا  يتســم  التــي  واألمميــة  الدوليــة  المؤسســات  فــي  الموجــودة  القيــادات  جهــود  تعزيــز 
ي بالمهنيــة وبالحــرص علــى دمــج منظــور النــوع االجتماعــي. كمــا يتحقــق مــن خــال صياغة  القيــاد
بيــن  المســاواة  بحيــث تتمثــل فكــرة  الســام  وابتــكار نمــاذج جديــدة متنوعــة لهيــاكل حــوارات 
ي تأهيــل بعثــات الســام  ى النوعــي والكمــي، وذلــك علــى أن يجــر الرجــال والنســاء علــى المســتو

ورفــع قدراتهــا مــن أجــل تحقيــق ذلــك، وعــن طريــق شــن حمــات توعيــة.   

خ - تحدي سيطرة النهج الذكوري خالل النزاعات المسلحة
طبيعة التحدي

ي. فخــال هذه المراحل، ينتشــر  تتســم مراحــل النزاعات المســلحة بســيطرة النهــج الذكور
اســتهداف النســاء. كمــا تنتشــر محــاوالت إســكات أصــوات النســاء الاتــي لديهــن إســهام فــي 
الحيــز العــام والنســاء الاتــي يبذلــن جهــودا للوســاطة. كمــا تواجــه النســاء منــاوأة رســمية وغيــر 

النــزاع.  رســمية مــن األطــراف المشــاركة فــي 

الفرص المتاحة
ــد  ــي ح ــام ف ــيطات للس ــاء كوس ــاح النس ــي أن نج ــن ف ــة تكم ــاك فرص ــدد، هن ــذا الص ــي ه ف
ي ويقلــص مــن آثاره. فــإن تحقيــق النســاء إلنجازات  ذاتــه يســهم فــي مواجهــة النهــج الذكــور
النزاعــات المســلحة يحــول مــن الصــور النمطيــة الســلبية  ملموســة فــي الوســاطة وفــي إنهــاء 

الســائدة حــول أدوار النســاء.
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سياسات النوع االجتماعي لدى إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم في األمم المتحدة

التــي أصبحــت اآلن جــزءا مــن إدارة الشــؤون  ى إدارة الشــؤون السياســية  فــي عــام 2018، كان لــد
الجنســانية  للشــؤون  ومستشــارة  مستشــارا   19 مجموُعــُه  مــا  الســام(  وبنــاء  السياســية 
أربعــة  منهــم  خاصــة،  مبعوثيــة  أو  ميدانيــة  بعثــة   16 فــي  وينتشــرون  كامــل  بــدوام  يعملــون 
بــه فــي ســياق  ي أوصــي  الــذ النحــو  الرتــب العليــا علــى  المائــة( فــي وظائــف مــن  فقــط )21 فــي 

اضات  االســتعر

فــي  المتخصصيــن  مــن  ومستشــارة  مستشــارا   12 بالبعثــات  الشــرطة  عنصــر  فــي  وُعّيــن 
المســائل الجنســانية ومكافحــة العنــف الجنســي والجنســاني )11(، و19 مستشــارا ومستشــارة 
ي(، وُنشــر فــي جنــوب الســودان وهايتــي  للشــؤون الجنســانية والحمايــة فــي العنصــر العســكر
الجنســي  العنــف  مكافحــة  علــى  يركــزان  المتحــدة  األمــم  شــرطة  مــن  متخصصــان  فريقــان 
المــرأة ُتشــروا فــي  والجنســاني. وكان هنــاك أيضــا 21 مستشــارا ومستشــارة لشــؤون حمايــة 

ــة.  ــدة الميداني ــم المتح ــات األم ــن بعث ــبع م س

المرأة والسام واألمن. أكتوبر 2019، ص 34. مجلس األمن. تقرير 

د - تحدي قلة اإللمام بقضايا ومنظور النوع االجتماعي 
طبيعة التحدي

ــا  ــو م ــدودا، وه ــه مح ــى دمج ــة إل ــي والحاج ــوع االجتماع ــور الن ــام بمنظ ى اإللم ــتو ــدُّ مس ُيع
ــع  ــاك تجمي ــس هن ــة، لي ــدان المنطق ــم بل ــي معظ ــاطة. ف ــي الوس ــاء ف ــاركة النس ــوق مش يع
النســاء.  التــي تواجههــا  واالنتهــاكات  المشــكات  والكميــة حــول  النوعيــة  كامــل للمعلومــات 
ي تجميعهــا للجهــات المعنيــة فــي التوقيــت  التــي يجــر وفــي معظــم األحيــان ال تتــاح المعلومــات 

البلــدان، ال يتــم إعــداد بيانــات مســتجيبة للنــوع االجتماعــي.    المناســب. وفــي كثيــر مــن 

الفرص المتاحة
والحاجــة إلــى دمجــه.  االجتماعــي  النــوع  بمنظــور  واإللمــام  الوعــي  هنــاك فرصــة لتعزيــز 
ويتحقــق ذلــك مــن خــال تدشــين حمــات توعيــة الســيما مــن خــال اإلعــام والمجتمــع المدنــي. 
كمــا يتحقــق ذلــك مــن خــال بنــاء قــدرات عــدد أكبــر مــن العامليــن والعامــات فــي المؤسســات 
يتحقــق مــن خــال  االجتماعــي. كمــا  النــوع  المقســمة حســب  البيانــات  الرســمية علــى تجميــع 
ترســيخ الفكــرة التــي مفادهــا أن تدخــات الجنســين فــي الوســاطة ال ينبغــي أن تقتصــر علــى تناول 
ــا المــرأة« علــى نحــو َيفصــل بيــن األمريــن فصــا حــادا تعســفيا، كمــا  ــا الرجــال« و«قضاي »قضاي
ويتحقــق بتأســيس آليــات تتيــح الوصــول للمعلومــات المطلوبة بشــكل شــفاف وســهل. هناك 
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حاجــة أيضــا لمراجعــة سياســات المؤسســات الداخليــة ومأسســة مشــاركة النســاء علــى كافــة 
ــتويات.      المس

اإلشارة إلى النساء أو النوع االجتماعي في نص اتفاقات السالم

بيــن  اتفاقــات الســام. مــن  المــرأة فــي نصــوص  ارتفــاع ملمــوس فــي عــدد اإلشــارات إلــى  حــدث 
الثانــي 2014، تشــير 18 فــي  الثانــي 1990 وينايــر / كانــون  ينايــر / كانــون  بيــن  اتفــاق ســام موقــع مــا   1168
ــد  ــل وبع ــا قب ــى م ــر إل النظ ــد  ــن، عن ــي. ولك ــوع االجتماع الن ــى  أو إل ــرأة  الم ــى  ــط إل ــا فق ــة منه المائ
المائــة منهــا فقــط  يبــدو جليــا. قبــل عــام 2000، تضمنــت 11 فــي  الفــرق  القــرار 1325، فــإن  اعتمــاد 
ــم أن  ــة. ورغ المائ النســبة المئويــة إلــى 27 فــي  ــت هــذه  ارتفع ــد عــام 2000،  مثــل هــذه اإلشــارة. بع
ــده  ــم رص ــا ت ــا لم ــجعا. وطبق ــدو مش يب ــاه  ــة، إال أن االتج ــزال منخفض ــة ال ت ــبة المئوي النس ــذه  ه
مــن قبــل إدارة الشــؤون السياســية باألمــم المتحــدة باســتخدام المؤشــرات العالميــة بشــأن 
اتفاقــات الســام الموقعــة فــي 2014 إشــارات  المائــة مــن  القــرار 1325، فقــد تضمنــت 50 فــي  تنفيــذ 

المائــة فــي عــام 2010.  بزيــادة عــن نســبة 22 فــي  بالمــرأة والســام واألمــن،  ذات صلــة 

ــة  ــام. دراس ــان الس ــة وضم ــل العدال ــزاع وتحوي الن ــع  ــرون )2015(. من ــوامي وآخ ــكا كومراس رادي
التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1325. هيئــة األمــم المتحــدة  عالميــة حــول تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 

للمــرأة.   

ذ - تحدي ضآلة الموارد المالية المتاحة  
طبيعة التحدي

مــا يــزال حجــم المــوارد الماليــة المتاحــة لتعزيــز مشــاركة النســاء فــي الوســاطة ضئيــا. 
ســياق  ضمــن  بهــا  الوفــاء  ينبغــي  التــي  المتطلبــات  حجــم  مــع  يتناســب  ال  المــوارد  حجــم  إن 
ــاء  ــل النس ــتكمال تأهي ــات اس ــذه المتطلب ــمل ه ــاطة. وتش ــي الوس ــاء ف ــهامات النس ــم إس دع
البرامــج الازمــة فــي هــذا الصــدد، وتبــادل الخبــرات مــع شــبكات الوســاطة  الوســيطات، وإعــداد 
ى. ولقــد ترتــب علــى جائحــة كوفيــد 19 تراجــع حــاد فــي االقتصــاد العالمــي.  فــي أقاليــم العالــم األخــر
ففــي جميــع دول العالــم، تراجــع الدخــل العــام، وفقــدان وظائــف، وتعرضــت المــوارد الموجــودة 
وتقليــص  انكفائيــة  الــدول العتمــاد سياســات  اضطــر عــدد كبيــر مــن  لضغــوط قاســية. كمــا 
الدوليــة  المنظمــات  تعــرض  ذلــك  تداعيــات  مــن  وكان  المســلحة.  النزاعــات  فــي  انخراطهــا 

واإلقليميــة لقيــود ماليــة شــديدة.  
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الفرص المتاحة 
ي تتمثــل فــي تطويــر سياســات التمويــل تطويــرا نوعيــا  هنــاك فرصــة لمواجهــة هــذا التحــد
ــة  ــات المعني ــاء المؤسس ــوات وأعض ــدرات عض ــز ق ــال تعزي ــن خ ــك أوال م ــق ذل ــا. ويتحق وكمي
بشــؤون المــرأة فيمــا يتصــل بالتمويــل، ومــن خــال الحصــول علــى المســاعدة مــن الجهــات ذات 
الخبــرة فــي مجــال التمويــل. كمــا يتحقــق مــن خــال اقتــراح صيغ تمويــل متوازنــة تتصاعــد تصاعدا 
التــي حققتهــا  الناجحــة  التجــارب  االســتفادة مــن  ي  الضــرور باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن  تدريجيــا. 
التجــارب  ومــن  المــوارد.  وتعبئــة  بتصميــم نمــاذج مبتكــرة للتمويــل  يتعلــق  دول عربيــة فيمــا 
والممارســات الجديــرة بالدراســة فــي هــذا الصــدد تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية في إنشــاء 
آليــة تمويليــة تضمــن تنفيــذ جميــع ركائــز الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ أجنــدة المــرأة واألمــن والســام. 
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الســام  وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة  بهــا  التــي تتمتــع  الفريــدة  الخصائــص  إن 
تمثــل نقــاط قــوة يمكــن مــن خاهــا للشــبكة توليــد قيمــة مضافــة فــي جهــود الوســاطة 

القــوة:  أبــرز نقــاط  النســائية إقليميــا ودوليــا علــى عــدة مســتويات. فــي الفقــرات اآلتيــة 
 

أ - خبرات جامعة الدول العربية في الوساطة والدبلوماسية وجهود السالم
خبــرات  مــن  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  تســتفيد  أن  المتوقــع  مــن 
العربيــة  الــدول  جامعــة  ى  لــد تراكمــت  التــي  الســام  وبنــاء  والدبلوماســية  الوســاطة 
خمســة  منــذ  العربيــة  الــدول  جامعــة  تأسســت  لقــد  للشــبكة.  الراعيــة  الجهــة  باعتبارهــا 
الــدول العربيــة وانخرطــت فــي عــدد كبيــر مــن  وســبعين عامــا. خــال هــذه المــدة، واكبــت جامعــة 
الدبلوماســية. وقــد نتــج عــن ذلــك تراكــم خبــرة وذاكــرة مؤسســية  عمليــات الســام والجهــود 
الســلمية  الوســائل  عبــر  المســلحة  النزاعــات  وفــض  بالوســاطة  يتعلــق  فيمــا  عميقــة 

الفضلــى.  الدبلوماســية  والممارســات 

ب - طبيعة الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم كشبكة حكومية- دولية     
intergovernmental        

الســمة  مــن  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  تســتفيد  أن  المتوقــع  مــن 
العضــوات  أنهــا شــبكة حكوميــة دوليــة حيــث إن تعييــن  وهــي  بهــا  التــي تتســم  الفريــدة 
الجامعــة  واعتمــاد  بالجامعــة  األعضــاء  الــدول  ترشــيح  علــى  يســتند  بهــا  الوســيطات 
للترشــيح. فــي واقــع األمــر، إن الســمة الرســمية للشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام 
هــي ترجمــة اللتــزام الــدول بأجنــدة المــرأة واألمــن والســام. وفــي ذات الوقــت، فإن وجود الشــبكة 
الــدول األعضــاء بأجنــدة المــرأة واألمــن والســام واســتدامته. إن هــذه  التــزام  نفســه يعــزز بنــاء 
الســمة للشــبكة تفــرض أن يكــون هنــاك تنســيق واســع ودائــم بيــن الشــبكة وبيــن الحكومــات 
والمؤسســات الرســمية ذات العاقــة. كمــا ســيزيد مــن ذلــك التنســيق كــون الشــبكة الجهــة 
الــدول  التــي مــن المزمــع أن تؤسســها  الراعيــة للشــبكات الوطنيــة للنســاء وســيطات الســام 
الــدول  ى  المتوفــرة لــد واإلمكانــات  الخبــرات  الفرصــة لاســتفادة مــن  يتيــح  األعضــاء. كل هــذا 
ــع  ــي تتب ــي دول ــع حكوم ــبكة ذات طاب ــون الش ــا إن ك ــية. كم ــاطة والدبلوماس ــي الوس ــاء ف األعض
الــدول العربيــة ُيكســب عملهــا وجهــود العضــوات الوســيطات صفــة الرســمية بأعلــى  جامعــة 
الــدول األعضــاء مــن  درجاتهــا. وهــذا يعــزز وضعيــة الشــبكة وشــرعيتها. كمــا إن التنســيق مــع 
الــدول األعضــاء  العقبــات اإلداريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن دعــم  الكثيــر مــن  شــأنه أن يذلــل 
للشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام وللشــبكات الوطنيــة للنســاء وســيطات الســام 

ــة.  ــبكات الوطني ــى الش ي يرع ــذ ال ــن  ــب دور المَحض ــة أن تلع ــبكة العربي ــر للش سييس
ى  باختصــار، إن مــن عناصــر تفــرد وتميــز الشــبكة تحقيــق أعلــى درجــة مــن التكامــل بيــن المســتو
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ــاء.  ــاطة النس ــمي لوس ــي الرس ى الوطن ــتو ــاء والمس ــاطة النس ــمي لوس ــي الرس اإلقليم

ت - منطقة زاخرة بتطبيقات متنوعة للوساطة  
التــي تتحــرك فيهــا  المنطقــة  بــأن  الســام  وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة  تتميــز 
ــرة  ــاطة كثي ــام ووس ــات س ــهدت عملي ــة ش ــي منطق ــم، وه ــز العال ــن مراك ــزا م ــر مرك تعتب
خــال الحقبــة الماضيــة. خــال الحقبــة الماضيــة، اندلعــت نزاعــات مســلحة خارجيــة وداخليــة 
فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان المنطقــة العربيــة. وُصممــت وُنفــذت عمليــات ســام وحــوارات وطنيــة 
ى اعتمــاد نمــاذج وصيغ متنوعة للوســاطة في حــل عمليات الســام والحوارات  متنوعــة. وقــد جــر
الوطنيــة تلــك. وقــد شــاركت نســاء فــي بعــض جهــود الوســاطة تلــك. ومــن المتوقــع أن تســتفيد 

التنــوع ومــن هــذه النمــاذج المختلفــة. الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام مــن هــذا 

ث - منطقة زاخرة بنساٍء حققن مفهوم سيدة الدولة
ــا  ــرز فيه ــة ب ــي منطق ــل ف ــا تعم ــام بأنه ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــبكة العربي ــز الش تتمي
عــدد متميــز مــن النســاء الرائــدات فــي الحيــز العــام، والاتــي اســتلهمن مفهــوم ســيدة 
الدولــة وشــاركن فــي العمــل الدبلوماســي، وهــو مــا يتيــح نقــل هــذه الخبــرات لوســيطات 
ــد  ــق ق ــي المناط ــاء ف ــع أن النس ــة. م ــبكات الوطني ــي الش ــة ف ــيطات العامل ــبكة والوس الش
تعرضــن لتهميــش فيمــا يتصــل بالمشــاركة فــي الحيــز الرســمي وفــي الوســاطة عمومــا، وعلــى 
النســاء إزالــة  بــه مــن  يســتهان  الزجاجــي، فقــد تســنى لعــدد ال  الســقف  الرغــم مــن سياســات 
قــدر كبيــر مــن القيــود وفرضــن أنفســهن علــى الســاحة فــي جميــع بلــدان المنطقــة بــا اســتثناء 
كســيدات دولــة. ســيدة الدولــة هــي ســيدة شــغلت مناصــب رفيعــة وقياديــة فــي الحيــز الرســمي، 
وتمرســت فــي أعمــال الحكومــة والعمــل الدبلوماســي، واكتســبت خبــرة وأبــدت حصافــة ونبوغــا 
فــي تســيير الشــأن العــام. فلقــد بــرزت مجموعــة مــن النســاء فــي مختلــف الــوزارات ذات العاقــة. 
النيابيــة المخضرمــات، والعامــات  بــه مــن عضــوات المجالــس  كمــا أن هنــاك عــددا ال يســتهان 
بالمجالــس القوميــة، والشــخصيات العامــة الاتــي راكمن خبــرة ومعرفة فنية رفيعــة في العمل 
بــرزت فــي أوســاط ســيدات الدولــة تقاليــد وممارســات  العــام عمومــا والوســاطة خصوصــا. وقــد 
مهنيــة ُفضلــى. وممــا تجــدر ماحظتــه أن عــددا كبيــرا مــن ســيدات الدولــة فــي المنطقــة العربيــة 
قــد دعمــن تأســيس الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام. ومــن المتوقــع أن يواصلــن 
دعــم الشــبكة خــال مرحلــة عملهــا. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن جامعــة الــدول العربيــة قــد أطلقت 
مشــروعا لتأســيس قاعــدة بيانــات للتعريــف بالنســاء العامــات فــي المجــال الدبلوماســي بمــا 
ــيق  ــروع بالتنس ــذا المش ــق ه ــد ُأطل ــة. وق ــات الدولي ــة والمنظم ــات بالمنطق ــك المنظم ــي ذل ف
الــدول األعضــاء. باختصــار، إن الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام لــن تبــدأ عملهــا  مــع 

مــن الصفــر، بــل ســتبني علــى جهــود تراكمــت وستســتفيد مــن الزخــم المتوفــر.  
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ج - إمكانية بناء شراكات مع شبكات النساء وسيطات السالم في العالم 
ــل  ــم عام ى العال ــتو ــى مس ــام عل ــيطات الس ــاء وس ــبكات النس ــن ش ــدد م ــود ع ــل وج يمث
قــوة إذ إنــه يمكــن للشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام بنــاء شــراكات معهــا. لقــد 
جــاء تأســيس معظــم هــذه الشــبكات كثمــرة لجهــود المجموعــات النســائية والجهــات الفاعلــة 
ى مشــاركة النســاء في الســاحة الدبلوماســية وتســوية النزاعات  ى الراميــة إلــى رفع مســتو األخــر
المســلحة. وقــد تســنى لهــذه الجهــود أن ُتســمع العالــم أصــوات النســاء. الجديــر باإلشــارة أن 
بعــض هــذه الشــبكات النســائية للوســاطة وشــبكة المــرأة العربيــة للنســاء وســيطات الســام 
لبلــدان  الوســيطات  النســاء  شــبكة  تتقاطــع  فمثــا  والنطــاق.  المهــام  بعــض  فــي  تتقاطــع 
ــدان  البل ــض  ــاق بع ــي نط ــام ف ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــرأة العربي ــبكة الم ــع ش ــط م المتوس
ــم  ــا تض ــة لكونه ــا باإلضاف ــام بأنه ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــرأة العربي ــبكة الم ــز ش ــن تتمي ولك

البلــدان العربيــة فــي حــض المتوســط فإنهــا أيضــا تضــم بلــدان الخليــج العربــي.
الفقرات اآلتية تتضمن تعريفا موجزا ببعض هذه الشبكات:

 Initiative on Mediation in the 11 .مبادرة الوساطة لبلدان المتوسط
Mediterranean

تأسســت المبــادرة فــي ينايــر 2017 ضمن ســياق انضمــام إيطاليا إلى مجلــس األمن الدولي 
ى إيطاليــا فــي هــذه المبــادرة تعزيــزا لمســاهمتها فــي جهــود »بنــاء الســام  كعضــو غيــر دائــم. تــر
للغــد«. كمــا جــاءت المبــادرة انطاقــا من االعتــراف بالحاجة إلى تعزيز مشــاركة المــرأة في منطقة 
وســطاء متوســطية.  العالمييــن، قــررت إيطاليــا إنشــاء شــبكة  واالســتقرار  رئيســية للســام 
المبــادرة واحــدة مــن المبــادرات الرئيســية للواليــة اإليطاليــة فــي مجلــس األمــن وتجمــع بيــن دور 
إيطاليــا فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط والتزامهــا بالحــل الســلمي للنزاعــات المســلحة 
ى تضميــن إنشــاء مبــادرة الوســاطة لبلدان  وتعزيــز سياســات المســاواة بيــن الجنســين. كمــا جــر
المتوســط فــي خطــة العمــل الوطنيــة اإليطاليــة الثالثــة )NAP( بشــأن المــرأة والســام واألمن 
ــي  ــاون الدول ــة والتع ــة اإليطالي ــادرة وزارة الخارجي ــذه المب ــج له ــص بالتروي ــرة 2016-2019. وتخت للفت
وشــبكة   ،)Istituto Affari Internazionali )IAI  الدوليــة العاقــات  بالتعــاون مــع معهــد 
وهــي    )Women in International Security Italy )WIIS الدولــي  األمــن  فــي  المــرأة 
الســام  وتمكينهــا مهنيــا فــي مجــال  ي للمــرأة  القيــاد الــدور  شــبكة عالميــة تهــدف إلــى تعزيــز 

واألمــن الدولييــن.

Nordic Women Mediators Network (NWM(12.شبكة النساء الوسيطات ببلدان الشمال
الشــمال  بلــدان  النســاء مــن  الشــمال هــي شــبكة مــن  ببلــدان  الوســيطات  النســاء  شــبكة 
ـــــ تضم نســاء يتمتعن  ـــــ )الدنمــارك وفنلنــدا وأيســلندا والنرويــج والســويد(ـ  األوروبــي الخمســةـ 
ــات.  ــام والمفاوض ــاء الس ــلحة وبن ــات المس النزاع ــي  ــاطة ف ــال الوس ــي مج ــة ف ــرة المهني بالخب
التــزام أعضائهــا  أطلقــت الشــبكة فــي أوســلو فــي نوفمبــر 2015. تنطلــق الشــبكة فــي عملهــا مــن 

1

2

11 https://womenmediators.net/
12 https://nordicwomenmediators.org/
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بالســعي لترســيخ الســام المســتدام من خال المشــاركة الشــاملة والهادفة للمرأة في جميع 
مراحــل عمليــات الســام. الشــبكة إطــار إلشــراك نســاء الشــمال فــي المناصــرة والمشــاركة 
بمــا  بخبــرات مهنيــة متنوعــة  الشــبكة  الوســيطات عضــوات  الســام. تتمتــع  العمليــة لدعــم 
فــي ذلــك الخبــرات ذات الصلــة بالعمــل الدبلوماســي وبالقانــون الدولــي وبالمنظمــات األمميــة 
والدوليــة كاألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي ومنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، والمجتمــع 
المدنــي. وتســهم عضــوات الشــبكة فــي عــدد مــن القضايــا ذات الصلــة بجميــع مراحــل عمليــات 
ي،  الدســتور واإلصــاح  النــار،  إطــاق  وقــف  وترتيبــات  الوســاطة،  ذلــك  ويشــمل  الســام. 
ــاالت،  ــان، واالتص ــوق اإلنس ــي، وحق ــاني الدول ــون اإلنس ــكرية، والقان ــة العس ــات المدني والعاق
وجميــع  والوســاطة  المفاوضــات  فــي  بالمــرأة  النهــوض  وُيعــد  الشــاملة.  واالســتراتيجيات 
مراحــل صنــع الســام فــي صميــم عمــل الشــبكة. تعــد الشــبكة إطــارا إقليميــا يرتكــز على شــبكات 

ــة. ــي الخمس ــمال األوروب ــدان الش ــع بل ــي جمي ــات ف ــطاء الوطني الوس

شبكة النساء األفريقيات في منع النزاعات المسلحة والوساطة13
 The Network of African Women in Conflict Prevention and 

Mediation (FemWise-Africa)
الشــبكة عبــارة عــن مبــادرة لاتحــاد اإلفريقــي تهــدف إلــى إنهــاء تغييــب النســاء عــن جهــود 
ى التي يبذلها االتحاد اإلفريقي. تأسســت الشــبكة في يوليو 2017.  الوســاطة رفيعة المســتو
وهــي تهــدف إلــى إصــاح الخلــل المتمثــل فــي أن معظــم المبعوثيــن الخاصيــن لاتحــاد األفريقــي 
إلــى مناطــق الصــراع هــم مــن الرجــال. معظمهــم مــن رؤســاء الــدول الســابقين وغيرهــم مــن كبار 
المســؤولين الســابقين. أمــا مشــاركة النســاء فــي هــذه الجهــود فهــي محــدودة للغايــة. الشــبكة 
ثمــرة مــن ثمــار سياســات المســاواة بيــن الجنســين التــي تبناهــا االتحــاد اإلفريقــي. وتتضمــن هــذه 
الشــبكة  اإلفريقــي.  واألمــن  الســام  بنيــان  االجتماعــي فــي  النــوع  السياســات تعميــم منظــور 
آليــة فرعيــة لهيئــة الحكمــاء المكونــة مــن خمســة أعضــاء وشــبكة عمــوم أفريقيــا الموســعة 
ــن  ــم م ــة ه ــاء الخمس ــة الحكم ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــر أن ثاث ــر بالذك ــاء  PanWise(14(. جدي للحكم
الوســاطة.  فــي  وخبــراء  وشــبابا  معروفــة  شــخصيات   FemWise-Africa يضــم  النســاء. 
وقــد اعتمــد نحــو 60 مهنيــا حتــى اآلن، وقــد نشــر االتحــاد األفريقــي نمــوذج طلــب لانضمــام إلــى 
ــد  ــي ُتعق الت ــبكة  ــة للش ــة العمومي ــي الجمعي ــاركة ف ــن المش ــر ع ــرف النظ ــدد. بص ــاء الج األعض
ــن  ــاطة المعتمدي ــراء الوس ــداب خب انت ــي  ــاد األفريق ــن لاتح ــنويا، يمك ــل س ــى األق ــدة عل ــرة واح م
التــي عصفــت بهــا األزمــات والنزاعــات المســلحة. وقــد لعــب  البلــدان  لدعــم جهــود الســام فــي 
عــدد مــن القيــادات النســائية البــارزة فــي إفريقيــا أدوارا مهمــة فــي الوســاطة التــي يقودهــا االتحــاد 
األفريقــي. ويشــمل ذلــك رئيســة ليبيريــا الســابقة إليــن جونســون ســيرليف، والرئيســة المؤقتــة 
ي الســابقة  الســابقة لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى كاثريــن ســامبا بانــزا، ونائبــة الرئيــس األوغنــد
ومقرهــا  رئيــس مؤسســة جراســا ماشــيل  وجراســا ماشــيل،  ي،  الدكتــورة سبيســيوزا كازيبــو
جنــوب أفريقيــا. وهــذا يــدل علــى أن مشــاركة المــرأة فــي المناصــب القياديــة يمكــن أن تســاهم 

فــي نهايــة المطــاف فــي توســيع مجموعــة الوســطاء مــن النســاء فــي أفريقيــا.

3

13 https://www.peaceau.org/uploads/final-concept-note-femwise-sept-15-short-version-clean-4-flyer.pdf
14 The five-member Panel of the Wise and the expanded Pan-African Network of the Wise (PanWise). 
subsidiary mechanism of the five-member Panel of the Wise and the expanded Pan-African Network of 
the Wise (PanWise). Three of the five members of the Panel of the Wise are women.
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 التحالف العالمي للشبكات اإلقليمية للنساء الوسيطات
 The Global Alliance of Regional Women Mediator Networks15

علــى  جامعــة  منصــة  الوســيطات  للنســاء  اإلقليميــة  للشــبكات  العالمــي  التحالــف 
التحالــف  الســام.  وســيطات  للنســاء  إقليميــة  شــبكات  تضــم  المعمــورة  ى  مســتو
وتأثيرهــا  المــرأة  مشــاركة  لتعزيــز  عالميــة  نســائية  لحركــة  ثمــرة  يضمهــا  التــي  والشــبكات 
الوســاطة  مبــادرة  التحالــف  يضــم  المســتويات.  جميــع  علــى  الســام  عمليــات  فــي  اإليجابــي 
وشــبكة   ،Initiative on Mediation in the Mediterranean المتوســط.  لبلــدان 
 Nordic Women Mediators Network الشــمال.  ببلــدان  الوســيطات  النســاء 
والوســاطة  المســلحة  النزاعــات  منــع  فــي  األفريقيــات  النســاء  شــبكة   ،  ))NWM 
 The Network of African Women in Conflict Prevention and Mediation
الــدول  التباعــة لجامعــة  FemWise-Africa ، والشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام 
 Women Mediators Across theالعربيــة. والنســاء الوســيطات فــي بلــدان الكومونولــث
الوســيطات  النســاء  المزيــد مــن شــبكات  التحالــف مفتــوح النضمــام   .  Commonwealth
أو دعــم  بإنشــاء  اهتمامــا  أبــدت  التــي  األطــراف  والمنظمــات متعــددة  الدعــم للبلــدان  ويوفــر 
مبــادرات مماثلــة. ينشــد التحالــف تحقيــق التكامــل والتنســيق بيــن الشــبكات. كمــا يعــد تجســيدا 
لمحاولــة صــدور صــوت جماعــي موحــد يعبــر عــن المصالــح الكليــة لشــبكات النســاء الوســيطات 
ي  مــع الحفــاظ علــى اســتقال كل شــبكة وخصوصيتهــا. ارتكــز تأســيس التحالــف علــى الزخــم الــذ
ي تحصــل عليــه مــن أطــراف كثيــرة منهــا  الــذ ي  اكتســبته الشــبكات اإلقليميــة وعلــى الدعــم القــو
احتمــاالت تحقيــق  يعــزز  ى  القــو أن توحيــد  التــي مفادهــا  القناعــة  وهــو مــا عــزز  المتحــدة،  األمــم 
البلــدان العربيــة قــد أســهمت  األهــداف المشــتركة. هــذا، وتجــدر الماحظــة إلــى أن عــددا مــن 
فــي تأســيس التحالــف. فقــد دعــت جمهوريــة مصــر العربيــة فــي أكتوبــر 2017 فــي كلمتهــا أمــام 
جلســة النقــاش المفتــوح الســنوية للمــرأة والســلم واألمــن بصفتهــا عضــو غيــر دائــم بمجلــس 
آنــذاك، إلــى إنشــاء تحالــف عالمــي للشــبكات اإلقليميــة للنســاء وســيطات الســام، وعلــى  األمــن 
هامــش جلســة النقــاش المفتــوح للمجلــس فــي أكتوبــر 2018، رعــت مصــر بالتعــاون مــع هيئــة 
ي واالجتماعــي فــي نيويــورك أول اجتمــاع  األمــم المتحــدة للمــرأة فــي قاعــة المجلــس االقتصــاد
للتحالــف العالمــي حضرتــه أكثــر مــن 150 شــخصية نســائية حــول العالــم وكل الشــبكات اإلقليميــة 

األعضــاء فــي التحالــف اآلن وذلــك للتباحــث حــول أهــداف التحالــف.  
هــذا وقــد انطلــق تأســيس التحالــف مــن عــدد مــن المنطلقــات. أوال، الصــوت الجماعــي لــه 
ي. ثانيــا، مــع أن كل شــبكة لديهــا خصوصياتها، فالشــبكات جميعا  ى مــن الصــوت الفــرد تأثيــر أقــو
التــي تهــدف إلــى ضمــان انخــراط النســاء فــي عمليــات الســام  تربــط بينهــا جهودهــا المشــتركة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ســواء على طاولــة المفاوضات الرئيســية كوســيطات أو مفاوضات، أو 
ى  آليــات التشــاور وبنــاء الســام. إن االســتناد علــى نقــاط القــوة والــرؤ كمســاهمات فــي عمليــات 
ــرأة  ــة للم ــاركة الهادف ــة المش ــة لمتابع ــح الفرص ــة يتي ــبكات المختلف ــة للش ــارب المختلف والتج
فــي جميــع مراحــل عمليــات الســام بطــرق متكاملــة. ثالثــا، إن الجهــد الجماعــي يســهّل الحــوار 
ئ تترجــم فعــا  مــع الجهــات الدوليــة الفاعلــة فــي الوســاطة وبنــاء الســام للتأكــد مــن أن المبــاد
فــي صــورة ســلوك وتطبيقــات. وباعتبــاره منصــة عالميــة، ُيســهل التحالــف تبــادل المعلومــات 
ونقــاط قــوة  بخبــرات  يتمتعــون  وأعضائهــا  الشــبكات  المشــتركة. إن  واألنشــطة  والتعــاون 

4
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البلــدان، وفــي  مختلفــة. رابعــا، إن الشــبكات المختلفــة تعمــل فــي كثيــر مــن الحــاالت فــي نفــس 
نفــس الصراعــات، وســيكون التحالــف العالمــي قــادرا علــى تســهيل التنســيق بيــن أنشــطتها. 
أخيــرا، تضــم هــذه الشــبكات معــا أكثــر مــن ثاثمائــة عضــو - أكثــر مــن ثاثمائــة امــرأة مؤهلــة فــي 
الضــوء علــى هــؤالء  العالمــي هــو تســليط  التحالــف  والوســاطة. إن دور  الســام  بنــاء  مجــال 

التــي يتمتعــن بهــا وإســهاماتهن فــي الســام.  النســاء والخبــرات 

وصول النساء للمناصب القيادية يعزز مشاركتهن في الوساطة

االتحــاد  يقودهــا  التــي  الوســاطة  البــارزة لعبــن دورا فــي  النســائية  القيــادات  عــدٌد قليــٌل مــن 
األفريقــي، مثــل رئيســة ليبيريــا الســابقة إليــن جونســون ســيرليف، والرئيســة المؤقتــة الســابقة 
ي الســابقة الدكتورة  لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى كاثريــن ســامبا بانــزا، ونائبــة الرئيــس األوغند
جنــوب  ومقرهــا  ماشــيل  جراســا  مؤسســة  رئيــس  ماشــيل،  وجراســا  ي،  كازيبــو سبيســيوزا 
القياديــة يمكــن أن تســاهم فــي  المناصــب  المــرأة فــي  يــدل علــى أن مشــاركة  أفريقيــا. وهــذا 

ــا. ــي أفريقي ــاء ف النس ــن  ــطاء م ــة الوس ــيع مجموع ــي توس ــاف ف ــة المط نهاي

Institute for Security Studies. FemWise Set to Boost Women’s Roles 
in Peace Processes .2018.

إن هنــاك فرصــة لبنــاء شــراكات بيــن الشــبكة العربية للنســاء وســيطات الســام وجميع 
ــرة  ــبكات كثم ــذه الش ــم ه ــيس معظ ــاء تأس ــد ج ــة. لق ــة القائم ــة والدولي ــبكات اإلقليمي الش
ــاركة  ى مش ــتو ــع مس ــى رف ــة إل الرامي ى  ــر ــة األخ ــات الفاعل ــائية والجه ــات النس ــود المجموع لجه
النزاعــات المســلحة. وقــد تســنى لهــذه الجهــود أن  النســاء فــي الســاحة الدبلوماســية وتســوية 
ُتســمع العالــم أصــوات النســاء. إن دراســة باقــة اختصاصــات كل شــبكة وُحزمــة األولويــات التــي 
اختارتهــا، ســتفيد الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام عنــد تحديــد باقــة اختصاصاتهــا 
وســيطات  للنســاء  العربيــة  للشــبكة  يتســنى  أن  المتوقــع  فمــن  وعليــه،  أولوياتهــا.  وحزمــة 
وتشــارك  المســتفادة،  والــدروس  الخبــرات  الدوليــة تبــادل  الشــبكات  وكل مــن هــذه  الســام 
المعلومــات والممارســات الفضلــى، وتوفيــر الدعــم الفنــي واللوجســتي، والتعــاون فــي حمــات 

ــات.  ــاطات والفعالي ــي النش ــيق ف ــج والتنس التروي
النســاء  وســيطات  للنســاء  العربيــة  للشــبكة  المتــاح  مــن  فإنــه  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
فهــذه  الدوليــة.  الوســاطة  لشــبكات  التنظيميــة  الخصائــص  تنــوع  مــن  االســتفادة 
الشــبكات الدوليــة وهياكلهــا التنظيميــة تختلــف فيمــا بينهــا فيمــا يتصــل بصيغــة العاقــات 
تنظيميــة  هيــاكل  فهنــاك  الخارجيــة.  لعاقاتهــا  مقاربتهــا  بصيغــة  يتصــل  وفيمــا  الداخليــة، 
الرأســي.  الطابــع  يغلــب عليهــا  بينمــا هنــاك هيــاكل تنظيميــة  األفقــي  الطابــع  يغلــب عليهــا 
التوســع  تفضــل  وغيرهــا  الصرامــة،  مــن  أعلــى  ى  مســتو تعتمــد  تنظيميــة  هيــاكل  وهنــاك 
الموجــودة علــى  رســم خريطــة دقيقــة للشــبكات  وعليــه، فــإن  المرونــة.  اعتمــاد مفهــوم  فــي 
العربيــة  الشــبكة  ســُيفيد  العمــل  وصيــغ  ونمــاذج  التنظيميــة  والهيــاكل  البنيــة  ى  مســتو
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اختبــار نجاعــة تلــك  وعنــد  التنظيميــة،  بنيتهــا  رســم خريطــة  الســام عنــد  وســيطات  للنســاء 
البنيــة التنظيميــة. بجانــب ذلــك، إن شــبكات النســاء الوســيطات الدوليــة تختلــف فيمــا بينهــا 
أكثــر تحفظــا  يعتمــد تصــورا  وإجــراءات للعضويــة. فبعضهــا  ومعاييــر  حيــث سياســات  مــن 
فيمــا يتعلــق باالنضمــام لهــا، بينمــا يعتمــد البعــض اآلخــر سياســات أكثــر انفتاحــا لانضمــام 
الدوليــة  الشــبكات  تعتمدهــا  التــي  العضويــة  سياســات  دراســة  أن  ذلــك  علــى  يترتــب  إليهــا. 
ــة  ــات عضوي ــة سياس ــي صياغ ــام ف ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــبكة العربي ــيفيد الش ــة س القائم
مرنــة ومناســبة لوضعهــا تنعكــس إيجابــا علــى األداء. باإلضافــة إلــى ذلــك، إن دراســة سياســات 
للنســاء  العربيــة  الشــبكة  ســيفيد  القائمــة  الدوليــة  الشــبكات  تعتمدهــا  التــي  التمويــل 
الخاصــة.   متطلباتهــا  تناســب  واقعيــة  تمويــل  سياســات  صياغــة  فــي  الســام   وســيطات 

ـر عــدد مــن الـفـرص تتمثــل فــي الـــرسائل  إن التكامــل بيــن شــبكات الوســاطة يوـف

والضغــط. والمناـصـرة  التعاونيــة 

باحث بمشروع الوسطاء بمعهد الد راسات العليا بجنيف.

يــز دور النســاء فــي بنــاء الســالم واألمــن فــي المنطقــة العربيــة - بيئــة  ح -  إرث مــن جهــود تعز
إقليميــة مواتيــة 

خــال  العربيــة  الســاحة  فــي  تحققــت  التــي  واإلنجــازات  بذلــت  التــي  الجهــود  تمثــل 
ى مشــاركة النســاء وتمكينهــن فــي الحيــاة  العقــود الماضيــة فيمــا يتصــل برفــع مســتو
السياســية، والتــي قــادت معظمهــا جامعــة الــدول العربيــة، إرثــا يمكــن للشــبكة العربيــة 
الــدول العربيــة جهــود حثيثــة فــي  لوســيطات الســام االســتفادة منــه. لقــد بذلــت جامعــة 
مختلــف المجــاالت االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة لتعزيز دور المرأة فــي كافة المجاالت، 
المــرأة وتعزيــز  ي يمــارس ضدهــن ضمــن ســياق حمايــة  الــذ ي  ي والمــاد وإنهــاء العنــف المعنــو
بنــاء الســام واألمــن فــي المنطقــة، وقــد أســفرت هــذه الجهــود عــن تحقيــق عــدد  أدوارهــا فــي 

يلــي، بعضــا منهــا:  مــن اإلنجــازات وفيمــا 
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إنشاء لجنة المرأة العربية
الــدول العربيــة لجنــة المــرأة العربيــة بموجــب القــرار 2828  فــي عــام 1971، أسســت جامعــة 
ى وزراء الخارجيــة. إن لجنــة المرأة  الصــادر عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتو
يخــص  المشــترك فيمــا  الرســمي  العربــي  التعــاون  العربيــة لجنــة فنيــة مختصــة تعمــق مــن 
ــاع  ــة بالقط ــرة والطفول ــرأة واألس الم ــا إدارة  ــل حالي ــاالت. وتعم ــع المج ــي جمي ــرأة ف الم ــئون  ش
المــرأة العربيــة علــى وضــع االســتراتيجيات  الفنيــة للجنــة  االجتماعــي بالجامعــة بصفتهــا األمانــة 
وتعزيــز  ودعــم حقوقهــا  العربيــة  المنطقــة  المــرأة فــي  بوضــع  بالنهــوض  المعنيــة  والبرامــج 
ي والسياســي وحمايتهــا فــي أوقــات  التمكيــن االقتصــاد بيــن الجنســين مــن خــال  المســاواة 
النســاء  ضــد  العنــف  وإنهــاء  المســلحة  والنزاعــات  االســتقرار  عــدم  فتــرات  وأثنــاء  الســلم 
الدوليــة  الــدول للمعاهــدات والمواثيــق  التقــدم المحــرز فــي مجــال تنفيــذ  والفتيــات ومتابعــة 

العاقــة. ذات 

القرارات ذات الصلة
تتقاطــع جهــود الجامعــة فيمــا يتصــل بأجنــدة المــرأة والســام واألمــن مــع تنفيــذ قــرارات 
القــرارات قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 لســنة  مجلــس األمــن ذات الصلــة. ولعــل أهــم هــذه 
ــة  ــذه الحزم ــدت ه ــد أك ــه. وق ــة ل ــرارات الاحق ــام، والق ــن والس ــرأة واألم الم ــدة  ــي بأجن 2000 المعن
ــل  ــام وح ــظ الس ــزاع وحف الن ــع  ــل من ــع مراح ــي جمي ــرأة ف الم ــراك  ــة إش ــى أهمي ــرارات عل الق ــن  م

النزاعــات المســلحة وبنــاء الســام. 

دمج منظور النوع االجتماعي في مشروع إدارة النزاعات المسلحة 
يهــدف مشــروع إدارة النزاعــات المســلحة بالشــراكة مــع االتحاد األوروبــي وبرنامج األمم 
بمواجهــة  يتصــل  العامــة فيمــا  األمانــة  وإمكانــات  اإلنمائــي إلــى دعــم قــدرات  المتحــدة 
التــي تفرضهــا األزمــات فــي المنطقــة فــي مرحلــة النزاعــات المســلحة ومرحلــة  التحديــات 
مــا بعــد النزاعــات المســلحة، وتعزيــز وســائل اإلنــذار المبكــر. كمــا يهــدف إلــى تأســيس 
القــدرات للعامليــن فــي مجــال مواجهــة األزمــات فــي  منصــة جديــدة للتعــاون العربــي وتعزيــز 
المشــروع  االجتماعــي فــي جميــع عناصــر  النــوع  باإلضافــة إلــى دمــج منظــور  العربيــة،  الــدول 
ى تعــرض النســاء والفتيــات للمخاطــر عمومــا وآلثــار النزاعات المســلحة  انطاقــا مــن أن مســتو

الرجــال لــه.  ى تعــرض  خصوصــا أعلــى بكثيــر مــن مســتو

ــوع  ــور الن ــى منظ ــوارئ وتبن ــاالت الط ــي ح ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــة بالمس ــدوات المتعلق الن
االجتماعــي

المســلحة،  النزاعــات  إدارة  مشــروع  فــي  االجتماعــي  النــوع  منظــور  دمــج  إطــار  ضمــن 
الــدول العربيــة بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي وبرنامــج األمــم المتحــدة  نظمــت جامعــة 
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اإلنمائــي ومنظمــة كرامــة النــدوة اإلقليميــة حــول المســاواة بيــن الجنســين فــي حــاالت 
النــدوة إلــى تحديــد وســائل دعــم  ئ، عــام 2014 بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية. هدفــت  الطــوار
المــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف خــال  المــرأة فــي صنــع الســام وضمــان حمايــة  مشــاركة 
الجنســين علــى مائــدة  بيــن  المســاواة  ئ. كمــا جــرت مناقشــة ســبل  والطــوار النــزاع  أوقــات 
التفــاوض وفــي عمليــات الســام، ووضــع خطــط عمــل وطنيــة للمجتمــع المدنــي بشــأن المــرأة 

ــة.  ــل المنطق ــن داخ ــام واألم والس
والنزاعــات  االجتماعــي  النــوع  ى  منتــد العربيــة  الــدول  جامعــة  عقــدت   ،2015 عــام  وفــى 
المســلحة، بالتعــاون مــع المكتــب اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي للــدول 
ى  بالذكــر ى مــع االحتفــال  المنتــد العربيــة، ومنظمــة كرامــة فــي نيويــورك. وقــد تزامــن انعقــاد 
ســلط  وقــد  واألمــن.  والســام  المــرأة  بشــأن   1325 األمــن  مجلــس  لقــرار  عشــرة  الخامســة 
النســاء والفتيــات  ى الضــوء علــى أهميــة معالجــة االنتهــاكات المنهجيــة المرتكبــة ضــد  المنتــد
زيــادة كبيــرة نتيجــة محدوديــة  أنحــاء المنطقــة العربيــة والتــي تزيــد  النــزاع فــي جميــع  فــي مناطــق 

التأهيــل للضحايــا. الوقايــة وخدمــات اإلغاثــة واإلنعــاش وإعــادة  جهــود 
 

االستراتيجية اإلقليمية للمرأة واألمن والسالم 
الــدول العربيــة بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة االســتراتيجية  أعــدت جامعــة 
وخطــة العمــل اإلقليميــة للمــرأة واألمــن والســام وخطــة العمــل التنفيذيــة التــي حملــت 
عنــوان »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســام«.16  وقــد اعتمــدت االســتراتيجية بموجــب 
الخارجيــة  ى وزراء  الــدول العربيــة علــى مســتو ي أصــدره مجلــس جامعــة  الــذ القــرار رقــم )7966( 
فــي دورة المجلــس العاديــة الـــ )144( عــام 2015. إن جوهــر الرؤيــة الحاكمــة لاســتراتيجية هــو ضمان 
ــرب  الح ــات  ــي أوق ــي ف ــوع االجتماع الن ــى  ــم عل القائ ــف  ــن العن ــة م ــي الحماي ــة ف ــرأة العربي الم ــق  ح
والســام وحصولهــا علــى حقوقهــا كاملــة دون تمييــز، وتعزيز دورهــا في مجتمع تســوده العدالة 
بيئــة  والمســاواة. كمــا تهــدف االســتراتيجية إلــى وضــع إطــار عربــي عــام يعمــل علــى اســتحداث 
القــرار علــى  حساســة للنــوع االجتماعــي، ويحفــز ســائر الجهــات العربيــة ذات الصلــة وصانعــي 
ى الوطنــي علــى العمــل الفعلــي لحمايــة المــرأة مــن  ى اإلقليمــي العربــي وعلــى المســتو المســتو
ي تتعــرض لــه خاصــة فــي أوقــات الحــروب  كل أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والــذ

واالحتــال والنزاعــات المســلحة. 

5

المرأة العربية. هيئة األمم المتحدة  الدول العربية. منظمة  أبو غزالة )2015(. االستراتيجية اإلقليمية للمرأة واالمن والسام. جامعة  16 هيفاء 

الدول العربية.  أبو غزالة )2015(. االستراتيجية اإلقليمية للمرأة واالمن والسام. جامعة  المرأة. هيفاء  للمساوة بين الجنسين وتمكين 
المرأة.  المرأة العربية. هيئة األمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين  منظمة 

http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/13268_%D%8A%7D%84%9D%8A%7D%8B%3D%8AA%D%8
B%1D%8A%7D%8AA%D8%9A%D%8AC%D8%9A%D%8A%20%9D%8A%7D%84%9D%8A%7D%82%9D9
%84%D8%9A%D%85%9D8%9A%D%8A%20%9D%8AD%D%85%9D%8A%7D8%9A%D%8A%20%9D%8A
%7D%84%9D%85%9D%8B%1D%8A%3D%8A%20%9D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1D%8A%8D8%9
A%D%8A%20%9D%8A%7D%84%9D%8A%3D%85%9D%20%86%9D%88%9D%8A%7D%84%9D%8B%3
D%84%9D%8A%7D85%9.pdf
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تأسيس لجنة طوارئ لحماية النساء 
مبــادرة  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  مــع  بالتعــاون  العربيــة  الــدول  جامعــة  أطلقــت 
ئ لحمايــة النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة بالمنطقــة العربيــة  لتأســيس لجنــة الطــوار
رقــم 8374  بموجــب قــرار  اللجنــة  اعُتمــدت  وقــد  العربيــة.  المــرأة  كلجنــة منبثقــة عــن لجنــة 
اللجنــة  وتعمــل  ي.  الــوزار ى  المســتو الجامعــة علــى  الــدورة 151 لمجلــس  أعمــال  الصــادر عــن 
علــى وضــع برامــج وقائيــة وإغاثيــة وقانونيــة لمواجهــة االنتهــاكات والمحاســبة عليهــا، وإصــدار 

والتحليــل.  الدوريــة للمتابعــة  التقاريــر 

ــالم  ــرأة والس ــة للم ــط الوطني ــل بالخط ــا يتص ــاء فيم ــدول األعض ــدرات لل ــز الق ي ــج تعز ــم برام تصمي
ــن  واألم

يتصــل  األعضــاء فيمــا  القــدرات للــدول  بنــاء  برامــج  العربيــة  الــدول  جامعــة  صممــت 
وعــي  ى  رفــع مســتو البرنامــج  الغــرض مــن  والســام.  واألمــن  الوطنيــة للمــرأة  بالخطــط 
التــي  وبالتحديــات  واألمــن  والســام  للمــرأة  الوطنيــة  الخطــة  بمفهــوم  وإحاطتهــن  النســاء 
الحمايــة  ى  مســتو رفــع  فــي  إســهامهن  وكيفيــة  المســلحة  النزاعــات  ومخاطــر  تواجههــن 

للمــرأة.  والواقعيــة  الرســمية 

يــز دور المــرأة فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع فــي  المؤتمــر الــوزاري رفيــع المســتوى حــول تعز
المنطقــة العربيــة 

الــدول العربيــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي واالتحــاد  عقــدت جامعــة 
النــزاع فــي المنطقــة العربيــة.  األوروبــي مؤتمــر تعزيــز دور المــرأة فــي مجتمعــات مــا بعــد 
الدوليــة ذات الصلــة لتعزيــز  القــرارات  وقــد جــاء عقــد المؤتمــر إللقــاء الضــوء علــى طــرق تفعيــل 
البنــاء.  التعافــي وإعــادة  النســاء فــي المنطقــة العربيــة فــي عمليــات الســام ومراحــل  مشــاركة 
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أ - الوساطة الرقمية 
الوســاطة الرقميــة هــي الوســاطة التــي تعتمــد اعتمــادا واســع النطــاق علــى إمكانيــات 
طــرق  مــن  عــدد  فهنــاك  الرقمــي.  واالتصــال  والرقمنــة  والمعلوماتيــة  الحديثــة  التقنيــة 
التــي يمكــن االســتفادة منهــا  ــددة الســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت  وتطبيقــات مح
بــروز الوســاطة الرقميــة  النزاعــات المســلحة. وُيعــدُّ  اســتفادة مباشــرة فــي الوســاطة لتســوية 
ى اعتمــاد البشــر والمجتمعــات علــى تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت.  امتــدادا لزيــادة مســتو
وبنــاء  أساســية للتواصــل  وســيلة  أصبحــت  واالتصــاالت قــد  المعلومــات  أن تقنيــة  فمثلمــا 
ــت  ــد أصبح ــات، فق ــر والمجتمع ــاة البش ــاالت حي ــن مج ــل م ــدد هائ ــي ع ــا ف ــكل صوره ــة ب المعرف
وكمــا هــو  والوســاطة.  الدوليــة  العاقــات  والمعرفــة فــي  أيضــا للتواصــل  أساســية  وســيلة 
النزاعــات  حــال الوســاطة علــى أرض الواقــع، فــإن الغايــة العليــا للوســاطة الرقميــة هــي تســوية 
ي أن اإلنســان هــو محــور جهــود الوســاطة  المســلحة وبنــاء الســام حفاظــا علــى أرواح البشــر. أ
التــي  انتشــار جائحــة كوفيــد 19  بــروزا نتيجــة  ازداد  الرقميــة  الوســاطة  أيضــا. لكــن دور  الرقميــة 
ى ذلــك إلــى فــرض قيــود غيــر مســبوقة  ي. فقــد أد فرضــت االلتــزام بالتباعــد االجتماعــي أو الجســد
ى العالمــي وعلــى حركــة الســفر.  ى الوطنــي وعلــى المســتو علــى الحركــة وإغاقــات علــى المســتو
التــي أدت إليهــا الجائحــة، وبــروز شــاغل إمكانيــة حصــول جائحــات  وفــي ضــوء فداحــة الخســائر 
مســتقبا، اتجهــت األنظــار أكثــر وأكثــر للحــوار والتفــاوض الرقمــي أو االفتراضــي كبديــل للحــوار 
لنــداء  اســتجابًة  الرقميــة  الوســاطة  فــي  التوســع  مثــل  وقــد  الواقــع.  أرض  علــى  والتفــاوض 
 The global call for ى العالــم النــار علــى مســتو األميــن العــام لألمــم المتحــدة لوقــف إطــاق 

ي أطلقــه فــي مــارس 2020.  ceasefire الــذ

الرقميــة  بالمقاربــة  نســميه  مــا  والدة  الرقمــي  للتواصــل  اللجــوء  زيــادة  عــن  نتــج  لقــد 
كوســيط  الرقميــة  التقنيــات  دور  أن  الرقميــة  المقاربــة  جوهــر  االفتراضيــة.  والدبلوماســية 
أساســي فــي التواصــل اإلنســاني والمجتمعــي آخــٌذ فــي االزديــاد فــي جميــع مجــاالت حيــاة األفــراد 
والمجتمعــات آخــذ فــي االزديــاد، وأنــه يترتــب علــى ذلــك وجــوب أخــذ هــذا التطــور فــي االعتبــار دومــا 
النزاعــات المســلحة وســبل تســويتها.     ي ظاهــرة أو مســلك إنســاني. وهــذا يشــمل  عنــد تنــاول أ
الجهــود  تعزيــز  فــي  الوســيطات  النســاء  دور  عــن  الســؤال  بــرز  الســياق،  هــذا  وضمــن 
ــد  ــة كوفي ــار جائح ــة انتش ــن مرحل ــام ضم ــاء الس ــاطة وبن ــود الوس ــز جه ــى تعزي ــة إل الرامي
19 بطبيعتهــا الخاصــة. وقــد ســلطت شــبكات الوســاطة النســائية الضــوء علــى هــذا الســؤال 
وأطلقــت مبــادرات للتحــاور والتشــاور حــول كيفيــة تنســيق الجهود والتعــاون فــي مواءمة جهود 
ي  التــي مــن الضــرور الوســاطة مــع الواقــع الجديــد ومتطلباتــه. وقــد اتضــح أن أولــى الخطــوات 
ى مبتكــرة لضمــان  الــدروس وتكويــن رؤ اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد مشــاركة المعلومــات وتبــادل 

اســتمرار جهــود الوســاطة.      
علــى أنــه ينبغــي فهــم أن بــروز الوســاطة الرقميــة ال يعنــي بالضــرورة أنها ســتحل بالكامل 
بجانــب  ســيكون  عليهــا  االعتمــاد  إن  بــل  الواقــع،  أرض  فــي  الشــخصية  الوســاطة  محــل 
االعتمــاد علــى الوســاطة الشــخصية فــي أرض الواقــع. حتــى خــال مرحلــة انتشــار جائحــة كوفيــد 

القسم السابع: الوساطة الرقمية

الرقمية القسم السابع: الوساطة 



60

19، شــهد العالــم اســتمرار عــدد مــن عمليــات الوســاطة والتفــاوض بيــن أطــراف متنازعــة اعتمــادا 
أهميــة  وفــي ضــوء  بصــورة جزئيــة.  األقــل  الواقــع، علــى  أرض  الشــخصية فــي  اللقــاءات  علــى 
اللقــاء الشــخصي فــي أرض الواقــع لضمــان ســرية وكفــاءة التفــاوض، وفــي ضــوء أهميــة اللقــاء 
التــي ال يكــون  الشــخصي فــي أرض الواقــع لبنــاء الثقــة واالطمئنــان والتفاهــم، فإنــه فــي األوقــات 
فيهــا شــاغل الجائحــة قائمــا، مــن المتوقــع أن تعتمــد عمليــات الوســاطة فــي المســتقبل علــى 
الجمــع بيــن الوســاطة الشــخصية فــي أرض الواقع والوســاطة الرقميــة في المجــال االفتراضي.          

ب - أبرز المزايا العامة للوساطة الرقمية17  
يمكــن للوســاطة الرقميــة أن تســهم فــي تعزيــز جهود الوســاطة واســتحداث فــرص كثيرة 

لبنــاء الســام. الفقــرات اآلتيــة تتضمــن أبرز تلــك المزايــا بإيجاز. 

توفير معلومات متناسقة ومتطابقة ألطراف النزاع
ي  ي الوســاطة الرقميــة علــى إمكانيــة مســاعدة أطــراف النــزاع المســلح علــى تفــاد تنطــو
االنجــراف للمواجهــة العســكرية. كثيــر مــن المواجهــات العســكرية تندلــع نتيجــة نشــوء فجوة 
وقــد  المتاحــة.  المعلومــات  أســاس  الموقــف علــى  ونتيجــة تقديــر  األطــراف،  بيــن  معلوماتيــة 
ــن  ــات بي ــق المعلوم ــق وتناس ــدم تطاب ــى ع ــات إل ــادل المعلوم ــال وتب ــي االتص ــاق ف ي اإلخف ــؤد ي
األطــراف المعنيــة. وهــذا مــا قــد يدفــع طرفــا أو أكثــر للجــوء إلــى العنــف. الوســاطة الرقميــة قــد 
ــال  ــات االتص ــح تقني ــد تتي ــا ق ــراف. كم ــن األط ــة بي ــوة المعلوماتي ــى الفج ــاء عل ــي القض ــهم ف تس
 الحديثــة تقليــص اللجــوء إلــى الدبلوماســية المكوكيــة التــي تتوخــى نقــل المعلومــات نقا ســريعا.

صياغة السرديات الجامعة
الوســاطة الرقميــة تتيــح إمكانيــة صياغــة ســردية مشــتركة بيــن األطــراف المتنازعــة حــول 
ــن  ــلحة تتضم ــات المس النزاع ــول  ــراف ح ــا األط ــي يتبناه الت ــرديات  ــوم أن الس ــن المعل ــزاع. م الن
األطــراف  الغالــب تتبايــن ســرديات  وفــي  المختلفــة.  النــزاع  ورؤيتهــم لجوانــب  فهمهــم للنــزاع 
اللقــاء قليلــة. وخــال العشــرين ســنة  المختلفــة للنزاعــات المســلحة تباينــا حــادا، وتكــون نقــاط 
النزاعــات المســلحة، إذ إنــه بجانــب المواجهــات العســكرية  الماضيــة، حصــل تطــور فــي ســياقات 
بــرزت مواجهــات بيــن ســرديات األطــراف فــي المجــال االفتراضــي. إن تقليــص  علــى أرض الواقــع، 
خــال  مــن  ذلــك  ويتحقــق  الوســطاء.  عمــل  صميــم  فــي  اللقــاء  نقــاط  وزيــادة  الخــاف  نقــاط 
النــزاع لتبنــي ســردية جامعــة مشــتركة. كمــا إن اإلمكانيــات  وســائل كثيــرة منهــا توجيــه أطــراف 
ي عليهــا التقنيــات الحديثــة فــي مجــال المعلوماتيــة واالتصــاالت  التــي تنطــو الكثيــرة الجديــدة 
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17 Joëlle Jenny, Rosi Greenberg, Vincent Lowney and Guy Banim Edited by Jonathan Harlander (2018). 
Mediation Practice Series. Peacemaking and new technologies Dilemmas & options for mediators. Center for 
Humanitarian Dialogue. 
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/12/2018/MPS-8-Peacemaking-and-New-Technologies.pdf
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تتيــح إمكانيــة صياغــة ســرديات جامعــة فــي عمليــات الوســاطة مــن خــال نقــاش رصيــن ييســره 
فريــق الوســاطة بيــن األطــراف المتنازعــة ومؤيديهــم ســواء علــى الطاولــة الواقعيــة أو الطاولــة 
الوســيطات قــدرات اســتثنائية فــي صياغــة  النســاء  ى  أن لــد التجــارب  أثبتــت  االفتراضيــة. لقــد 
والتــي  المســلحة،  النزاعــات  أطــراف  بيــن  التاقــي  أكبــر مــن نقــاط  التــي توجــد قــدرا  الســرديات 

ــا.   ــوء عليه ــلط الض ــتركة وتس ــح المش ــف المصال تستكش

بناء حلول مناسبة 
ي على إمكانيات مفيدة للوســطاء في اجتراح الحلول المناســبة  الوســاطة الرقمية تنطو
النزاعــات المســلحة، يتضمــن  للنزاعــات المســلحة مــن خــال نقــل المعرفــة. فــي معظــم 
التكليــف الصــادر للوســيط وواليتــه اقتــراح منظــور جديــد للنــزاع المســلح وحلــول ابتكاريــة. وفــي 
المتاحــة  الســام  الشــبكية التفاقــات  البيانــات  االســتفادة مــن قواعــد  يمكــن للوســطاء  ذلــك 
علــى الشــبكة والتــي هنــاك إمكانيــة للوصــول لهــا وفقــا لصيغــة الوصــول المفتــوح ومــن خــال 
البحــث الذكــي، أو قواعــد البيانــات المُعــدة إعــدادا خاصــا والمجهــزة تجهيــزا خاصــا مــن قبــل جهات 

متخصصــة فــي المعلومــات المتصلــة بالنزاعــات المســلحة.  

الشمول
أســفرت  لقــد  الوســاطة.  جهــود  فــي  الشــمول  تعزيــز  الرقميــة  الوســاطة  شــأن  مــن  إن 
التقنيــات الرقميــة عــن زيــادة القــدرة علــى انخــراط المزيد مــن األطــراف واألفــراد والمجموعات في 
عمليــات الســام. كمــا تتيــح المنصات المتاحة عبر الشــبكة وبعــض التطبيقات للفئات الهشــة 
المتضــررة مــن النزاعــات المســلحة ومنهــا النســاء التعبيــر عن نفســها وإســماع أصواتها. ليس 
ــلحة  ــات المس النزاع ــن  ــررة م ــات المتض ــع الفئ ــل م ــطاء التواص ــن للوس ــل يمك ــب، ب ــذا فحس ه
ويتيــح ذلــك مزايــا ال حصــر لهــا مثــل معرفــة  الفعلــي.  الوقــت  ي فــي  أ تواصــا تفاعليــا لحظيــا 
التــزام األطــراف المتنازعــة بتعهداتهــم والخطــوات  النــزاع علــى أرض الواقــع، وتقييــم  تطــورات 
التــي وعــدوا باتخاذهــا علــى أرض الواقــع. كمــا تتضمــن تلــك المزايــا عــرض بعــض عناصــر الحلــول 
ى واقعيتهــا.     ى قبولهــا لهــا ومــد التــي يفكــر فيهــا الوســطاء علــى الفئــات المتضــررة لقيــاس مــد

ت - أبرز المخاطر العامة للوساطة الرقمية 
ي استخدام التقنيات الرقمية على مخاطرات.  ينطو

الرقميــة مــن  التطبيقــات  باســتخدام  الوســاطة لمحــاوالت نقــض  قــد تتعــرض عمليــة 
جانــب جهــة مــا. فمثلما أن هناك ممارســات جيــدة في التعامل مــع إنجازات التقنيــة وتطبيقاتها 
ــي  ــة ف ــا مصلح ى أن له ــر ــي ت الت ــات  ــض الجه ــأ بع ــد تلج ــلبية. وق ــات س ــاك ممارس ــة، فهن الحديث

ذلــك إلــى هجــوم ســيبراني.   
فــي بعــض األحيــان، يمكــن أن تتعــرض ســرية معلومــات الوســاطة لانتهــاك مــن خــال 
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ي محــاوالت قرصنــة معلوماتيــة لتحقيــق غايــات مختلفــة ذات طابــع  االختــراق الرقمــي. قــد تجــر
م أفــراد منخرطــون فــي عمليــة الوســاطة على إفشــاء بعض 

ِ
ي. كمــا قــد ُيقــد سياســي أو اقتصــاد

أســرار تلــك العمليــة باســتخدام وســائل االتصــال الرقمــي. 
وســائل  باســتخدام  مهنــي  و/أو  شــخصي  لهجــوم  أنفســهم  الوســطاء  يتعــرض  وقــد 
أغــراض  تحقيــق  أو  الوســاطة،  جهــود  إعاقــة  الهجــوم  هــدف  يكــون  وقــد  الرقمــي.  االتصــال 

الوســيط.  بلــد  بمكانــة  اإلضــرار  أو  الوســيط،  النيــل مــن مصداقيــة  أو  شــخصية، 
ي اســتخدام التقنيــات الرقميــة نفســه إلــى االنتقــاص مــن ظهــور دور النســاء فــي  قــد يــؤد
ــيطات  ــاء الوس ــر النس ــع، تحض ــى أرض الواق ي عل ــر ــي تج الت ــوية  ــات التس ــي عملي ــاطة. ف الوس
ي  شــخصيا علــى طــاوالت المفاوضــات. كمــا يغطــي اإلعــام الحــدث تغطيــة واســعة. كمــا تجــر
بعــض النســاء الوســيطات حــوارات إعاميــة علــى هامــش عمليــة التســوية والمفاوضــات. كل 
ذلــك يعــزز ظهــور دور النســاء فــي الوســاطة للكافــة، وُيســهم فــي إظهــار إنجازاتهــن علــى هــذا 
ــيع  ــة توس ــن إمكاني ــد م ــاطة ويزي ــي الوس ــاركة ف ــي المش ــن ف ــد حقه ــك يعض ــد. وكل ذل الصعي

نطــاق تلــك المشــاركة مســتقبا.     
ي اســتخدام التقنيــات الرقميــة إلــى اســتبعاد بعــض الفئــات إخــاال بمبــدأ  كمــا قــد يــؤد
ــى  ــن إل ــي ينتمي ــاء الات ــد النس ــت. وتع ــلس لإلنترن ــول س ــع بوص ــات ال تتمت ــاك فئ ــمول. هن الش
ــا  ــت. كم ــلس لإلنترن ــول س ــا وص ــس لديه ــي لي الت ــات  ــك الفئ ــن تل ــن بي ــة م ــر هشاش ــرائح أكث ش
ــن  ــدر م ــم بق ــي تتس الت ــات  ــض التطبيق ــى بع ــول إل ــي الوص ــدات ف ــع تعقي ــات أوس ــه فئ ــد تواج ق
التخصــص والتعقيــد. ويمكــن أن ينتــج عــن ذلــك كلــه حصــول إقصــاء أو اســتبعاد. إن المحــذور 
ي ينبغــي أن يظــل حاضــرا فــي األذهــان هــو أال ينجــم عــن الوســاطة الرقميــة وتطبيقاتهــا إنتــاج  الــذ

أنمــاط جديــدة مــن االســتبعاد مــن خــال عوائــق الوصــول. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فهنــاك احتمــال أن تســتخدم التقنيــات الرقميــة فــي تغييــر بعــض 
أو  الحقائــق المتعلقــة بعمليــة الوســاطة. قــد تحصــل محــاوالت لتغييــر وزن بعــض الحقائــق 
ــن  ــت م ــر اإلنترن ــتطاعات عب ــتبيانات واالس ــج االس ــرات أو نتائ ــات أو التقدي البيان ــات أو  المعلوم
خــال تضخيمهــا أو تقليصهــا أو تشــويهها، وذلــك مــن أجــل ترجيــح كفــة موقــف معيــن. وهنــاك 
احتمــال الســتخدام أســاليب تقنيــة وتطبيقــات تقنيــة الختاق أســانيد غيــر واقعية لتحقيــق ذلك. 
ــار  ــمول واعتب ــار الش ــاة اعتب ــن مراع ــق بي ــوازن الدقي ــان الت ــي ضم ــة ف ــا صعوب ــاك أيض هن
ي بتوســيع نطــاق الفئــات  الكفــاءة. إن وجــود تطبيقــات كثيــرة تتيــح اتصــاال بفئــات كثيــرة قــد يغــر
ي إلــى ازدحــام عمليــة  المنخرطــة فــي عمليــة الوســاطة توســيعا كميــا مبالغــا فيــه. وهــذا ســيؤد

الوســاطة. وهــذا االزدحــام ســيضعف ساســة عمليــة الوســاطة.    
ي بعــض حــاالت الوســاطة الرقميــة أو المغــاالة فــي اعتمــاد  باإلضافــة لمــا ســبق، قــد تــؤد
ــطاء  ــي الوس ــة ف ى الثق ــتو ــاض مس ــى انخف ــي إل ــال االفتراض ــي المج ــة ف ــائط التقني الوس
اللقــاء الشــخصي اإلنســاني بيــن الوســيط وأعضــاء  وفــي عمليــة الوســاطة. مــن المســتقر أن 
الثقــة  يعضــد  المعنيــة  ى  األخــر واألطــراف  النــزاع  أطــراف  ممثلــي  وبيــن  الوســاطة  فريــق 
ي عمليــة وســاطة. أما  واالطمئنــان والتفاهــم، وهــي أمــور شــديدة األهميــة يتوقــف عليهــا نجــاح أ
ى الثقــة  أنــه يتيــح قــدرا مــن الثقــة، فــإن مســتو بالنســبة للتفاعــل فــي المجــال االفتراضــي، ومــع 

التــي التفاعــل فــي المجــال االفتراضــي.     ى الثقــة  التــي يتيحهــا أقــل نســبيا مــن مســتو

الرقمية القسم السابع: الوساطة 



63

ث - إدارة مخاطر الوساطة الرقمية وتقليصها
ي تبنــي نهــج إلدارة مخاطــر الوســاطة الرقميــة وتقليصهــا يتســم باإلحــكام  مــن الضــرور
والدقــة. ينبغــي محــو األميــة الرقميــة للوســطاء. كمــا يجــب تعميــق وعــي الوســطاء وإلمامهــم 
ويشــمل  الرقميــة.  بالتقنيــات  المرتبطــة  الرقمــي  واألمــن  الرقمــي  واألمــان  الســامة  بقضايــا 
ذلــك مثــا تدريبهــم علــى اســتخدام قنــوات اتصــال آمنــة واســتخدام التشــفير. فضــا عــن ذلــك، 
نفســها  الوســاطة  واســتراتيجية  الوســاطة  جهــود  تخطيــط  عمليــة  تكــون  ألن  حاجــة  هنــاك 
وعلــى  بجميــع عناصرهــا  يتعلــق  الرقميــة فيمــا  رصيــن للمقاربــة  ومســتندة إلــى إدمــاج  فعالــة 
التــي ينبغــي اســتخدامها، وتحديــد  رأســها الميزنــة. ويســتلزم ذلــك تعريــف التقنيــات الرقميــة 
ــا  ــاطة. كم ــة الوس ــة لعملي ــل المختلف ــال المراح ــتخدامها، خ ــكان اس ــتخدامها، وم ــت اس توقي
ينبغــي أن يضــم فريــق الوســاطة مستشــارين رقمييــن وخبــراء فنييــن أصحــاب درايــة ومعرفــة 
فنيــة فــي الرقميــات والمعلوماتيــة واالتصــال. كمــا ينبغــي وضــع ميثــاق حاكــم يتضمــن القواعــد 
الحاكمــة، وااللتزامــات األخاقيــة للوســاطة، مــن خــال المجــال االفتراضــي، وكيفيــة االســتفادة 
ــي  ــن ف ــل متخصصي ــن قب ــاغ م ــى أن تص ــياق، عل ــذا الس ــي ه ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــن وس م

ــات.  ــة المعلوم ــال تقني مج

Geographic Information Systems نظم المعلومات الجغرافية  
كمــا يمكــن لجهود الوســاطة أن تســتفيد من نظم المعلومات الجغرافيــة GIS. نظم المعلومات   

الجغرافيــة هــي أدوات رقميــة تقــوم بتخزيــن المعلومــات وتحليلهــا وتصورهــا ضمــن 

أبرز تطبيقات الوساطة الرقمية

  وسائل التواصل االجتماعي
مصطلــح  أن  بالذكــر  جديــٌر  االجتماعــي.  التواصــل  وســائل  مــن  االســتفادة  للوســطاء  يمكــن   
التطبيقــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  يشــمل  واســع  مصطلــح  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ومقاطــع  والصــور  )النصــوص  ى  المحتــو بإنشــاء  للمســتخدمين  تســمح  التــي  التفاعليــة 
البينيــة.  الشــبكة  البعــض مــن خــال مجتمــع عبــر  بعضهــم  األفــكار مــع  ومشــاركة  الفيديــو( 
ــة  اللوحي ــزة  أو األجه ــوب  ــزة الحاس ــى أجه ــة عل ــائط االجتماعي ــع الوس ــتخدمون م ــل المس يتفاع
التطبيقــات المســتندة إلــى الشــبكة. ويســتخدم الوســطاء  أو  البرامــج  الذكيــة عبــر  أو الهواتــف 
قنــوات  وتقويــة  التحليــل،  لدعــم  االجتماعــي  التواصــل  لوســائل  مختلفــة  تطبيقــات  وفرقهــم 
المزيــد مــن الشــمول، وتعزيــز اســتراتيجيات االتصــاالت  النــزاع، وتعزيــز  االنخــراط مــع أطــراف 
الوســطاء  قبــل  مــن  اســتخدامًا  األكثــر  االجتماعيــة  الوســائط  تطبيقــات  وتشــمل  العامــة. 
و   SnapChat و   LinkedInو  Instagram و   Flickr و   Facebook مثــل  منصــات 
الفوريــة مثــل Signal و Telegram وViber و  Twitter و YouTube وتطبيقــات المراســلة 

.WhatsApp

الرقمية القسم السابع: الوساطة 



64

التــي  البيانــات  ي دمجهــا مــع  البيانــات عبــر صــور األقمــار الصناعيــة ويجــر الخرائــط. تجمــع  قالــب   
ى. يمكــن للوســطاء وفرقهــم االســتفادة مــن تقنيــات نظــم المعلومــات  تجمــع مــن مصــادر أخــر
الجغرافيــة لتوفيــر المعلومــات الجغرافيــة - فــي الوقــت الفعلــي أو التاريخــي - فــي مواقــع محــددة 
االنتبــاه علــى مجموعــات  يســاعد ذلــك فــي تركيــز  أن  يمكــن  األرض.  بالوضــع علــى  وكيــف تتأثــر 
الرئيســية  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  أو  المهمشــة  الفئــات  أو  النســاء  مثــل  محــددة  ســكانية 
اتفاقــات  أو  الترتيبــات األمنيــة  أو تمــول الصــراع. كمــا يمكــن اســتخدامها لرصــد  التــي قــد تؤجــج 
ى عــدد مــن  النــزاع. يوجــد لــد بيــن أطــراف  الثقــة  النــار، وتوفيــر وســيلة مهمــة لبنــاء  وقــف إطــاق 
الدوليــة، بمــا فــي ذلــك األمــم المتحــدة، مــوارد مهمــة للخرائــط ولنظــم المعلومــات  المنظمــات 
ــم  ــة لألم ــة المكاني ــات الجغرافي ــم المعلوم ــك قس ــمل ذل ــال، يش المث ــبيل  ــى س ــة. عل الجغرافي
المتعلقــة  والخرائــط   UN Geospatial Information Section (UN GIS المتحــدة 
بمهــام األمــم المتحــدة والموضوعــات التــي تركــز عليهــا باإلضافــة إلــى التحليــل المكانــي والصــور، 
التــي ينفذهــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، وتحليــل الصــور  الويــب لجهــود اإلغاثــة  خرائــط 
للبيئــة لرصــد  المتحــدة  األمــم  لبرنامــج   MapX أو منصــة  الســاتايتية،  والحلــول   UNOSAT
التــي  حجمــا  األصغــر  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  بالنســبة  البيئــة.  وتغيــر  الطبيعيــة  المــوارد 
بــرزت لديهــا قيــود نتيجــة  النزاعــات علــى نطــاق أوســع، فقــد  تعمــل فــي مجــال الوســاطة ومنــع 
أصبحــت متاحــة  التقنيــة  أن  الجغرافيــة مــع  المعلومــات  اســتخدام مــوارد نظــم  ارتفــاع كلفــة 
بصــورة متزايــدة. توفــر العديــد مــن األدوات المفتوحــة المصــدر والمصــادر مــن الجماهيــر بدائــل 
 Global Incidentو  Airbus ‹Defense and Space التكلفــة مثــل  مهمــة منخفضــة 
 MDA Geospatial و   Liveuamapو  Jane›s Satellite Imagery Analysisو  Map

.Ushahidi و   Services

Data Analytics تحليات البيانات  
تحليــات البيانــات هــي عملية معقــدة لتحليل كميات كبيرة مــن البيانــات، أو »البيانات الضخمة«،   
ى. تســتخدم تقنيــات مختلفــة  ى الخفيــة والمتســقة األخــر وتحديــد األنمــاط واالرتباطــات والــرؤ
لجمــع البيانــات مــن مجموعــة واســعة مــن المصادر الرقميــة. وفي ســياقات النزاعات، تســتخدم 
أو تحليــل  النــزاع، واإلنــذار المبكــر، والتنبــؤ بالتضــارب واإلدراك  البيانــات لغــرض تحليــل  تحليــات 
البيانــات  اســتخدام تحليــات  يمكــن  الجغرافيــة،  المعلومــات  وكمــا هــو حــال نظــم  المشــاعر. 
وصياغــة  األطــراف،  بيــن  الثقــة  وبنــاء  منهــا،  والتحقــق  الواقــع  أرض  علــى  التطــورات  لرصــد 
للوســطاء  ينبغــي  معقــدة  تحليليــة  عمليــة  البيانــات  تحليــات  إن  االتصــاالت.  اســتراتيجيات 
التــي  البيانــات  النتائــج أساســا علــى جــودة )وكميــة(  التعامــل معهــا بعنايــة، إذ تعتمــد  وفرقهــم 
الكامنــة فــي  التحيــزات المعرفيــة واالجتماعيــة  تخضــع للمعالجــة ويمكــن صياغتهــا مــن خــال 
خوارزميــات البرمجــة. تشــمل أدوات تحليــل البيانــات المســتخدمة حاليــا فــي ســياقات الوســاطة 
و Europe Media Monitor و   DataminR و  Crowdtangle و  Crimson Hexagon
Factr و Google Analytics و Hootsuite و Storyful و Sysomos و Talkwalker و 

.Twitterfall
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تســتند الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام علــى مجموعــة مرجعيــات. تمثل هذه 
المرجعيــات أطــرا قانونيــة دوليــة وإقليميــة. وتتضمــن هــذه المرجعيــات اآلتي: 

أ - المرجعيات الدولية ذات العالقة باألمن والسالم.
ميثاق األمم المتحدة

ميثــاق األمــم المتحــدة هــو المعاهــدة التأسيســية لمنظمــة األمــم المتحــدة. نــص الميثاق 
ــا  ــي وأجهزته ــا التنظيم ــا وهيكله ــدد أغراضه ــو يح ــة. وه ــة دولي ــة حكومي ــة هيئ ــى أن المنظم عل
ي  الرئيســية الســتة: األمانــة العامــة، والجمعيــة العامــة، ومجلــس األمــن، والمجلــس االقتصــاد
واالجتماعــي، ومحكمــة العــدل الدوليــة، ومجلــس الوصايــة. وُيعــد الغــرض األساســي لمجلــس 

األمــن الحفــاظ علــى الســلم واألمــن اإلقليمــي والدولــي. 

قرار مجلس األمن رقم 1325 لعام 2000 الخاص بالمرأة واألمن والسالم
قــرار  أول  والســام  واألمــن  بالمــرأة  الخــاص   2000 لعــام   1325 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  يعــد 
بــأن مشــاركة المــرأة الكاملــة والهادفــة فــي عمليــات  يعتــرف بموجبــه مجلــس األمــن رســميا 
النزاعــات المســلحة ولحلهــا بشــكل فعــال. هــذا القــرار  الســام واألمــن ضروريــة لمنــع نشــوب 
ــود  ــات والجه ــي المفاوض ــاء ف ــاركة النس ــة مش ــي ضآل ــل ف ــل المتمث ــاح الخل ــى إص ــم توخ المه
الوطنيــة  المؤسســات  فــي  المــرأة  تمثيــل  زيــادة  علــى  الــدول  القــرار  حــث  لــذا،  الدبلوماســية. 
واإلقليميــة وآليــات منــع نشــوب النزاعــات المســلحة وإدارتها وحلهــا. وقد نص القــرار في الفقرة 
الــدول األعضــاء أن تقــدم لألميــن العــام أســماء لمرشــحات إلدراجهــن  أنــه علــى  الثانيــة منــه علــى 
بالمســاعي  للقيــام  خاصــات  كمبعوثــات  منتظمــة  بصفــة  تحديثهــا  يتــم  مركزيــة  قائمــة  فــي 
أنــه علــى األميــن العــام تعييــن المزيــد مــن النســاء  الثالثــة مــن القــرار  الحميــدة. كمــا تنــص الفقــرة 

كمبعوثــات خاصــات للقيــام بالمســاعي الحميــدة باســمه.   
وطنيــة  اســتراتيجيات  بلــدا   58 اعتمــد   ،2000 لعــام   1325 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  صــدور  ومنــذ 
ــظ  ــم أن ياح ــن المه ــه م أن ــى  ــلمية. عل ــر س ــات أكث ــاء مجتمع ــي إنش ــرأة ف ــاج الم ــوض بإدم للنه
أن هنــاك فجــوة فــي القــرار رقــم 1325 تتمثــل فــي عــدم معالجــة القــرار الطبيعــة الفريــدة لمعانــاة 
النســاء والفتيــات الفلســطينيات وتعرضهــن لمخاطــر وأضــرار وجوديــة فيمــا يتصــل باألمــن 

والســام والناتجــة عــن واقــع دولــة فلســطين باعتبارهــا دولــة تحــت االحتــال. 
ــزاع  الن ــال  ــرأة خ ــة الم ــى حماي ــا إل ــت جميعه ــرارات هدف ــدة ق ــدور ع ــور ص ــرار المذك ــع الق ــد تب وق
بــه بعــد انتهائــه. وقــد مثلــت جميــع هــذه القــرارات مجتمعــة مــا عــرف  ي تقــوم  الــذ الــدور  وتعزيــز 

ــي: التال ــدول  ــب الج ــام حس ــن والس ــرأة واألم ــال الم ــدول أعم ــم ج باس
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القرارالقرار موضوع 

)2000( 1325
المرأة وإدماج قضايا المساواة بين الجنسين في مفاوضات  أكد على أهمية مشاركة 

السام، وتخطيط المساعدات اإلنسانية، وعمليات حفظ السام، وبناء السام 
النزاع. انتهاء  ونظام الحكم بعد 

التي تتطلب ردًا امنيًا. وطلب إلي 1820 )2008( أكد أن العنف الجنسي هو وسيلة من وسائل الحرب 
النزاع. االمين العام اإلباغ بشكل منتظم عن العنف الجنسي في حاالت 

)2009( 1888
النزاعات  دعا إلى تعيين ممثل خاص لألمين العام معني بالعنف الجنسي في 

القانون والعنف الجنسي في حاالت  المسلحة، وإنشاء فريق خبراء معني بسيادة 
التنسيق بين الجهات المعنية بمعالجة هذه القضية. النزاع المسلح، وتحسين 

)2009( 1889
القرار 1325 وطلب إلى األمين العام تقديم تقرير  دعا إلى وضع مؤشرات لرصد تنفيذ 

النزاعات  انتهاء  المرأة وإشراكها في بناء السام بعد  إلى مجلس االمن عن مشاركة 
المسلحة.

النزاع، وحدد دور بعثات 1960 )2010( آلية للرصد واإلباغ بشأن العنف الجنسي في حاالت  أنشأ 
االمم المتحدة لحفظ السام في معالجة هذه القضية.

النزاع، وشدد على أهمية تمكين 2106 )2013( ركز على مسألة مرتبكي العنف الجنسي في حاالت 
النزاع وبعده. أثناء  المرأة سياسيا واقتصاديا 

القرار 1325، وكرر نيته اجراء استعراض عالمي 2122 )2013( التي تحول دون تنفيذ  أدرك العقبات 
القرار. التقدم في تنفيذ  ى لتقييم  رفيع المستو

)2015( 2242

أنشأ فريق خبراء غير رسمي معنى بالمرأة والسام واألمن تابع لمجلس األمن، 
البرامج  التكامل بين  القرار 1325، وركز على تعزيز  التي تحول دون تنفيذ  وتناول العقبات 
المتعلقة بالمرأة والسام واألمن وبمكافحة االرهاب ومكافحة التطرف المصحوب 

بالعنف.

)2019( 2467

القرار السلطات الوطنية على ترسيخ التشريعات لتعزيز المساءلة عن  شجع 
التي تقوم بها الدول  الدور الحاسم للتحقيقات المحلية  العنف الجنسي. وشدد على 

النزاع والقضاء عليه وضمان  ولنظمها القضائية في منع العنف الجنسي في حاالت 
الرامية إلى  القرار على مواصلة تعزيز الجهود  ارتكابه. وشجع  محاسبة المسؤولين عن 

النزاع. انتهاء  النزاع المسلح وما بعد  رصد وتوثيق العنف الجنسي في حاالت 

)2019( 2493

الحالية المتعلقة بالمرأة والسام  القرارات  التأكيد على ضرورة تنفيذ كل  يعيد 
التقدم  واألمن، وتحقيقها واقعا على األرض. ويطالب بمزيد من المعلومات حول 

التحديات  المرأة والسام واألمن، ويقدم توصيات لمواجهة  واالنتكاسات في أجندة 
القرار إلى قيام األمين العام بتضمين عدد من  الناشئة أمام هذه األجندة. كما يدعو 
ي حماية  التالي، ومن بينها حالة تعيين مستشار ي  الموضوعات في تقريره السنو

الكاملة والفعالة«  النوع االجتماعي، وذلك لضمان »المشاركة  ي  المرأة، ومستشار
للمرأة في عمليات اإلعداد لانتخابات ونزع الساح واإلصاحات القضائية وعمليات 

انتهاء الصراع. إعادة اإلعمار األوسع نطاقا بعد 
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الركائز.  أربع ركائز لقرار مجلس األمن 1325. الجدول اآلتي يوضح مضمون هذه  هناك 

الركيزة الركيزة مضمون 

الحماية

النحو النشط والهادف في جميع عمليات السام  المرأة على  تعزيز ودعم مشاركة 
وكذلك تمثيلها في عملية صنع القرار الرسمية وغير الرسمية على جميع المستويات. 
تأسيس الشراكات والشبكات مع الجماعات والمنظمات المحلية والدولية المعنية 

المرأة.  بحقوق 
تعيين وتوظيف النساء في مناصب عليا في االمم المتحدة، على سبيل المثال 
كممثات خاصات لألمين العام وفي قوات حفظ السام، ويشمل ذلك االفراد 

العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين.

المشاركة

البدنية  تعزيز وتوزيع الجهود المبذولة لضمان سامة النساء والفتيات، وصحتهن 
ي، و/أو كرامتهن.  تعزيز وحماية حقوق  النفسية، ورفاههن، وأمنهن االقتصاد أو 

القانونية  النوع االجتماعي في االصاحات  االنسان الخاصة بالمرأة وتعميم منظور 
والمؤسسية.

المنع

النوع االجتماعي في جميع أنشطة واستراتيجيات منع نشوب  تعميم منظور 
النزاعات المسلحة.

النوع االجتماعي، وتعزيز  اليات ومؤسسات فعالة لإلنذار المبكر تراعي ابعاد  تطوير 
القائم  المرأة، ويشمل ذلك مختلف أشكال العنف  الجهود المبذولة لمنع العنف ضد 

النوع االجتماعي. على 

اإلغاثة والتعافي
آليات وخدمات توزيع المعونات، بما في  الى    المرأة في وصول  تشجيع تكافؤ فرصة 

التي تتناول االحتياجات المحددة للنساء والفتيات في كافة جهود االغاثة  ذلك تلك 
والتعافي.

 

مــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن أهــداف المجتمــع الدولــي فــي البلــدان الخــا رجــة 

مــن النـــزاع ســتُخدم بشــكل أفضــل إذا تــم حمايــة النســاء والفتيــات وإذا تــم وضع تـــرتيبات 

للســماح بالمشــا ركــة الكاملــة للمـــرأة فــي عمليــة الســام. 18

األمــم المتحــدة، عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام: المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة 

.41 )نيويــو رك، 2008(، ص 

18 United Nations Department of Peacekeeping Operations Department of Field Support (2008). 
United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines. P. 41. 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf

الثامن: مرجعيات الشبكة العربية للنساء وسيطات السام القسم 



68

إعــالن منهــاج عمــل بيجيــن
إعــان منهــاج عمــل بيجيــن عبــارة عــن وثيقــة انبثقت عــن المؤتمــر العالمي الرابــع المعني 
فــي  الصيــن  فــي  المنعقــد  والســام،  والتنميــة  المســاواة  أجــل  مــن  العمــل  بالمــرأة: 
ســبتمبر / أيلــول 1995. اإلعــان ثمــرة لجهــود نســاء مــن جميــع أنحــاء العالــم تهــدف إلــى تســريع 
المســيرة العالميــة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. والغاية مــن اإلعان 
النــوع  انعــكاس منظــور  يضمــن  بمــا  النســاء  أدوار  بتعزيــز  األممــي  المجتمــع  التــزام  تجســيد 
ــة.  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــتويات الوطني ــى المس ــج عل ــات والبرام ــة السياس ــي كاف ــي ف االجتماع
هــذا، ويحــدد منهــاج العمــل تدابيــر للعمــل الوطنــي والدولــي فــي مجــاالت االهتمــام الحاســمة 
زيــادة  النزاعــات المســلحة مــن المنهــاج  التــي وردت فــي محــور  بالمــرأة. مــن األهــداف  للنهــوض 
ــاء  النس ــة  ــرار، وحماي الق ــع  ــتويات صن ــى مس ــلحة عل ــات المس النزاع ــل  ــي ح ــاء ف النس ــاركة  مش
الاتــي يعشــن تحــت االحتــال  النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن  الاتــي يعشــن تحــت ظــروف 
األجنبــي. كمــا تضــم قائمــة األهــداف تشــجيع حــل النزاعــات المســلحة بطــرق ســلمية والحــد مــن 
أركان  المــرأة فــي توطيــد  النزاعــات المســلحة، وتشــجيع مســاهمة  انتهــاكات فــي حالــة  حصــول 

ثقافــة الســام. 

ــاج )نطلــب( إلــى الــدول ومنظومــة األمــم المتحــدة وســائر االـطـراف الفاعلــة أن ينفــذوا  ــا إدم ــطة ومـــرئية مؤداه ــة نش ــي سياس ــق تبن ــن طري ــة ع ــل، وبخاص ــج العم ــع المســتويات، بمــا فــي ذلــك مناه ــاة العــام علــى جمي حســب منظــور النــوع االجتماعــي فــي الحي وتقييمهــا،  و رصدهــا  السياســات  جميــع  تصميــم  عمليــات  فــي  إدماجــه 
قــرار الجمعيــة العامــة 50/203. متابعــة المؤتمــر العالمــي الـــرابع المعنــي بالمــرأة والتنفيــذ االقتضــاء، لكفالــة التنفيــذ الفعــال للمناهــج. 19

التــام إلعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1979)
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )1979( عبــارة عن معاهــدة دولية 
االلتزامــات  حزمــة مــن  المتحــدة عــام 1979 تتضمــن  العامــة لألمــم  الجمعيــة  اعتمدتهــا 
بلــد، علــى  أكثــر مــن 189  الدوليــة بصــون مجموعــة كبيــرة مــن حقــوق النســاء. وقــد وقــع عليهــا 
أبــدت تحفظــات علــى بعــض بنــود االتفاقيــة. االتفاقيــة تؤكــد مبــدأ المســاواة  البلــدان  أن بعــض 

3

4

19 Follow-Up to the Fourth World Conference on Women and Full Implementation of the Beijing 
Declaration and the Platform for Action, G.A. res. 203/50, U.N. Doc. A/RES/1995) 203/50). 
http://hrlibrary.umn.edu/resolutions/203/50GA1995.html
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الرجــل والمــرأة. كمــا تؤكــد حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي المجــال السياســي،  بيــن 
البلــدان  وغيــر ذلــك مــن مجــاالت. كمــا تحــّث  والمدنــي،  والثقافــي،  واالجتماعــي،  ي،  واالقتصــاد
النســاء وحمايتهــن.  الــي تســهم فــي تعزيــز حقــوق  األعضــاء علــى تبنــي مجموعــة مــن اإلجــراءات 
التشــريعية  الازمــة لتعديــل بنيتهــا  التدابيــر  باتخــاذ جميــع  البلــدان األطــراف  وتلــزم االتفاقيــة 
بالمــرأة  التجــارة  الــدول األعضــاء بمنــع  المــرأة. كمــا تلــزم االتفاقيــة  ي علــى تمييــز ضــد  التــي تنطــو
المــرأة قــادرة علــى التصويــت فــي االنتخابــات علــى قــدر المســاواة مــع  واســتغالها، وبــأن تكــون 
التعليــم، بمــا فــي ذلــك المناطــق  الرجــل. كمــا تلزمهــا بضمــان المســاواة فــي الحصــول علــى 
التوصيــة العامــة  الرعايــة الصحيــة، وغيــر ذلــك. وفــي  الريفيــة، والمســاواة فــي الحصــول علــى 
النزاعــات المســلحة ووقــت  المــرأة فــي منــع حــدوث  رقــم 30 لعــام 2013 ركــزت االتفاقيــة علــى دور 

النزاعــات المســلحة وإرســاء دعائــم الســام.  النزاعــات المســلحة ودورهــا فــي مرحلــة مــا بعــد 

أهداف التنمية المستدامة 2030 
العالــم  لبلــدان  متكاملــة  عمــل  خطــة   )2030( المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تمثــل 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تعكــس  حيــث  التنميــة.  مجــال  فــي  العاملــة  والمنظمــات 
طموحــات الشــعوب فــي مختلــف المجــاالت بمــا فــي ذلــك إنهــاء الفقــر المدقــع وإنهــاء األمراض 
ــز  ــام وتعزي ــال الس ــام 2030 وإح ــول ع ــال بحل ــع األطف ــي لجمي ــم االبتدائ التعلي ــر  ــة وتوفي المزمن

العاقــة:  ذات  األهــداف  أهــم  تتضمــن  األطفــال.  وحمايــة  والفتيــات  النســاء  دور 
الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

البلدان وفيما بينها. الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة داخل 
أحــد  ُيهمــش فيهــا  التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة ال  الســادس عشــر:  الهــدف 
التنميــة المســتدامة، وإتاحــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات  مــن أجــل تحقيــق 

فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات. 

ب - المرجعيات اإلقليمية ذات العالقة باألمن والسالم
ميثاق جامعة الدول العربية )1945) 

الــدول العربيــة مفهــوم الوســاطة كآليــة أساســية لحــل النزاعــات  يكــرس ميثــاق جامعــة 
الميثــاق علــى أن:  المــادة الخامســة مــن  الــدول األعضــاء. تنــص  المســلحة المحتملــة بيــن 

بيــن دولــة مــن دول الجامعــة  ي يخشــى منــه وضــوع حــرب  الــذ الخــاف  »يتوســط المجلــس فــي 
أو غيرهــا للتوفيــق بينهمــا.« 20 ى مــن دول الجامعــة  ي دولــة أخــر وبيــن أ

5

1

الدول العربية.  20 ميثاق جامعة 

http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Documents/%D%8A%7D%84%9D%85%9D8%9A%D%8AB%D%8
A%7D%20%82%9D%86%9D%8B%3D%8AE%D%8A%20%9D%8AA%D%8A%7D%8B%1D8%9A%D%8AE
%D8%9A%D%8A9.pdf
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ــات  النزاع ــض  ــي ف ــوة ف الق ــى  ــاء إل ــوز االلتج ــن، ال يج ــن دولتي بي ــاف  ــوب خ ــة نش ــي حال ــي ف وبالتال
ي يكــون قــراره عندئــذ  الــذ اللجــوء إلــى مجلــس الجامعــة  المتنازعيــن  المســلحة وإنمــا يجــب علــى 

نافــذا وملزمــا. 

إعالن القاهرة: أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030 )2014)
صــدرت عــن إعــان القاهــرة للمــرأة العربيــة مجموعــة مــن التوصيــات للــدول األعضــاء 
وضعهــن خــال  وتعزيــز  المنطقــة  النســاء فــي  العربيــة حــول تمكيــن  الــدول  بجامعــة 
التــي تعقــب عــام 2015 للعمــل علــى تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المعنيــة  المرحلــة 
بالنســاء والمســاواة بيــن الجنســين والفتيــات وتمكيــن المــرأة فــي المنطقــة العربيــة. 
النســاء فــي الوســاطة  التــي تســهم فــي تعزيــز مشــاركة  التوصيــات  تضمــن اإلعــان عــددا مــن 
النســاء والرجــال فــي جميــع المجــاالت  بيــن  التشــريعات الوطنيــة لســد الفجــوة  ومنهــا تطويــر 

ــرار. الق ــاذ  اتخ ــتويات  ــاق مس ــى نط ــيما عل ــز وال س التميي ــكال  ــع أش ــاء جمي وإلغ

االستراتيجية اإلقليمية للمرأة واألمن والسالم )2015)
تمثــل اســتراتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة المعنونــة »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن 
والســام فــي مرحلــة  واألمــن  المــرأة  أجنــدة  والســام« للمــرأة إطــارا متكامــا لتنفيــذ 
األمــن واالســتقرار، ومرحلــة النزاعــات المســلحة، ومرحلــة مــا بعــد النزاعات المســلحة. وقد 
ــة  ــود الجامع ــه جه ــتند علي ي تس ــذ ال ــع  ــة المرج التنفيذي ــل  ــة العم ــتراتيجية وخط ــت االس أصبح
المــرأة فيمــا يتصــل باألمــن والســام فــي المنطقــة العربيــة مــن خــال  بالنســبة لتعزيــز وضــع 

الوقايــة – الحمايــة وذلــك عبــر ثــاث مراحــل . 21 مجاالتهــا المشــاركة – 

2

3

أبو غزالة )2015(. االستراتيجية االقليمية للمرأة واألمن والسام.  21 ورد تعريف االستراتيجية تفصيا في الفصل السابق. انظر هيفاء 
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القسم التاسع: استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم

والنشــاطات.  الخطــوات  ومجموعــة مــن  وأهــداف،  االســتراتيجية إلــى غايــات،  تنقســم 
االســتراتيجية لتحقيقهــا. كل غايــة تتحقــق مــن  التــي صممــت  العليــا  المقاصــد  الغايــات هــي 
خــال تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي هــي عبــارة عــن حزمــة مــن اإلنجــازات المزمــع تحقيقهــا 
الخطــوات  واألهــداف مــن خــال مجموعــة مــن  الغايــات  وتتحقــق  زمنيــة محــددة.  خــال مــدد 

التــي هــي عبــارة عــن سياســات وإجــراءات تنفيذيــة.   والنشــاطات 

يــز ممارســة النســاء لحقهــن فــي المشــاركة فــي الوســاطة وبنــاء الســالم  أ - الغايــة األولــى: تعز
والعمــل الدبلوماســي، والتــزام الــدول بأجنــدة المــرأة واألمــن والســالم 

الشــبكة العربية للنســاء وســيطات الســام منصة لتأكيد أنه من حق النســاء المشاركة 
فــي بنــاء الســام واألمــن. هــذا الحق حق أصيل للنســاء وهو مــن الحقوق غيــر القابلة للتصرف. 
ــي  ــق ف ــة الح ــى ممارس ــا عل ــادا جوهري ــد اعتم ــف يعتم ــرض للعن ــدم التع ــان وع ــي األم ــق ف إن الح
مشــاركة النســاء فــي المفاوضــات والوســاطة. وإن أمــن النســاء فرديــا وجماعيــا ســيتحقق إذا 
ــن  ــه م ــا تتضمن ــام وم ــات الس ــة اتفاق ــلحة وصياغ ــات المس النزاع ــل  ــي ح ــهن ف ــاركن بأنفس ش

أحــكام تنظــم الوضــع األمنــي.

األهداف  
ــن  ــس األم ــرار مجل ــل ق ــام، وتفعي ــن والس ــرأة واألم ــدة الم ــاء بأجن ــدول األعض ال ــزام  الت ــاء    بن
1325 الخــاص بالمــرأة واألمــن والســام والعمــل علــى دعــم الــدول فــي تبنــي خططهــا الوطنيــة 
ــبة  ــع نس ــات ورف ــة القطاع ــي كاف ــي ف ي والميدان ــاد ــل القي ــي العم ــاء ف ــج النس ــه ودم لتفعيل

تمثليهــن بصــورة فعالــة. 
  توفيــر الفــرص المتســاوية للنســاء فــي صنــع القــرارات المرتبطــة بمجــاالت الســلم واألمــن 

بمــا فــي ذلــك عمليــات الوســاطة. 
  تمكيــن النســاء مــن لعــب دور أكبــر فــي مراحــل النزاعــات المســلحة المختلفة بما فيهــا الوقاية 

وإدارة النــزاع ومــا بعــد النزاع.
عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا  المســلحة  النزاعــات  تســوية  أطــر  جميــع  فــي  النســاء  إشــراك    
بعثــات  الدبلوماســية،  الجهــود  الســام،  عمليــات  المفاوضــات،  االتفاقــات،  وتنفيــذ  رصــد 
أن  علــى  وذلــك  الوطنيــة.  والحــوارات  األمميــة،  الوســاطة  وبعثــات  اإلقليميــة،  الوســاطة 
ى تصميــم العمليــة، وتحديــد  ي إشــراك النســاء فيهــا مســتو التــي يجــر تتضمــن المســتويات 
ي يديرهــا، وعضويــة فريــق العمــل، وصياغــة التكليــف  مرجعياتهــا، وطريقــة اختيــار الفريــق الــذ

وجوالتهــا.     ومســاراتها،  بشــأنها،  الصــادر 
  زيــادة نســبة النســاء فــي المناصــب القياديــة ومواقــع صنــع القــرار ممــا يعــود بالنفــع عليهــا 

1
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الدبلوماســي  بالســلك  الخاصــة  المؤسســات  المجتمــع الســيما فــي  أعضــاء  وعلــى كافــة 
أدوار قياديــة فــي  الدبلوماســيات فــي  واتخــاذ خطــوات لضمــان مشــاركة  القومــي،  واألمــن 

المســلحة. النزاعــات  تســوية 
ي بين المسار األول والثاني والثالث.   تجسير الفجوات بين مسارات المفاوضات، أ

 

الخطوات والنشاطات 
  تبنــي سياســات ملموســة تحقــق مشــاركة المــرأة فــي جميــع المؤسســات الرســمية وضمــان 
الوصــول المتكافــئ للمناصــب العليــا علــى أســس مــن االســتحقاق والكفــاءة. وهــذا يســتلزم 
توفيــر معاييــر للوظائــف العامــة تضمــن بيئــة أكثــر عدالــة وتضمــن مشــاركة المــرأة فــي مراكــز 

صنــع القــرار علــى أســس مــن االســتحقاق والكفــاءة. 
ى مشاركة النساء الفعالة.   تصميم وتنفيذ سياسات التمييز اإليجابي التي ترفع مستو

بإدمــاج  المتعلقــة  الوطنيــة  واإلحصــاءات  بالمؤشــرات  الصلــة  البيانــات ذات    تطويــر قواعــد 
النســاء علــى كافــة المســتويات.

عمليــات  فــي  للمشــاركة  وشــفافة  متوازنــة  ومعاييــر  بمحــددات  األمميــة  البعثــات  التــزام    
الوســاطة.   السياســية  والحــوارات  والمفاوضــات  الســام 

ــات  ــيما المؤسس ــمية ال س ــات الرس ــع المؤسس ــي جمي ــاء ف ــادل للنس ــل الع ــان التمثي   ضم
ووزارة  الخارجيــة  وزارة  والوســاطة مثــل  والمفاوضــات  الســام  بنــاء  بجهــود  العاقــة  ذات 

العــدل ومؤسســات األمــن القومــي وبعثــات حفــظ الســام. 
بصــور  الســام  النســاء فــي عمليــات حفــظ  اإلحصائيــة لنســب مشــاركة  الدراســات    إجــراء 
الزيــادة المطــردة فــي ذلــك وصــوال إلــى تحقيــق النســب الفضلــى  ى  دوريــة، وذلــك لتقييــم مــد

المتعــارف عليهــا عالميــا.  
  بنــاء شــراكات أكثــر اســتدامة مــع الشــبكات الدوليــة للنســاء الوســيطات فــي جهــود المناصــرة 
التــي تســتهدف توســيع نطــاق مشــاركة النســاء فــي الوســاطة ورفــع نســب مشــاركتهن فــي 
مفاوضــات وبعثــات الســام علــى اختــاف أنواعهــا، مع ضمــان الوصــول المتكافــئ للمناصب 

ى منصــب المبعــوث ورئاســة البعثــة.  العليــا فــي تلــك البعثــات ال ســيما علــى مســتو
  إعــداد قواعــد بيانــات تتضمــن أســماء النســاء المؤهَّــات لممارســة الوســاطة بالمنطقــة 
العربيــة الســيما النســاء الوســيطات الاتي مارســن الوســاطة والعمــل الدبلوماســي الرفيع، 
ــم  ــياق دع ــن س ــة، ضم ــة والدولي ــاحة اإلقليمي ــى الس ــح عل ــاب المصال ــع أصح ــا لجمي وتوفيره

ترشــيحهن لتولــي مهــام الوســاطة.  
البنيــة التشــريعية وإجــراء المواءمــات ذات الصلــة إزالــة العوائــق القائمــة وتوســيع    إصــاح 

نطــاق فــرص مشــاركتها فــي الوســاطة والمفاوضــات.

2
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ميشيل باشيليه. 22

ب - الغاية الثانية: بناء قدرات النساء في الوساطة وفق منهجية علمية
لمــا كان بنــاء القــدرات يعــزز ممارســة الحــق فــي المشــاركة فــي الوســاطة وبنــاء الســام، فــإن 
يتعلــق  بنــاء قــدرات فيمــا  برامــج  إلــى صياغــة  الســام تســعى  العربيــة لوســيطات  الشــبكة 
ي الظرفــي االنتقائــي الحاصــل حاليــا.  بالوســاطة معــدًة إعــدادا علميــا مهنيــا لتجــاوز التأهيــل الفــرد
البرامــج  تتطلــع الشــبكة أن يســهم فريــق الوســيطات العامــات بالشــبكة فــي صياغــة هــذه 
ــن  ــة، وم ــي المنطق ــيطات ف ــرات الوس ــن خب ــج م البرام ــذه  ــتلهم ه ــود أن تس ــة. والمنش التأهيلي

خبــرات الوســيطات والوســطاء فــي العالــم، وأن تتســم بالواقعيــة والماءمــة والساســة.    

األهداف  
  توفيــر معرفــة فنيــة متخصصــة ودرايــة علميــة وخبــرة فيمــا يتصــل بالوســاطة بمــا فــي ذلــك 

ــة.  ــاطة الرقمي الوس
  تمكيــن الوســيطات بالمنطقــة العربية من تبــادل الخبرات الفنية المتخصصة والممارســات 

الفضلــى وتحصيــل الدروس المســتفادة في مجال الوســاطة. 

الخطوات والنشاطات
الســام  ببنــاء  المعنيــة  الجهــات  ومختلــف  الوســيطات  النســاء  شــبكات  مــع  التشــبيك   
الســتحداث منصــات لتبــادل الخبــرات، علــى أن يتضمــن ذلــك عقــد فعاليــات إقليميــة ودوليــة 
ــدرا  ــح ق ــم وتتي ــة والعال ــة العربي ــن المنطق ــاطة م ــراء وس ــيطات وخب ــاركة وس ــن مش تتضم

الفضلــى.  والممارســات  والتجــارب  الخبــرات  وتبــادل  المعرفــي  االحتــكاك  وافيــا مــن 
  اســتحداث مناهــج ومســاقات للتأهيــل والتدريــب واإلجــازة فــي الوســاطة وتطويرهــا من وقت 

آلخــر علــى أن تشــمل برامــج مصممــة حســب الحاجة.   

1

2

النزاع وفى مفاوضات السام. 12 ديسمبر.  22 ميشيل باشيليه )2013(. ملخص حوار حول دور النساء في اوضاع ما بعد 
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وســيطات  التــي تمكــن  التدريبيــة،  األدوات  وكذلــك إعــداد  العمــل،  وورش  الفعاليــات    عقــد 
الوســاطة  النســاء فــي  بمشــاركة  المتعلقــة  األساســية  بالمخرجــات  اإللمــام  الشــبكة مــن 
ودمــج منظــور النــوع االجتماعــي والتــي صــدرت عــن أبــرز الجهــات الفاعلــة ذات العاقة الســيما 

ــة.  ــة واإلقليمي ــائية الدولي ــاطة النس ــبكات الوس ش
  تأســيس آليــات تعــاون مــع مراكــز األبحــاث المتخصصة في النزاعات المســلحة وبناء الســام 

للمشــاركة فــي صياغــة وإعــداد برامج تأهيــل وتدريب فني. 
تتضمــن  أن  علــى  بالوســاطة  مختصيــن  وخبــراء  خبيــرات  بأســماء  بيانــات  قواعــد  إعــداد    
وســيطات عربيــات مارســن الوســاطة والجهــود الدبلوماســية لاســتعانة بهــم فــي تنفيــذ 

والتأهيــل.   القــدرات  بنــاء  برامــج 
التــي تتنــاول موضــوع وســاطة    تأســيس مكتبــة تضــم مختلــف المصــادر األوليــة والثانويــة 

النســاء. 
الرقمــي  واألمــان  واألمــن  الرقميــة  بالمعرفــة  يتعلــق  القــدرات فيمــا  برامــج لبنــاء  تصميــم    
ــال  ــي مج ــتخدم ف ــت تس ــي أصبح الت ــة  ــة ذات العاق ــة واألدوات التحليلي ــات الرقمي والتطبيق

الرقميــة.  الوســاطة 
وســيطات  يصبحــن  الوســاطة حتــى  بجهــود  يتعلــق  الشــابات فيمــا  ورفــع قــدرات  تعزيــز    
وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة  اســتدامة عمــل  يدعــم  المســتقبل ممــا  الســام فــي 
ــاطة  ــي الوس ــن ف ــيضمن منظوره ــاركة س ــابات بالمش ــة للش ــة الفرص ــا أن إتاح ــام. كم الس

الفئــات. الوســاطة شــاملة لكافــة  يجعــل عمليــات  ممــا 
  إشــراك وبناء قدرات الشــابات من الوســيطات من خال تحديد تنفيذ برامج التوجيه واإلرشــاد 

وعقد سلســلة من الحوارات بين األجيال كأســاليب أثبتت نجاحها في بناء القدرات.  

ينجــح الوســطاء إلــى أقصــى حــدٍّ فــي مســاعدة األطــراف المتفاوضــة فــي إبــرام اتفاقــات 

عندمــا يتحلَّــون باإللمــام الواســع، والصبــر، والتــوازن فيمــا يتخذونــه مــن نُُهــج، والحــذر. 

الة24 توجيهات األمم المتحدة من أجل الوساطة الفعَّ

الة23 توجيهات األمم المتحدة من أجل الوساطة الفعَّ

ــاد الوســاطة هــي نشــاط متخصــص، فمــن خــال اتبــاع نهــج احتـــرافي، يقــوم الوســطاء  ــة، واالعتق ــي العملي ــة ف ــة ألطــراف النــزاع، وغــرس الثق ــة عازل ــم بتوفيــر منطق وأفرقته
ــأن التوصــل إلــى حــل ســلمي أمــر قابــل للتحقيــق. ب

الة ص 4.  23 األمين العام لألمم المتحدة )2012(. توجيهات األمم المتحدة من أجل الوساطة الفعَّ

24 انظر المصدر السابق.
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يــز التــزام الــدول  يــز الســالم المتكامــل ورفــع معــدل نجــاح االتفاقــات، وتعز ت - الغايــة الثالثــة: تعز
األعضــاء بجامعــة الــدول العربية بالســالم

ــي  الت ــة  ــة المرحل ــار طبيع ــي االعتب ــام ف ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــبكة العربي ــذ الش  تأخ
تمــر بهــا المنطقــة العربيــة وتــدرك أن الســام هــو الضــرورة الملحــة للمنطقــة بدولهــا 
ــع  ــي جمي ــاطة ف ــة الوس ــبكة ممارس ــيطات بالش ــوز للوس ــه يج بأن ــال  ــعوبها. ودون اإلخ وش
النشــاط األول للشــبكة والتــي ينبغــي أن  العالــم، تظــل المنطقــة العربيــة هــي منطقــة  أقاليــم 
النزاعــات  تحظــى باألولويــة األولــى. وتــدرك الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام تاريــخ 
المــوارد  الكثيــر مــن  وأن  المســلحة  النزاعــات  وخصائــص  المنطقــة  الممتــدة فــي  المســلحة 
النزاعــات المســلحة. وعليــه، فــإن  التــي يجــدر توجيههــا للتنميــة قــد اســتهلكت واســتنفدت فــي 
اإلســهام فــي إنهــاء كــون  هــا 

ِ
الســام تضــع نصــب عين وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة 

ــلحة. ــات المس النزاع ــة  ــة كثيف ــة منطق ــة العربي المنطق
العربــي  العمــل  منصــات  مــن  منصــة  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة 
المشــترك. وقــد تأسســت بواســطة الــدول األعضــاء ولصالــح الــدول األعضــاء والمجتمعــات 
العربيــة. الشــبكة قاطــرٌة لحمــل القيــم والمُثــل العربيــة األصيلــة التــي تلتــزم بهــا الــدول العربيــة. 
النــزاع حالــة طارئــة مهمــا طــال أمدهــا، وأن تســوية  القيــم أن الســام هــو األصــل، وأن  أبــرز هــذه 
المنطقــة غنيــة  أمــر ممكــن الســيما فــي ضــوء كــون  الســلمية  بالطــرق  المســلحة  النزاعــات 

ــاطة.    ــق بالوس ــا يتعل ــة فيم ــد رصين بتقالي

األهداف 
  ضمان فعالية الوساطات واستجابتها لخــصوصيات النـــزاعات. 

المبــدأ  وأن هــذا  والوســاطة،  النزاعــات  وتســويات  الوطنيــة للحلــول  الملكيــة    ترســيخ مبــدأ 
ي لنجــاح االتفاقــات.      شــرط جوهــر

  تعزيز مقومات صمود السام واستدامته. 

النــزاع ثــم مرحلــة  بعــد  االنتقاليــة إلــى مرحلــة مــا  والمرحلــة  النــزاع  اآلمــن مــن مرحلــة    العبــور 
ي.  االقتصــاد واإلنعــاش  االســتقرار 

ــار  ــددا وانهي ــف مج ــزالق للعن ــكاس واالن انت ــول  ــة دون حص ــتقرار للحيلول ــم االس ــد دعائ   توطي
ــام.   الس

الخطوات والنشاطات
  صياغــة نمــاذج متنوعــة للوســاطة تبنــي علــى الخبــرة العالميــة، وتتســم بالمرونــة والقــدرة علــى 

االســتجابة للتحديــات التــي تفرضهــا النزاعــات المســلحة المختلفــة فــي المنطقــة والعالــم. 
  اســتحداث منصــات تعــزز التفاعــل بيــن النســاء الوســيطات والمجتمعــات المحليــة ويشــمل 

ذلــك فئــة الشــباب.

1
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ي لمخاطــر األزمــات واســتباق نشــوء  ي يمكــن مــن التصــد الــذ آليــات التدخــل المبكــر    تفعيــل 
النزاعــات المســلحة، علــى أن يشــمل ذلــك توظيــف إمكانــات جميــع اآلليــات التــي تديرهــا نســاء 

الــدول العربيــة.  التابعــة لجامعــة  ئ  بمــا فــي ذلــك لجنــة الطــوار

ـر النســاء مشــاركات أساســيات فــي تلــك العمليــة، مــع إذا كان الهــدف مــن عمليــة الســام هــو مجــرد إنهــاء العنــف )بمعنــى وقــف إطــاق النــار(،  ـر المحتمــل أن تعتـب ــات المجتمــع - أي النســاء الاتــي ســيتأثرن بهــذه القــرارات .25الســام )بمعنــاه الشــامل(، فمــن المنطقــي أن نحصــل علــى ُمدخــات أكثــر تنوعــا مــن ماحظــة أن النســاء نــاد را مــا يشــا ركــن فــي األعمــال القتاليــة. أمــا إذا كان الهــدف هــو بنــاء فمــن غـي ــع الســام: خــال انخــراط بقيــة مكون ــز، "إعــادة تصــور صن ــا بافينهول ــا ســيليابهاين، وثاني ــد ري دور المـــرأة فــي عمليــات الســام" )معهــد الســام الدولــي، يونيــو 2015(.مــاري أو ريلــي، وأن

ــن،  ــالم واألم ــاء الس ــي بن ــي ف ــوع االجتماع ــتجيبة للن ــة المس ــز المقارب ي ــة: تعز ــة الرابع ث - الغاي
وتوفيــر الحمايــة والوقايــة واإلغاثــة والتعافــي للنســاء، وضمــان ســماع أصــوات جميــع النســاء

ــي  ــوع االجتماع ــج الن ــة دم ــيطات بأهمي ــام الوس ــن إلم ــتفادة م ــى االس ــبكة إل ــعى الش تس
ى وســيطات الســام معرفــة فنيــة بالطــرق الفضلــى لتحقيــق هــذا  فــي مجــال الوســاطة. إن لــد
الدمــج دمجــا سلســا يتســم بالحساســية الثقافيــة. وهــن حريصات على أن يباشــرن دمــج منظور 
النــوع االجتماعــي ضمــن ســياق جهــد أوســع لتصحيــح التصــورات الكامنــة فــي الوعــي الرســمي 
والوعــي المجتمعــي حــول النســاء ومكانــة المــرأة مــع التأكيــد علــى ضــرورة إشــراك الرجــال في كل 

هــذه الجهــود.  
النســاء  اقتــراب  مــن  اإلفــادة  إلــى  الســام  لوســيطات  العربيــة  الشــبكة  تســعى  كمــا 
الوســيطات مــن مجتمعاتهــن المحليــة فــي إســماع أصــوات جميــع النســاء علــى طاولــة 
المحليــة  المجتمعــات  النســاء فــي  أصــوات  المفاوضــات. إنهــا تســعى إلنهــاء حالــة تجاهــل 
والتجمعــات الموضعيــة الســيما بيــن المجموعــات التــي تتعــرض لتهميــش والمجموعــات التي 
تعانــي فقــرا حــادا، والمجموعــات التــي تتعــرض لتمييــز. ليــس هــذا فحســب، بــل إنــه مــن الطبيعــي 
ــات  ــع حاج ــؤولية وض ــات بمس ــيطات مَُحمَّ ــاء الوس ــون النس ــاطة أن تك ــة الوس ــال ممارس خ
النــزاع علــى تلبيــة  جميــع هــذه المجموعــات علــى طاولــة المباحثــات، وبمســؤولية تحفيــز أطــراف 

ــرائحهن.    ــوع ش ــوع بتن ــاء تتن ــوات النس ــوم أن أص ــن المعل ــذا، وم ــات. ه ــذه الحاج ه

25 Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, “Reimagining Peacemaking: Women’s 
Roles in Peace Processes” (International Peace Institute, June 1 ,(2015.
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/06/2015/IPI-E-pub-Reimagining-Peacemaking.pdf
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ى بتحقيق الركائز األربعة  فالشــبكة العربية للنســاء وسيطات الســام معنية عناية كبر
والوقايــة  والحمايــة  المشــاركة  وهــي  والســام  واألمــن  المــرأة  أجنــدة  الرئيســة لتنفيــذ 
واإلغاثــة والتعافــي. إن جميــع وســيطات الســام يضعــن فــي صــدارة مهمتهــن اتخــاذ جميــع 
ابتــداًء دون إلحــاق   النســاء المناعــة والتحصيــن ضــد المخاطــر، وتَُحــوُل 

ُ
ــب

ِ
التــي ُتكس الخطــوات 

األضــرار بهــن، وتوفيــر مقومــات معنويــة وماديــة تؤمــن النســاء والفتيــات فــي مواجهــة العنــف 
ي يتعــرض لــه  الــذ المحتمــل بــكل صــوره بحيــث تتمتــع بأمــن وأمــان ال يقــل عــن األمــن واألمــان 
ي وصــوال إلــى إزالة آثــار األضرار  ي والمــاد الرجــال، وتوفيــر الخدمــات والتدابيــر ذات الطابــع المعنــو
المعنويــة والماديــة التــي لحقــت بالنســاء ضمــن ســياق النزاعــات المســلحة والتــي لم يــزل الكثير 

النزاعــات المســلحة.   منهــا مســتمرا خــال مــا انقضــى مــن مرحلــة مــا بعــد 

األهداف 
النــوع االجتماعــي فــي جميــع مراحــل تخطيــط جهــود    التحقــق مــن دمــج المقاربــة القائمــة علــى 
النزاعــات المســلحة والعمــل علــى إشــراك الرجــال الســيما فئــة  وعمليــات الوســاطة تســوية 

الشــباب فــي هــذه األنشــطة المتصلــة. 
الــدول العربيــة لاســتراتيجية اإلقليميــة وخطــة العمــل  الــدول األعضــاء بجامعــة    تفعيــل 
ــدول  ال ــة  ــا جامع ــي أعدته الت ــام«  ــن والس ــة: األم ــرأة العربي ــة الم ــة »حماي ــة المعنون التنفيذي
الــدول العربيــة علــى  العربيــة واعتمــدت بموجــب القــرار رقــم )7966( مــن قبــل مجلــس جامعــة 
الـــ )144( والتــي عقــدت يــوم 13 ســبتمبر/ أيلــول  ي فــي دورة المجلــس العاديــة  ى الــوزار المســتو
2015، وذلــك باعتبارهــا حجــر زاويــة للجهــود اإلقليميــة التــي تصــب في تنفيــذ أجندة المــرأة واألمن 

والســام.    
النــوع االجتماعــي    تعزيــز العمــل الفعلــي لحمايــة المــرأة مــن كل أشــكال العنــف القائــم علــى 
ي  ــد ــلحة، والتص ــات المس ــال والنزاع ــروب واالحت ــات الح ــي أوق ــة ف ــه خاص ــرض ل ي تتع ــذ وال

ــات.  ــاء والفتي ــامة النس ــن وس ــه أم ــي تواج الت ــر  ــدات والمخاط ــة التهدي لكاف
ــة  ــر الخاص التدابي ــاذ  ــان اتخ ــاء وضم ــة بالنس ــة الخاص ــائل ذات األهمي ــة المس ــان معالج   ضم

ــك. ــة لذل ــة الازم ــاكل التمويلي ــل الهي وتفعي
األولويــة  إعطــاء  يوجــب  مــا  وهــو  معقــدة  ظاهــرة  التطــرف  بــأن  اإللمــام  ى  مســتو ارتفــاع    
ي إلــى منعــه والوقايــة منه، واتبــاع نهج متعــدد التخصصات  لاســتراتيجيات الوقائيــة التــي تــؤد
ي إلــى أن يصبــح األفــراد متطرفيــن وفهــم ديناميــات  التــي تــؤد لمعالجــة الظــروف الجذريــة 

الصلــة.  االجتماعــي ذات  النــوع 
واإلنعــاش  اإلغاثــة  عمليــات  فــي  المجتمعيــة  والمقاربــة  االجتماعــي  النــوع  منظــور  دمــج    

ي.  االقتصــاد
النزاعــات  المــرأة فــي    تســليط المزيــد مــن الضــوء علــى أهميــة التغطيــة اإلعاميــة لقضايــا 

النزاعــات المســلحة وإعــادة اإلعمــار.  المســلحة ودورهــا فــي منــع وحــل 
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الخطوات والنشاطات 
المســلحة علــى دمــج  النزاعــات  وتســوية  الوســاطة  المشــاركات فــي جهــود    تدريــب جميــع 

االجتماعــي.  النــوع  القائمــة علــى منظــور  المقاربــة 
التــي تمكــن وســيطات الشــبكة مــن    عقــد الفعاليــات وورش العمــل، وتوفيــر أدوات التدريــب، 
اإللمــام باألدبيــات والممارســات الفضلــى فيمــا يتصــل بتنفيــذ أجندة المــرأة واألمن والســام، 

ال ســيما دمــج منظــور النــوع االجتماعــي والمشــاركة والحمايــة والوقايــة واإلغاثــة والتعافــي.
ى المحلــي لنقــل مطالــب النســاء    تأســيس قنــوات اتصــال وشــبكات وســاطة علــى المســتو
ــات،  ــة المفاوض ــى طاول ــة إل ــة والجهوي ــة والعرقي ــة واالقتصادي ــن االجتماعي ــف فئاته بمختل
التــي تعرضــت لهــا النســاء، وكذلــك رصــد وتوثيــق  علــى أن تباشــر رصــد وتوثيــق االنتهــاكات 
التــي تســهم فــي جبــر بعــض األضــرار  مطالــب النســاء فيمــا يتصــل بالتعويضــات المتناســبة 

التــي لحقــت بهــن.   
للنــوع  المســتجيبة  الفضلــى  والممارســات  الخبــرات  لتبــادل  إقليميــة  منصــة  تأســيس   

التطــرف.   مــن  الوقايــة  فــي  تســهم  والتــي  االجتماعــي 

ال ســام يقــوم علــى تجاهــل النســاء الاتــي فقــدن بيوتهــم وعائاتهــم وكل مقومــات 

الحيــاة. وإن للمــرأة دو را مـركـــزيا فــي مـــرحلة النــزاع وفــي مـــرحلة مــا بعــد النــزاع، ومــن 

المهــم أن تـــراكم المــرأة اإلنجــا زات وأن تحافــظ علــى المكتســبات التــي حصلــت عليهــا. 

وفاء بن مصطفى 

النســاء  جهــود  عــن  دقيقــة  وســرديات  جمعيــة  ذاكــرة  اســتعادة  الخامســة:  الغايــة  ج - 
ــرديات  ــة الس ــود، ومواجه ــذه الجه ــراف به ــي، واالعت ــل الدبلوماس ــاطة والعم ــي الوس ف

العنــف  تبــرر  التــي   (Narratology(
ي لحــق بالذاكــرة  تســعى الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام لعــاج الخلــل الــذ
ــاة  ــي الحي ــاء ف ــل أدوار النس ــة تتجاه ــرديات مُشوش ــار س ــي انتش ــل ف ــة والمتمث الجمعي
العامــة وبنــاء الســام واألمــن والوســاطة، وذلــك مــن خــال اســتعادة ذاكــرة جمعيــة غيــر 
مبتســرة تتضمن ســرديات دقيقة عن مشــاركات النســاء وآثارها اإليجابية. إن الســرديات 
العنــف  وتعيــد إنتــاج  النســاء  العنــف ضــد  النســاء تســهم فــي تكريــس  التــي تتجاهــل جهــود 
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ضدهــن. وقــد وظــف التطــرف تلــك الســرديات كأداة إلســباغ الشــرعية علــى مــا مــورس مــن عنــف 
ضــد النســاء وإلقصائهــن مــن الحيــاة العامــة. فــي المقابــل، فــإن صياغة ســرديات صحيحــة حول 
أدوار النســاء فــي بنــاء الســام واألمــن تســهم إســهاما جوهريــا فــي وقايــة النســاء وحمايتهــن.

   

األهداف  
  االعتــراف بجهــود النســاء وســيطات الســام صاحبــات اإلنجــازات الاتــي أســهمن فــي تنفيــذ 
أجنــدة المــرأة والســام واألمــن، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن صــون دمــاء األبريــاء، وتمتيــن العاقات 

العربيــة المشــتركة، والعاقــات العربيــة الدوليــة.   
التــي تبــرر العنــف  التــي تدعــو إلــى مواجهــة ســرديات التطــرف    تفعيــل قــرارات األمــم المتحــدة 
عمومــا، والعنــف ضــد المــرأة وإقصاءهــا خصوصــا. وصياغــة ســرديات متوازنــة بديلة، الســيما 
فيمــا يتعلــق بالنســاء وأدوارهــن ومشــاركتهن في إدارة الشــأن العام. ويتضمــن ذلك تفعيل 
قــرارات مجلــس األمــن ذات العاقــة الســيما القــرار 2242 لعــام 2015، وخطــة األميــن العــام لألمم 

المتحــدة للوقايــة مــن التطــرف العنيــف المؤرخــة 24 ديســمبر 2015.    
  إبراز اآلثار اإليجابية لمشــاركات النســاء وإنجازاتهن في الوســاطة وفي الجهود الدبلوماســية 

باعتبــاره شــرطا جوهريــا لمواصلة النســاء أداء هذا الدور.  
ــا  ــي مكانه ــية ف ــن الدبلوماس ــاطة وجهوده ــي الوس ــاء ف ــهامات النس ــاركات وإس ــع مش   وض

ــال.    ــام لألجي ــدر إله ــا مص ــح باعتباره الصحي

الخطوات والنشاطات
وعلــى  العربيــة  المنطقــة  الوســاطة فــي  وإســهاماتهن فــي  النســاء  أرشــيف لجهــود  بنــاء    

العالــم.  ى  مســتو
وإيصــال  والســرديات،  التجــارب  توثيــق  علــى  قــادر  لاســتراتيجية  إلكترونــي  نظــام  بنــاء    
العربيــة جميعهــا فــي جهــود  الــدول  بيــن  الكترونيــة مشــتركة  ويكــون منصــة  المعلومــات، 

والســام. الوســاطة 
الــدول علــى إشــراك النســاء فــي اللجــان الرســمية العاملــة فــي مجــال مواجهــة التطــرف    حــث 
والوقايــة منــه، وفــي وضــع الخطــط الوطنيــة للوقايــة مــن التطــرف، وعلــى أن تكــون الخطــط 

مراعيــة للنــوع االجتماعــي وفقــا للقــرارات األمميــة ذات العاقــة.  
  عقــد حلقــات النقــاش وورش العمــل وفعاليات بناء القدرات التي تضمن إلمام المؤسســات 
ــرف  ــرديات التط ــة س ــى مواجه ــو إل ــي تدع الت ــدة  ــم المتح ــرارات األم ــة بق ــمية ذات العاق الرس
الســيما قــرارات مجلــس األمــن ذات العاقــة الســيما القــرار 2242 لعــام 2015، وخطــة األميــن 

العــام لألمــم المتحــدة للوقايــة مــن التطــرف العنيــف المؤرخــة 24 ديســمبر 2015.    
واألمنيــة  الدبلوماســية  المؤسســات  الســيما  الرســمية  المؤسســات  مــع  التشــبيك   
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ــة خطــاب دينــي  ى الوعــي فيمــا يتعلــق بصياغ ــتو ــع مس ــمية لرف ــة الرس ــات الديني والمؤسس
ومنفتــح.   رصيــن 

مجــال  فــي  الواســع  التأثيــر  صاحبــات  النســائية  القيــادات  علــى  الضــوء  مــن  المزيــد  وإلقــاء    
عمليــات الســام والوســاطة، وتنظيــم فعاليــات لتكريــم النســاء الوســيطات الاتــي أســهمن 
ى اإلقليمي والوطني  إســهامات نوعية في بناء الســام والجهود الدبلوماســية على المســتو

والمحلــي بالمنطقــة العربيــة. 
ــة  ــي المنطق ــام ف ــيطات الس ــاء وس ــز للنس ــتحداث جوائ ــى اس ــاء عل ــدول األعض ال ــجيع    تش

ــة.    العربي
النســاء  وجهــود  الســام  أجــل  الوســاطة مــن  العلمــي فــي مجــال  التأليــف  تشــجيع حركــة    

الدبلوماســي.  العمــل  فــي  النســاء  وجهــود  الســام  وســيطات 

مستشا رة لدى المجلس االستشاري النسائي  المبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى سو ريا

علــى النســاء أن يحـــرصن أن تكــون جهودهــن ظاهــرة ومـــرئية بصــو رة أكبــر، وتحديــدا 

ــا  ــم م ــع أن يعل ــق أي مجتم ــن ح ــا. فم ــن فيه ــا رك ــي يش ــام الت ــات الس ــال مفاوض خ

ـــز الشــديد علــى كيفيــة التواصــل مــع  يــدور خــال المفاوضــات. ويجــب إلقــاء الضــوء والتـركي

المواطنيــن والوصــول إليهــم بجميــع فئاتهــم.

نائب المبعوث الخاص لألمين العام إلى سو ريا

خولة مطر 

إن النـظـرة التقليديــة للـمـرأة وكونهــا ال تمــا رس دو را علــى المســتوى السياســي همــا 
مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المــرأة. وعلــى الـــرغم مــن أن النســاء هــن الضحايــا فــي 
النزاعــات المســلحة إال أنهــن األقــدر علــى بنــاء مجتمعاتهــن فــي مـــرحلة مــا بعــد النــزاع، 
وذلــك لعــدة أســباب منهــا مــا تتمتــع بــه النســاء مــن صبــر وقــد رة كبيــرة علــى االســتماع 

واالصغــاء لآلخــر وتفهــم األوضــاع.
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ح - الغايــة السادســة: جعــل المنطقــة العربيــة مركــزا للوســاطة النســائية ومنجمــا لترشــيح 
الوســيطات لحــل النزاعــات المســلحة بالعالــم 

المنطقــة  جعــل  فــي  لإلســهام  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  تطمــح 
فــي  الوســاطة  مجــال  فــي  النســائية  والطاقــات  المواهــب  لتفعيــل  منصــة  العربيــة 
ــة  ــتويات الحرفي ــى مس ــل أعل ــى تمث ــيطات عل ــز الوس ــال تحفي ــن خ ــك م ــق ذل ــة. ويتحق المنطق
والمهنيــة فــي الوســاطة والنزاهــة الشــخصية، ومــن خــال احتضــان المواهــب الشــابة ورعايتها 
يســتعان  أن  ي ذلــك إلــى  يــؤد أن  الشــبكة  القــدرات، حيــث تأمــل  بنــاء  برامــج  أفضــل  واعتمــاد 
العربيــة  الشــبكة  وســيطات  تصبــح  وبذلــك،  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  الشــبكة  بوســيطات 

العالــم.  أنحــاء  ســفيرات للســام فــي جميــع 

األهداف  
  تحويل المنطقة العربية إلى منطقة مصدرة للخبيرات في مجال الوساطة.

الترشــيح عنــد  رأس قوائــم  العربيــة علــى  المنطقــة  الســام فــي  وســيطات  النســاء    وضــع 
األمميــة.    والمســاندة  الســام  بعثــات تعزيــز  تشــكيل 

  تحفيــز النســاء وســيطات الســام فــي المنطقــة العربيــة علــى اكتســاب خبــرة الوســاطة علــى 
ى العالمــي واألممــي وفهــم خصوصيــات الوســاطة فــي كل منطقــة مــن مناطــق  المســتو

العالــم. 
الــدروس المســتفادة    تمكيــن النســاء وســيطات الســام فــي المنطقــة العربيــة علــى تبــادل 

ى. مــع النســاء وســيطات الســام فــي المناطــق األخــر

الخطوات والنشاطات
السياســية  بالخلفيــات  اإللمــام  للوســيطات  تتيــح  الثقافــات  متعــددة  منصــات  تأســيس   

ى.   األخــر المناطــق  فــي  المســلحة  للنزاعــات  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والثقافيــة 
أقاليــم  بالوســاطة فــي  المتعلقــة  والمذكــرات  والبحــوث  الدراســات  أهــم    دعــم جهــود نشــر 

ى.  األخــر العالــم 
ى علــى  أخــر ووســيطات ســام مــن مناطــق  وســطاء    تأســيس منصــات تضمــن مشــاركة 
والــدروس  المناطــق  تلــك  فــي  الوســاطة  فــي  تجاربهــم  عــن  للحديــث  العالــم  ى  مســتو

المســتفادة.  
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خ - تنفيذ االستراتيجية من خالل التنسيق مع الشركاء 
مــع  تؤسســها  شــراكات  خــال  مــن  بنفســها  وأهدافهــا  غاياتهــا  لتحقيــق  الشــبكة  ســتقوم 
ــة  ــمل قائم ــاطة. تش ــن والوس ــام واألم ــاء الس ــي بن ــر ف ــا تأثي ــي لديه الت ــات  ــن الجه ــة م مجموع

اآلتــي:   الجهــات  هــذه 
الخارجيــة  وزارات  العربيــة مثــل  الــدول  بجامعــة  األعضــاء  بالــدول  الحكوميــة    المؤسســات 
بشــؤون حقــوق  المعنيــة  الوطنيــة  واآلليــات  المــرأة،  بشــؤون  المعنيــة  الوطنيــة  واآلليــات 

ن.  اإلنســا
  شبكات النساء الوسيطات الدولية. 

  النساء المشاركات في عمليات السام والمفاوضات والحوارات السياسية في المنطقة.  
  منظمات األمم المتحدة ذات العاقة السيما المعنية مباشرة بالمرأة واإلنماء. 

  بعثات السام. 

  المنظمات النسائية. 
  المنظمات الدولية. 

  مراكز األبحاث. 

  الجامعات. 
  الخبيرات والخبراء المستقلون أصحاب المعرفة الفنية في الوساطة.

التاسع: استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السام القسم 



83

للنساء وسيطات السالم القسم العاشر: أسس هيكلية وتنظيمية للشبكة العربية   

توطئة 
مــن المزمــع أن يســبق التأســيس الفعلــي الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام 
ــرز  أب ــراد  ــي بإي ــل، نكتف ــم الماث ــي القس ــا. ف ــة به ــة الخاص ــة والتنظيمي ــور الهيكلي ــد األم تحدي

التــي ينبغــي أخذهــا فــي االعتبــار.        األســس الهيكليــة 

أ - األمانة العامة   
تعــد الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام آليــة مــن آليــات لجنــة المــرأة بجامعــة 
الــدول العربيــة. وهــي تابعــة إلدارة المــرأة واألســرة والطفولــة فــي قطــاع الشــؤون االجتماعيــة 
اإلدارة  ومتابعــة عملهــا، كمــا تختــص  بتنســيق  اإلدارة  العربيــة، حيــث تقــوم  الــدول  بجامعــة 
بوضــع خطــط وبرامــج العمــل الخاصــة بالشــبكة لمناقشــتها مــع أعضائهــا. وتعتبــر إدارة المــرأة 
العربيــة  المــرأة  وهــي تقــدم تقاريرهــا إلــى لجنــة  الفنيــة للشــبكة،  األمانــة  والطفولــة  واألســرة 

ــرب. ــة الع ى وزراء الخارجي ــتو ــى مس ــة عل ــس الجامع ــى مجل ال ــا  لرفعه

ب - أبرز مهام األمانة الفنية للشبكة العربية للنساء وسيطات السالم 
وتتضمــن  الســام.  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  عضــوات  اختيــار  معاييــر  وضــع   

اآلتــي:  أدنــى  بحــد  المعاييــر 
ى سفير أو وزير مفوض.    العمل في السلك الدبلوماسي على مستو

  مشاركات وإسهامات وإنجازات سابقة في مجال تمكين المرأة ومناصرة قضاياها. 

ــط  ــاد الخط ــع واعتم ــر وض ــت آلخ ــن وق ــا م ــا وتطويره ــبكة واعتماده ــتراتيجية الش ــع اس   وض
المرحليــة لعمــل الشــبكة بمــا فــي ذلــك: 

   خطة وبرامج التدريب. 
   خطة التواصل الخارجي والترويج. 

   وضع واعتماد نظام عمل الشبكة. 

ت - عضوية الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم   
اثنيــن وعشــرين )22( عضــوة، بحيــث تضــم عضــوة    تتكــون الشــبكة العربيــة للوســيطات مــن 

الــدول األعضــاء بالجامعــة.     وســيطة عــن كل دولــة مــن 
  ترشــح كل مــن الــدول األعضــاء وســيطة لتكــون عضــوة بالشــبكة العربية للنســاء وســيطات 
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الســام، علــى أن تعتمــد لجنــة المــرأة العربيــة الترشــيحات فــي ضــوء المعاييــر المحددة.
الشــبكة  والشــباب فــي عضويــة  المتضــررة،  والمــرأة  اإلعاقــة،  النســاء ذوات    يراعــى تمثيــل 

برامجهــا تمثيــا متناســبا.  وضمــن  المنبثقــة عنهــا  واللجــان  الســام  العربيــة لوســيطات 
  يحدد نظام عمل الشبكة نظام العضوية بها وانتهاء العضوية وتجديدها.   

ث - أبرز مهام الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم 
المشاركة في كافة أطر الوساطة الدبلوماسية 

تشــارك الوســيطات بالشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام الاتــي ترشــحهن دولهــن في 
النزاعــات المســلحة  النزاعــات بمــا فــي ذلــك  كافــة أطــر الوســاطة الدبلوماســية، وفــي حــل جميــع 
ــة،  ــة والدولي ــيما اإلقليمي ــية الس ــود الدبلوماس ــام والجه ــات الس ــي عملي ــلحة، وف ــر المس وغي
وعمليــات  الحقائــق،  تقصــي  وبعثــات  والدوليــة،  األمميــة  المســاعدة  بعثــات  ذلــك  فــي  بمــا 
الدبلوماســية الوقائيــة، والدبلوماســية الهادئــة، والدبلوماســية المكوكيــة، ولعــب دور المبعوث 
النزاعــات المســلحة، والتوقيــع علــى االتفاقــات والمعاهــدات.  الخــاص للمناطــق المتضــررة مــن 

تقديم المشورة والخبرة الفنية المتعلقة بالوساطة
المتعلقــة  الفنيــة  والخبــرة  المشــورة  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  تقــدم 
النزاعــات المســلحة. ويشــمل  النزاعــات لجميــع أصحــاب المصالــح وأطــراف  بالوســاطة وحــل 

ذلــك اآلتــي: 
أ إجــراء الدراســات المتعلقــة بالوســاطة: ويتضمــن ذلــك إعــداد الدراســات االستشــارية 

واإلجــراءات  والتدابيــر  السياســات  المنصبــة علــى  بمــا فــي ذلــك  أنواعهــا  بجميــع  والتقاريــر 
النــوع االجتماعــي.  والمقاربــات مثــل مقاربــة 

المتخصــص فيمــا  الفنــي  ي  الــرأ ويتضمــن ذلــك تقديــم  الوســاطة.  اســتراتيجيات  وضــع  ب 

يتعلــق برســم االســتراتيجيات الكليــة للوســاطة، وتعديلهــا وفقــا للتطــورات، ووضع الخطط 
العامــة واألهــداف ومواءمتهــا وفــق مقتضيــات األوضــاع علــى األرض. 

الدراســات  توفيــر  ذلــك  ويتضمــن  وتحلياتهــا.  المســلحة  النزاعــات  بحــوث  إجــراء  ت 

مــن  المتضــررة  األطــراف  جميــع  باحتياجــات  يتعلــق  فيمــا  الازمــة  والبيانــات  والمعلومــات 
الجنســي. كمــا  العنــف  وضحايــا  والاجئــون،  النازحــون،  بمــا فــي ذلــك  المســلحة،  النزاعــات 
الخدمــات  الازمــة لدعــم مقدمــي  والبيانــات  والمعلومــات  الدراســات  يتضمــن ذلــك توفيــر 

المســاعدات.   وتوزيــع 
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ث إجــراء عمليــات الرصــد والتقييــم: ويتضمــن ذلــك توفيــر الخبــرة الفنيــة الازمــة لرصــد وتقييم 

االســتراتيجية وتنفيذهــا. ويشــمل ذلــك تقييــم حجــم االســتجابة للنــوع االجتماعــي ونوعيتــه. 
المئويــة  والنســبة  الوســاطة،  وفــد  ضمــن  والرجــال  للنســاء  المئويــة  النســبة  ويتضمــن 
ى  للنســاء الاتــي منحــن مناصــب ذات مســؤولية فــي إطــار عمليــة التفــاوض، ونوعيــة ومســتو
النســوية خــال مراحــل  المنظمــات  المباشــرة مــع  اللقــاءات  وعــدد  النســائية،  المشــاركة 
المطروحــة  األجنــدة  المدرجــة ضمــن  الموضوعــات  وعــدد  وفعاليتهــا،  ونوعيتهــا  التفــاوض 
ونوعيتهــا وأهميتهــا، والنســبة المئويــة لألمــوال المخصصــة لــكل فتــرة زمنيــة والمخصصــة 
للمشــاريع الداعمــة للنــوع االجتماعي و/أو المشــاريع الخاصة بالمرأة ونوعية اســتخداماتها، 

ــا. ــة ونوعيته ــة والدولي ــة المحلية/الوطني ــة اإلعامي ــم التغطي وحج

التوعية والتدريب في مجال الوساطة السيما الوساطة المستجيبة للنوع االجتماعي    
الوعــي  ى  مســتو لرفــع  الازمــة  البرامــج  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  توفــر 
واإللمــام بالوســاطة والتفــاوض وبأســس دمــج منظــور النــوع االجتماعــي فيهــا وذلــك بالتعــاون 
الــدول. ويتحقــق ذلــك مــن خــال تكثيــف التواصــل مــع  والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي كل 
ــزام  الت ى  ــتو ــع مس ــة، ورف ــات اإلقليمي ــاء والمؤسس ــدول األعض ال ــيما  ــح الس ــاب المصال أصح
المفاوضــات  النســاء فــي  وتعزيــز مشــاركة  والســام  واألمــن  المــرأة  بأجنــدة  األعضــاء  الــدول 

والوســاطة. 

ــات  ــع مراحــل عملي ــي جمي ــرأة ف ــل الم ــة) لتمثي ــة )كوت ــبة تمثيلي ــع نس ــى وض ــدول عل حــث ال
ــالم. ــظ الس حف

أهميــة  األعضــاء  للــدول  تبيــن  أن  إلــى  الســام  وســيطات  العربيــة للنســاء  الشــبكة  تســعى 
مشــاركة النســاء وتمثيــل المــرأة فــي عمليــات حفــظ الســام. وضمــن هــذا الســياق، تشــجعها 

ــام. ــظ الس ــات حف ــل عملي ــع مراح ــي جمي ــرأة ف ــل الم ــة( لتمثي ــة )كوت ــبة تمثيلي ــع نس ــى وض عل

تدريب الوسطاء على جميع صور الوساطة، والوساطة المراعية للنوع االجتماعي
ــج  ــة برام ــات الدولي ــع المنظم ــاون م ــام بالتع ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــبكة العربي ــدم الش تق
التــي تطلــب  تدريــب ذات عاقــة وبرامــج تدريــب مصممــة وفقــا للمتطلبــات الخاصــة لألطــراف 
التدريــب. ويشــمل ذلــك برامــج تدريب حول أجندة المرأة واألمن والســام، وبناء الســام، وفض 
النزاعــات المســلحة، والمفاوضــات، وصيغ الوســاطة المختلفة، والوســاطة المســتجيبة للنوع 
الراغبيــن فــي العمــل فــي الوســاطة عمومــا  البرامــج لألفــراد  االجتماعــي. كمــا تقــدم الشــبكة هــذه 
وللمرشــحين للوســاطة، ولممارســي الوســاطة وعضــوات الشــبكات المختلفــة فــي المنطقــة 

والعالــم.
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تقديم الدعم للدول األعضاء فيما يتصل بتأسيس شبكات وطنية للنساء وسيطات السالم
تقــدم الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام العــون للــدول األعضــاء لتأســيس شــبكات 
وطنيــة للنســاء وســيطات الســام. وتتضمــن الخطــوات التي ســتتخذ في هــذا الســياق أن تقوم 
الشــبكة  التنســيق مــع أعضــاء  العربيــة للنســاء وســيطات الســام  العامــة للشــبكة  األمانــة 
ى الوطنــي مــن أجــل تأســيس شــبكة وطنيــة للنســاء وســيطات الســام. العربيــة علــى المســتو

إعطاء األولوية لرفع المعاناة عن النساء المتضررات من النزاعات 
ي عليــه  ينطــو والصراعــات لمــا  الحــروب  المتضــررات فــي مناطــق  الاجئــات  أوضــاع  تحســين 
ــام  ــال الس ــن إح ــا بي ــا وثيق ــاك ترابط ــك أن هن ــى ذل ــاف إل ــة. يض ــانية ملح ــرورة إنس ــن ض ــر م األم

الاجئــات.  أوضــاع  وتحســين 

ضوابط احترازية بشأن مهام الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم واختصاصاتها 
ئ لحماية النســاء أثناء النزاعات المســلحة  يراعــى عــدم التعــارض بيــن اختصاصــات لجنة الطــوار

واختصاصات الشــبكة العربية لوســيطات السام.

6

7

القسم العاشر: أسس هيكلية وتنظيمية للشبكة العربية للنساء وسيطات السام
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ضمــن ســياق تقديــم الدعــم الفنــي للــدول األعضــاء لتأســيس شــبكات وطنيــة للنســاء 
الشــبكات  هــذه  مهــام  حــول  اآلتيــة  االسترشــادية  النقــاط  تأتــي  الســام،  وســيطات 

يتهــا.  وعضو

أ - أبرز مهام الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم 
وســيطات  للنســاء  الوطنيــة  بالشــبكات  الوســيطات  تشــارك  دولهــن،  موافقــة  علــى  بنــاء 
الســام فــي كافــة أطــر الوســاطة الدبلوماســية، وفــي حــل جميــع النزاعــات بمــا فــي ذلــك النزاعــات 
المســلحة وغيــر المســلحة، وفــي عمليات الســام والجهــود الدبلوماســية الســيما المحلية، بما 
النــزاع وخــال  ي وإعــادة اإلعمــار بمــا فــي ذلــك خــال مرحلــة  فــي ذلــك عمليــات التوافــق الدســتور
مرحلــة مــا بعــد النــزاع، وعمليــات التفــاوض، والحــوارات الوطنيــة التــي تنعقــد بيــن أطــراف محليــة 

للوصــول إلــى توافقــات وطنيــة.  

ب - عضوية الشبكات الوطنية للنساء وسيطات السالم 
الســام مــن ســبع )7( عضــوات علــى  وســيطات  وطنيــة للنســاء  أن تتألــف كل شــبكة  يقتــرح 
الســيما  العاقــة  ذات  الوطنيــة  المؤسســات  مــن  عضــوات   )6( ســت  ُتختــار  أن  علــى  األقــل، 

اآلتيــة:   المؤسســات 
  وزارة الخارجية. 

  وزارة الداخلية. 

  وزارة العدل. 

  لجنة المرأة في البرلمان )حسب مسمى اللجنة في كل برلمان عربي(.

  وزارة المــرأة والشــؤون االجتماعيــة. او اآلليــة المعنية بشــؤون المرأة )حســب اإلطار المعني 
بالمــرأة فــي كل دولة(.

  اآللية الوطنية لحقوق اإلنسان. 
  المجالس النيابية والتمثيلية والمجالس القومية.   

ى منظمــات المجتمــع  أمــا العضــوة الســابعة فيقتــرح أن تكــون خبيــرة مســتقلة أو ممثلــة إلحــد
المدنــي العاملــة فــي هــذا المجــال.
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ت - التشاور 
أن  العربيــة  للــدول  يمكــن  الســام،  لوســيطات  الوطنيــة  الشــبكات  إنشــاء  عمليــات  ضمــن 
زنــاد الفكــر حــول غايــات االســتراتيجية وأهدافهــا  تصمــم حلقــات عمــل وطنيــة للتشــاور وقــدح 
ــي  ــة ف ــن الحاكم ــل والقواني ــج العم ــة وبرام ــتراتيجيات الوطني ــن االس ــة بي ــن المواءم ــق م للتحق
هــذا المجــال واســتراتيجية الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام علــى أن تضــم الحلقــات 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ــح ف ــاب المصال ــع أصح جمي

ي عشر : نقاط استرشادية بشأن مهام الشبكات الوطنية للنساء وسيطات السام القسم الحاد
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االســتراتيجية  اتخاذهــا لتنفيــذ  ينبغــي  التــي  األساســية  الخطــوات  هنــاك مجموعــة مــن 
الماثلــة للشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام. تشــمل هــذه الخطــوات مــا يأتــي:  

أ - ترجمة االستراتيجية إلى خطة عمل خمسية وبرامج وأهداف قابلة للتنفيذ والقياس
ــن  ــا. تتضم ــن عمله ــى م ــس األول ــنوات الخم ــتهدف الس ــل تس ــة عم ــبكة خط ــع الش تض
ــات  ــن المرجعي ــا تتضم ــا. كم ــي تحقيقه ــي ينبغ ــداف الت ــم األه ــية أه ــل الخمس ــة العم خط
ى واألهــداف طويلــة  ى واألهــداف متوســطة المــد والدوافــع، وتحديــد األهــداف قصيــرة المــد

ــم.  ــد والتقيي ــة الرص ــدف، وطريق ــكل ه ــي ل ــار الزمن ى، واإلط ــد الم

ب - آليات التعاون مع الشركاء على المستويين اإلقليمي والدولي      
كمــا تشــمل الخطــة الكليــة عمليــة التشــبيك المتــدرج مــع الشــركاء وأصحــاب المصالــح. 
فــي هــذا الصــدد، تعمــد الشــبكة إلــى تأســيس أطر تعــاون مع شــركاء فــي مختلف مناطــق العالم 
بمــا فــي ذلــك المنظمــات األمميــة والدوليــة وشــبكات الوســطيات فــي المنطقــة والعالــم. كمــا 
ــدروس  ــرات وال ــادل الخب ــن تب ــيق تتضم ــاون والتنس ــذا التع ــة له ــدة عملي ــع أجن ــى وض ــد إل تعم

المســتفادة.

القسم الثاني عشر : خطوات أساسية لتنفيذ االستراتيجية

الثاني عشر : خطوات أساسية لتنفيذ االستراتيجية القسم 
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اإلشراف والرقابة 

 إدارة المرأة واألسرة والطفولة
  األمانة الفنية للشبكة العربية للنساء وسيطات السالم

الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم

الشبكات الوطنية للنساء وسيطات السالم 

قطاع الشؤون االجتماعية 

مجلس وزراء الخارجية

جامعة الدول العربية

الثاني عشر : خطوات أساسية لتنفيذ االستراتيجية القسم 



91

المراجع

المصادر العربية 

  مجلس األمن )2009(. تقرير األمين العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها. 8 أبريل. 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SGReport_
EnhancingMediat ion_S28 %2009189arabic29 %.pdf

   الجمعيــة العامــة )1992(. الدبلوماســية الوقائيــة وصنــع الســلم وحفــظ الســلم. تقريــر األميــن العــام عــن أعمــال 
المنظمة. 

https://undocs.org/ar/A/277/47

   هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. بعــد مــرور ثمانيــة عشــر عامــا: تقييــم تنفيــذ جــدول أعمــال المــرأة والســلم والمــن 
التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1325. 2019.  الــدول العربيــة بموجــب قــرار مجلــس األمــن  فــي 

https://www2.unwomen.org/-/media/field20%office20%arab20%states/
attachments/publications/20%1325/07/2019report_arabic20%design_single20%
pages2)20%).pdf?la=ar&vs=1621

   راديــكا كومراســوامي وآخــرون )2015(. منــع النــزاع وتحويــل العدالــة وضمــان الســام. دراســة عالميــة حــول تنفيــذ 
قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1325. هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.   

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/global_study_on_1325_ar.pdf

   منظمة األمن والتعاون في أوروبا )2013(. تعزيز الوساطة المستجيبة الحتياجات الجندر. مذكرة توجيهية.
 https://www.osce.org/ar/secretariat/145496

   األمم المتحدة )2010(. تقرير األمين العام عن مشاركة المرأة في بناء السام 
.)A / 65/354-S / 2010/466(

https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/
documents/seven_point_action_plan.pdf

   مجلس األمن )2019(. تقرير المرأة والسام واألمن. أكتوبر. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_800_2019_A.pdf

المراجع



92

الــدول العربيــة. منظمــة  أبــو غزالــة )2015(. االســتراتيجية اإلقليميــة للمــرأة واالمــن والســام. جامعــة     هيفــاء 
المــرأة العربيــة. هيئــة األمــم المتحــدة للمســاوة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. 

http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/13268_%D%8A%7D%84%9D%8A%7D8
%B%3D%8AA%D%8B%1D%8A%7D%8AA%D8%9A%D%8AC%D8%9A%D%8A20%9
%D%8A%7D%84%9D%8A%7D%82%9D%84%9D8%9A%D%85%9D8%9A%D8
%A%20%9D%8AD%D%85%9D%8A%7D8%9A%D%8A%20%9D%8A%7D%84%9D9
%85%D%8B%1D%8A%3D%8A%20%9D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1D%8A%8
D8%9A%D%8A%20%9D%8A%7D%84%9D%8A%3D%85%9D%20%86%9D%88%9D
%8A%7D%84%9D%8B%3D%84%9D%8A%7D85%9.pdf

النــزاع وفــى مفاوضــات الســام.     ميشــيل باشــيليه )2013(. ملخــص حــوار حــول دور النســاء فــي أوضــاع مــا بعــد 
12 ديســمبر. 

https://www.iknowpolitics.org/ar/learn/knowledge-resources/discussion-summ
aries/%D%85%9D%84%9D%8AE%D%8B%-5D%8AD%D%88%9D%8A%7D%8B-1
%D%8AD%D%88%9D%-84%9D%8AF%D%88%9D%8B%-1D%8A
%7D%84%9D%86%9D%8B%3D%8A%7D%8A%-1D%81%9D-89%9
%D%8A%7D%88%9D%8B%6D%8A%7D%8B%-9D%85%9D%8A-7
%D%8A%8D%8B%9D%8AF-%D%8A%7D%84%9D%86%9D%8B%2D%8A%7D8
%B %-9D %88 %9D %81 %9D89%9

   وجيهات بشأن اعتبارات النوع: االجتماعي والوساطة الشاملة للجميع:

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/DPA_GenderMediation- 
Guidance_2017%28AR%29.pdf

   توجيهات للوسطاء: حول معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات:

 https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceAdressingConfl
ictRelatedSexualViolence_UNDPA28%Arabic29%.pdf

ــة  ــد خمس ــن بع ــل بيجي ــاج عم ــان ومنه ــذ إع ــي تنفي ــرز ف ــدم المح ــول التق ــامل ح ــي الش ــر العرب ــص التقري    ملخ
وعشــرين عامــا. 

https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D%8A%8D8%9A%D%8AC%D8%9A
%D25-86%9

المراجع



93

English Sources

  Vicenç Fisas, 2016 Yearbook on Peace Processes (Pau, Icaria editorial, 2016).

  Institute for Security Studies.  
https://issafrica.org/iss-today/femwise-africa-set-to-boost-womens-role-in-
peace-processes

  Follow-Up to the Fourth World Conference on Women and Full Implementation 
of the Beijing Declaration and the Platform for Action, G.A. res. 203/50, U.N. 
Doc. A/RES/1995) 203/50).  
http://hrlibrary.umn.edu/resolutions/203/50GA1995.html

  United Nations Department of Peacekeeping Operations Department of Field 
Support (2008). United Nations Peacekeeping Operations Principles and 
Guidelines.  
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf

  Wilton Park (2017). Women in Mediation: Promoting Participation, December 
https://www.wiltonpark.org.uk/wp-content/uploads/WP-1570Report.pdf

  Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, “Reimagining 
Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes” (International Peace Institute, 
June 2015). 
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/06/2015/IPI-E-pub-Reimagining-
Peacemaking.pdf

  “Measuring and Understanding the Impact of Terrorism”, Global Terrorism Index, 
2017. 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/11/2017/Global-Terrorism-Index2017-.
pdf 

  ICSR (2018) From Daesh to Diaspora: Tracing the Women and Minors of the 
Islamic State 
https://icsr.info/wp-content/20%uploads/07/2018/Women-in-ISIS-
report_20180719_web.pdf

المراجع



94

  UNDP and ICAN (2019) Invisible Women 
https://www.undp.org/content/dam/oslo-centre/documents/undp-ogc-
ICANReport2019-.pdf

  HRW (2019) Tunisia: Scant Help to Bring Home ISIS Members’ Children. 
https://www.hrw.org/news/12/02/2019/tunisia-scant-help-bring-home-isis-
members-children

  Sanam Naraghi Anderlini, Women Building Peace: What They Do, Why It 
Matters (Boulder, CO: Lynne Rienner, 92–53 :(2007

  Digital technologies and Mediation. Toolkit 1.0
https://peacemaker.un.org/digitaltoolkit.

  Joëlle Jenny, Rosi Greenberg, Vincent Lowney and Guy Banim Edited by 
Jonathan Harlander (2018). Mediation Practice Series. Peacemaking and new 
technologies Dilemmas & options for mediators. Center for Humanitarian 
Dialogue.  
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/12/2018/MPS-8-Peacemaking-
and-New-Technologies.pdf

المراجع



95

الخطة التنفيذية



96

الخاصة باستراتيجية الشبكة العربية 
للنساء وسيطات السالم 



97

توطئة 
كما أوضحت اســتراتيجية الشــبكة العربية للنســاء وســيطات الســام العربية للنســاء 
 علــى 

ٌ
وســيطات الســام، فــإن مشــاركة النســاء فــي الوســاطة مــن أجــل الســام واجــب

النســاء وحــٌق أصيــل مــن حقوقهــن، لكنها أيضــا أمر بديهي وطبيعي. النســاء هــن المكون 
الحيــاة علــى جميــع المســتويات. فهــن يشــاركن فــي  اآلخــر للمجتمــع ويســهمن فــي شــؤون 
الدولــة. هــذا، ومثلمــا أن المجتمعــات  الخــاص وشــؤون المجتمــع وشــؤون  الحيــز  إدارة شــؤون 
المجتمعــات  أن  ومثلمــا  وخارجيــة.  بمراحــل نزاعــات داخليــة  اســتقرار، فهــي تمــر  بمراحــل  تمــر 
النزاعــات وتســويتها.  تواجــه تحديــات اإلنمــاء فــي مراحــل االســتقرار، فهــي تواجــه تحديــات إدارة 
ي  بالتنميــة والتطويــر االقتصــاد النســاء فيمــا يتعلــق  ومثلمــا تســتفيد المجتمعــات مــن جهــود 
الدوليــة  النســاء فــي الوســاطة ذات الطبيعــة السياســية  واالجتماعــي، فإنــه ال غنــى عــن جهــود 
بينــت االســتراتيجية تتضمــن صــور الوســاطة المقصــودة  وذات الطبيعــة الدســتورية. وكمــا 
بعثــات  ومنهــا  الدبلوماســية  البعثــات  ذلــك  فــي  بمــا  الدبلوماســية،  الوســاطة  أطــر  جميــع 
الحــدود،  الدوليــة واألمميــة وبعثــات تقصــي الحقائــق، ومفاوضــات ترســيم  الدعــم والمســاعدة 
ومفاوضــات االســتخراج المشــترك للثــروات فــي المناطــق الحدوديــة، ومفاوضــات تأســيس 
اإلقليميــة  االقتصاديــة  المشــروعات  ومفاوضــات تأســيس  اإلقليميــة،  التنســيقية  الكيانــات 
للمناطــق  الخاصــة  والبعثــات  الوقائيــة،  بالدبلوماســية  العاقــة  ذات  والبعثــات  ى،  الكبــر
المتضــررة مــن النزاعــات المســلحة، والجلــوس إلــى طاولــة الحــوارات الوطنيــة، وكذلــك تصميــم 
ي، واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وتمثيــل مكونــات  عمليــات االنتقــال السياســي واإلصــاح الدســتور
ي. وبجانــب كــون المشــاركة فــي الوســاطة مــن  المجتمــع خــال االنتقــال السياســي والدســتور
أمــرا  الحــق  بــه. وبينمــا يعــد  الوفــاء  أجــل الســام حــق للنســاء فإنهــا واجــب ال يصــح عليهــن عــدم 
بــل إنــه فــي بعــض األحيــان يجــوز لإلنســان  الواجــب ال يقــل عنــه أهميــة.  لصيقــا باإلنســان، فــإن 
 ال يجوز عــدم الوفاء بهــا. وإن واجب المشــاركة 

ٍ
التخلــي عــن حــق مــن الحقــوق. لكــن هناك واجبــات

التخلــي عنهــا.   التــي ال يجــوز للنســاء  الواجبــات  فــي الوســاطة مــن أجــل الســام واحــد مــن هــذه 
ــادة  ــي زي ــز المجتمع ــي الحي ــاء ف ــاركة النس ــا ازدادت مش ــة، بينم ــود الماضي ــال العق وخ
بالنــدرة  تتســم  فإنهــا  ضئيلــة،  زيــادة  الرســمي  الحيــز  فــي  ازدادت  وبينمــا  ملحوظــة، 
النســاء  ازدادت نســبيا مشــاركة  الشــديدة فيمــا يتعلــق بالوســاطة مــن أجــل الســام. لقــد 
كمــا  الطوعــي.  العمــل  ومؤسســات  األهليــة  والجمعيــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  فــي 
ــدد  ــي ع ــة ف ــزة الحكومي ــة واألجه التمثيلي ــات  ــي المؤسس ــا ف ــنا ضئي ــاركتهن تحس ازدادت مش
النطــاق للنســاء  البلــدان بالمنطقــة. فــي مقابــل ذلــك، فــإن هنــاك اســتبعادا واســع  قليــل مــن 

ــام.  ــل الس ــن أج ــاطة م ــق بالوس ــا يتعل فيم
وليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول إن دول المنطقــة ومجتمعاتهــا هي المتضــرر من ندرة 
مشــاركة النســاء فــي الوســاطة مــن أجــل الســام. إن هنــاك خلــا هيكليــا فــي الوســاطة مــن 
أنهــا غيــر تضمينيــة أو شــمولية إذا إنهــا تســتبعد  الخلــل الهيكلــي فــي  أجــل الســام. يتكــون هــذا 
النســاء. ويترتــب علــى ذلــك أن عمليــات  الرئيســي فــي كل دولــة ومجتمــع وهــو  المكــون اآلخــر 

المقدمــة
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الفعليــة  والمشــكات  األرض  والحقائــق علــى  بالواقــع   
ٍ

الوســاطة ال تســتند علــى إلمــام كاف
ى الوطنــي والمحلــي. كمــا يتكون  واآلثــار الحياتيــة للنزاعــات ومواقــف المجتمعــات علــى المســتو
الخلــل الهيكلــي فــي تغييــب المقاربــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي فــي عمليــات الوســاطة مــن 

الكامنــة للنزاعــات والحلــول المثمــرة.  الجــذور  أجــل الســام. ويترتــب علــى ذلــك قصــور فهــم 

تعريف الخطة التنفيذية  
ــذ  التنفي ــة  ــم عملي ــن تنظي ــا تتضم ــددة زمني ــر مح ــج وأط ــن برام ــارة ع ــي عب ــة وه التنفيذي ــة  الخط
بيــن الجوانــب  الرابــط  التنفيذيــة هــي  واألنشــطة ذات العاقــة وجعلهــا قابلــة للتطبيــق. الخطــة 
النســاء فــي الوســاطة مــن أجــل الســام وبيــن  الواســع لتحقيــق مشــاركة  الفكريــة لمســعى 

التنفيــذ.  عمليــة 

أهمية الخطة التنفيذية
تســهم الخطــة التنفيذيــة فــي ضمــان تناســق الجهــود خــال مرحلــة التطبيــق. المقصــود 
ــن  ــل م ــص كل فاع ــث يخت ــدة بحي ــة حمي ــات صياغ ــة االختصاص ــح صياغ ــي يتي ــار توجيه ــا إط أنه
الفاعليــن بالمهمــة الموكولــة لــه. وهــذا يحــول دون حصــول االزدواجيــة فــي األداء، ودون تداخــل 

الجهــود تداخــا مخــا، ودون تصادمهــا.   
كمــا تتيــح الخطــة التنفيذيــة التمييــز بيــن درجــات قابليــة عناصــر االســتراتيجية للتطبيــق 
الواقــع، تتضــح ســمات  أكثــر اقتــراب مــن  الولــوج إلــى مســاحات  فــي ضــوء الواقــع. فمــن خــال 
هــذا الواقــع أكثــر فأكثــر. وهــذا يتيــح تصــور مــا هــو قائــم فــي الواقــع مــن اعتبــارات تؤثــر فــي التنفيــذ. 
وتغلــب  للتنفيــذ  قابــل  المعنــي  الهــدف  أن  مفــاده  ي  الــذ االحتمــال  تغلــب  اعتبــارات  فهنــاك 
ي مفــاده أن القيــود القائمــة محــدودة وأنــه لذلــك يحتــاج زمنــا عاديــا. وهنــاك اعتبــارات  التقييــم الــذ
واقعيــة تجعــل هدفــا معينــا يبــدو خــال التقييــم أقــل قابليــة للتنفيــذ وأنــه قــد يواجــه قيــودا كبيرة 

وأنــه لذلــك يحتــاج زمنــا طويــا وهكــذا.    
آليــات  التنفيذيــة رصــد جهــود تطبيــق االســتراتيجية وتقييمهــا. فبواســطة  كمــا تتيــح الخطــة 
المتابعــة والمعاييــر ومؤشــرات األداء التــي تتضمنهــا الخطــة يمكــن وضــع األداء تحــت المجهر 
وتحليلــه والتحقــق مــن جــدارة تنفيــذ األهــداف الموضوعــة. وهــذا يتيــح التصويــب المســتمر. كما 

أو نقطــة االتصــال المعنيــة بالمهمــة وتكليفهــا بالتصويــب.   الفاعــل  التعــرف إلــى  إنــه يتيــح 
ــام  اله ــح  ــا يتض ــن خاله ــات. فم ــم األولوي ــان تقدي ــي ضم ــة ف ــة التنفيذي ــهم الخط ــا تس كم

ــم.  ــم واأله والمه
فضــا عمــا ســبق، تعــد الخطــة التنفيذيــة العامــة إطــارا مولــدا لخطــط فرعيــة وتفصيليــة. 
إن المنهاجيــة التــي اســتندت لهــا الخطــة التنفيذيــة ومــا تحويــه مــن مضمون أســاس تخطيطي 
ى  كلــي وعــام. ومــع اتســاع نطــاق العمــل وتفرعــه، ســتكون هنــاك حاجــة لصياغــة خطــط تتصــد
للمســائل الجزئيــة التــي ســتظل تظهــر يومــا بعــد يــوم. إن لجهــود صياغــة هــذه الخطــط الفرعيــة 

ى المنهــاج والمضمــون بالرجــوع إليهــا. أن تســتفيد مــن هــذه الخطــة التنفيذيــة علــى مســتو
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منطلقات إعمال الخطة التنفيذية 
التــي انطلقــت منهــا العناصــر الســابقة  تنطلــق الخطــة التنفيذيــة مــن ذات المنطلقــات 
التــي تمثــل مجتمعــة مســعى تحقيــق مشــاركة النســاء فــي الوســاطة مــن أجــل الســام 
التصــورات الحاكمــة  فــي المنطقــة العربيــة فــي مراحلــه الســابقة.  تســتلهم الخطــة جميــع 
انبثــاق  المراحــل الســابقة مــن مراحــل المســعى المذكــور بمــا فــي ذلــك مرحلــة  بــرزت خــال  التــي 
الجــزء  االســتراتيجية.  وضــع  ومرحلــة  المبــادرة،  ومرحلــة إطــاق  الدراســات،  ومرحلــة  الفكــرة، 
التــي عبــر عنهــا  الــدول العربيــة  الــدول األعضــاء بجامعــة  التصــورات هــي إفــادات  األكبــر مــن هــذه 
ــة  ــبكة، ومرحل ــيس الش ــادرة تأس ــاق مب ــة إط ــال مرحل ــاتها خ ــا مؤسس ــرت عنه ــا وعب ممثلوه

ــتراتيجية.    ــداد االس إع

معايير إعمال الخطة التنفيذية
للنســاء  العربيــة  الشــبكة  علــى  الماثلــة،  الخطــة  عناصــر  جميــع  بتنفيــذ  يتعلــق  فيمــا 
المتعــارف عليهــا عالميــا فيمــا  التنفيــذ  أن تضمــن تحقــق معاييــر  الســام  وســيطات 
اآلتــي:   المعاييــر  أدنــى، تتضمــن هــذه   

ٍ
وبحــد اإلقليميــة.  الوســاطة  بعمــل شــبكات  يتعلــق 

معيار التشاور مع الدول األعضاء بجامعة الدول العربية ومواكبتها للتنفيذ 
ــل  التواص ــة. وإن  ــة التنفيذي ــتراتيجية والخط ــن االس ــتفيد م ــي المس ــة ه ــدول العربي ال إن 
الدائــم معهــا ومواكبتهــا المباشــرة المســتمرة لجهــود التنفيــذ أســاس نجــاح الجهــود المنصبــة 
ــة  الدوري ــة  الفني ــات  ــال المناقش ــن خ ــك م ــق ذل ــة. ويتحق الماثل ــة  التنفيذي ــة  ــال الخط ــى إعم عل
الــدول.  تلــك  فــي  والوســاطة  والدبلوماســية  بالمــرأة  المعنيــة  المؤسســات  مــع  والظرفيــة 
يتأتــى مــن خــال اطــاع المســؤولين بهــا علــى عمــل الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات  كمــا 

الســام اطاعــا دوريــا.

معيار البناء الكلي للسالم
تلتــزم جهــود إعمــال الخطــة التنفيذيــة الماثلــة بمبــدأ أن الســام المنشــود فــي المنطقة 
الــدول األعضــاء. ويتحقــق ذلــك  ي تعــم ثمــاره علــى جميــع  الــذ العربيــة هــو الســام الكلــي 
الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق  الــدول األعضــاء بجامعــة  بيــن  الحــرص علــى المســاواة  مــن خــال 
بالجهــد المخصــص لبنــاء الســام فــي المنطقــة. كمــا يتأتــى من خــال الحــرص على بناء الســام 

الــدول األعضــاء طرفــا فيهــا.     ى  التــي تكــون إحــد النزاعــات  فــي جميــع 
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معيــار المســاواة والتناســب بيــن الــدول األعضــاء بالجامعــة فيمــا يتعلــق ببنــاء الخبــرات النســائية 
العاملــة فــي الوســاطة 

الفنيــة  ومراكمتهــن للمعرفــة  والتدريــب  وتأهيلهــن  الوســيطات  بعمــل  يتعلــق  فيمــا 
ضوابــط  تتبنــى  أن  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  علــى  المتخصصــة، 
ــاواة  ــدم المس ــى ق ــة عل ــاء بالجامع ــدول األعض ال ــع  ــي جمي ــرات ف ــذه الخب ــاء ه ــن بن تضم
أنــه مــع تقــدم العمــل، الغــرض أن تتألــف فــي كل دولــة عربيــة مجموعــة  ي  وبصــورة متناســبة. أ
والدبلوماســية  الوســاطة  الواســع فــي مختلــف جوانــب حقــل  اإللمــام  النســاء صاحبــات  مــن 
التنفيــذ أن تتأســس مؤسســات بحثيــة متخصصــة  النزاعــات. كمــا إن الغــرض خــال  وتســوية 
الحقــل جــزءا مــن مناهــج  يصبــح هــذا  أن  الغــرض  باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن  الحقــل.  فــي هــذا 

التعليــم فــي الجامعــات. 

معيار الحوار الفني المتخصص
موضــوع  النزاعــات  وتســوية  الوســاطة  موضــوع  فــإن  االســتراتيجية،  أوضحــت  كمــا 
ــا  ــا وثيق ارتباط ــيرتبط  ــة س التنفيذي ــة  ــال الخط ــإن إعم ــك، ف ــة. لذل ــة دقيق ــة فني ــب معرف يتطل
الجهــات  ي تشــارك فيــه  الــذ الدبلوماســي وتطــوره  العمــل  المتخصــص حــول  الفنــي  بالحــوار 

األبحــاث.    ومراكــز  المجــال  العاملــة فــي هــذا 

معيار الحوار المجتمعي
وســيطات  للنســاء  العربيــة  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  حركــة  إن 
الســام جــزء ال يتجــزأ مــن حركــة المجتمعــات العربيــة. وإن الغــرض األساســي مــن تأســيس 
تلــك  علــى  إيجابــا  جهودهــا  تنعكــس  أن  هــو  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة 
المجتمعــات مــن خــال تعزيــز وضــع النســاء الاتــي هــن عصــب الحيــاة فيهــا. لذلــك، فــإن إعمــال 
ــات  ــه مؤسس ــارك في ي تش ــذ ال ــي  ــوار المجتمع بالح ــا  ــا وثيق ارتباط ــيرتبط  ــة س التنفيذي ــة  الخط

وقياداتــه.    المجتمــع 

معيار االرتباط بين التنفيذ واستمرار التوعية
والعمــل  الوســاطة  حــول  ثاقبــة  علميــة  رؤيــة  إلــى  يســتند  التنفيــذ  أن  إلــى  باإلضافــة 
الدبلوماســي وتســوية النزاعــات وحــول مشــاركة النســاء فيهــا، فــإن التنفيــذ في حــد ذاته 
عمليــة تعلــم مســتمرة. كذلــك فإنــه ال يمكــن فصــل التنفيــذ عــن التوعيــة المســتمرة والتثقيف 
أن  ي  الضــرور أنــه مــن  يترتــب علــى ذلــك  يتطــور تطــورا متســارعا.  الوســاطة  الدائــم. إن حقــل 
القائميــن علــى  الماثلــة بالســعي لتوســيع نطــاق إلمــام  التنفيذيــة  تقتــرن جهــود إعمــال الخطــة 
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النســاء  النزاعــات ومشــاركة  الدبلوماســي وتســوية  التنفيــذ بأســس حقــل الوســاطة والعمــل 
فــي هــذا الحقــل، وبــكل مــا يســتجد علــى هــذا الصعيــد.        

معيار الملكية على مستوى المنطقة
مثلمــا أن دول المنطقــة العربيــة ومجتمعاتهــا هــي المســتفيد األساســي مــن االســتراتيجية، 
ى مبــدأ ملكيــة دول  التنفيذيــة والجهــود المنصبــة علــى إعمالهــا تكــرس هــي األخــر فــإن الخطــة 

المنطقــة العربيــة. 

معيار الموازنة بين الواقع والطموح
حتــى تحقــق الجهــود الخاصــة بإعمــال الخطــة التنفيذيــة أهدافهــا، فينبغــي أن تــوازن بيــن الواقع 

علــى األرض والمنشــود أو المأمول.

معيار التكامل مع خطط تنفيذ االستراتيجيات ذات العالقة بهذه االستراتيجية:
 إن هناك عددا من االســتراتيجيات المنصبة على الوســاطة وعددا من االســتراتيجيات المنصبة 
االســتراتيجية  االســتراتيجيات  هــذه  أمثلــة  مــن  والســام.  واألمــن  المــرأة  بيــن  العاقــة  علــى 
التنفيذيــة  المــرأة العربيــة األمــن والســام. وعليــه، فــإن إعمــال هــذه الخطــة  اإلقليميــة لحمايــة 
ينبغــي أن يتضافــر مــع تنفيــذ تلــك االســتراتيجيات بحيــث تكــون االســتفادة متبادلــة والفائــدة 
ى وأعمــق. كمــا ينبغــي أن يتقاطــع إعمــال الخطــة التنفيذيــة الماثلــة مــع الخطــط التنفيذيــة  أقــو

النســاء مــن أجــل الســام.   للمنصــات اإلقليميــة والعالميــة المعنيــة بوســاطة 

مقاربات التنفيذ
تعتمــد الخطــة التنفيذيــة الماثلــة علــى مجموعــة مــن المقاربــات المتكاملــة. فهــي تعتمــد 
المقاربــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي، والمقاربــة الكليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فهــي تمــزج بيــن 

المقاربــة الرســمية والمقاربــة القاعديــة. 
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تأليف اللجنة التأسيسية واختصاصاتها ومهامها
التــي تباشــر اســتكمال  الــدول العربيــة اللجنــة التأسيســية  تؤلــف لجنــة المــرأة بجامعــة 
وتقــدم تقاريرهــا  المــرأة  التأسيســية تحــت إشــراف لجنــة  اللجنــة  الشــبكة. تعمــل  تأســيس 
اتخــاذ بقيــة الخطــوات واإلجــراءات الازمــة لبــدء عمــل  التأسيســية  اللجنــة  لهــا. تتضمــن مهــام 
ــمل  ــي تش الت ــة  التنظيمي ــة  التحتي ــة  البني ــداد  ــام وإع ــيطات الس ــاء وس ــة للنس ــبكة العربي الش
التــي  مجمــل األطــر المنظمــة لعمــل الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام والضوابــط 
أدنــى   

ٍ
التــي تسترشــد بهــا واختصاصــات العامليــن والتــي تتضمــن بحــد ينضبــط بهــا والقواعــد 

اآلتــي: 
النظام األساسي للشبكة.    وضع 

التنظيمي الخاص بالشبكة.    إعداد الهيكل 

الهيكل التنظيمي 
التنفيذية    اللجنة 

القانونية والحوكمة   قسم الشؤون 

المالية    قسم الشؤون 

  قسم التخطيط 

البحوث والدراسات    قسم 

التأهيل والتدريب   قسم 

التواصل واإلعام   قسم 

القسم الثاني: اللجنة التأسيسية 

التأسيسية اللجنة  الثاني:   القسم 
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اللجنة التنفيذية
العربيــة  الشــبكة  بــإدارة  تختــص  التــي  التنفيذيــة  اللجنــة  التأسيســية  اللجنــة  تؤلــف 
للنســاء وســيطات الســام وتنفيــذ الخطــة التنفيذيــة واإلشــراف علــى جميــع أقســام 
اللجنــة  الشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام وتنفيــذ الخطــط التفصيليــة. تمثــل 
الــدول  المــرأة بجامعــة  التنفيذيــة الســلطة العليــا فــي الشــبكة. وتعمــل تحــت إشــراف لجنــة 

أدنــى اآلتــي:   العربيــة وتقــدم تقاريرهــا لهــا. وتتضمــن اختصاصاتهــا بحــد 
التي تنظم عمل الشبكة.    اعتماد جميع لوائح العمل 

  إعداد الئحة العضوية بالشبكة. 

  إعداد الئحة ترشيح وانتداب الوسيطات.

  إعداد الئحة الممارسات الفضلى فيما يتعلق بالوساطة من أجل السام.

التــي يمكــن أن    إعــداد الوصــف الوظيفــي والعناصــر المميــزة ألبــرز مهــام وصــور الوســاطة 
ــي:  ــك اآلت ــن ذل ــاطة. ويتضم ــي الوس ــاء ف النس ــا  ــع به تضطل

   الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة المبعوثة )رئيسة فريق الوساطة(. 
   الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة عضوة في فرق الوساطة.

   الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة مندوبة عن أحد األطراف المتفاوضة.
المتنازعة.    الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة مستشارة لألطراف 

النزاع. الدولي ألطراف     الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة مستشارة للقانون 
النزاع.    الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة منسقة الجتماعات أطراف 

االجتماعــي للوســطاء  المميــزة لمهمــة مستشــارة للنــوع  والعناصــر  الوظيفــي  الوصــف    
واشــتمال  النســاء  اشــراك  أجــل  بهــم مــن  الخاصــة  العمــل  بتكويــن فــرق  يتعلــق  فيمــا 

االجتماعــي. بالنــوع  المتعلقــة  الخبــرة 
االجتماعــي لألطــراف  المميــزة لمهمــة مستشــارة للنــوع  والعناصــر  الوظيفــي  الوصــف    

وضــة.  المتفا
  الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة مستشارة الوسطاء لحماية النساء.

  الوصــف الوظيفــي والعناصــر المميــزة لمهمــة مستشــارات األطــراف المتفاوضــة لحمايــة 
النساء.

القسم الثالث: الهيكل التنظيمي واختصاصات ومهام          وحدات اللجان واألقسام 

اللجان واألقسام  التنظيمي واختصاصات ومهام وحدات  الثالث: الهيكل  القسم 



104

النــوع  الفنيــة مثــل    الوصــف الوظيفــي والعناصــر المميــزة لمهمــة مستشــارات للمواضيــع 
النــوع االجتماعــي ونــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. أو  االجتماعــي وملكيــة األرض 

  الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة عضوة لجنة فنية.
  الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة عضوة مجموعة عمل.

  الوصف الوظيفي والعناصر المميزة لمهمة موقعات على االتفاقات.
ى تنفيــذ األطــراف اللتزاماتهــم    الوصــف الوظيفــي والعناصــر المميــزة لمهمــة مراقبــات لمــد

الــواردة باالتفاقات.

قسم الشؤون القانونية والحوكمة 
ي يختــص بالجوانــب  تؤلــف اللجنــة التأسيســية قســم الشــؤون القانونيــة والحوكمــة الــذ
القانونيــة داخليــا وخارجيــا وكذلــك الرقابــة علــى االلتــزام بضوابــط العمــل. يعمــل القســم 
التنفيذيــة وتحــت إشــرافها ويقــدم تقاريــره لهــا. تتضمــن اختصاصــات  اللجنــة  وفقــا لتعليمــات 

القســم اآلتــي:  
التنفيذية وأقسام الشبكة.   القانوني والحوكمي والمشورة للجنة  ي  الرأ   إبداء 

ي فيها.     الرأ   إعداد العقود واالتفاقات ومراجعتها وإبداء 

العربيــة للنســاء وســيطات  التــي تنظــم ضوابــط العمــل بالشــبكة    إعــداد الئحــة الحوكمــة 
الســام بمــا فــي ذلــك الشــفافية، وتضــارب المصالــح، وســرية المعلومــات. 

قسم الموارد البشرية
تؤلــف اللجنــة التأسيســية قســم المــوارد البشــرية بالشــبكة العربية للنســاء وســيطات 
وفقــا لتعليمــات  القســم  والوظيفيــة. يعمــل  اإلداريــة  بالجوانــب  يختــص  ي  الــذ الســام 

التنفيذيــة وتحــت إشــرافها ويقــدم تقاريــره لهــا. تتضمــن اختصاصــات القســم اآلتــي:   اللجنــة 
  ترشيح العاملين بالشبكة.  

التعاقد.       إعداد قوالب 

  إعداد لوائح العمل اإلدارية. 
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قسم الشؤون المالية  
تؤلــف اللجنــة التأسيســية قســم الشــؤون الماليــة بالشــبكة العربية للنســاء وســيطات 
ي يختــص بتنفيــذ الموازنــة والخطط المالية. يعمل القســم وفقــا لتعليمات  الســام والــذ

اللجنــة التنفيذيــة وتحــت إشــرافها ويقــدم تقاريــره لهــا. تتضمــن اختصاصات القســم اآلتي:  
  تنفيذ تخصيص بنود الموازنة لألقسام.  

الدورية.    المحاسبة 

قسم التخطيط 
ــة.  ــط التفصيلي ــع الخط ــص بوض ــي تخت الت ــة  ــة التنفيذي ــية اللجن ــة التأسيس ــف اللجن تؤل

ــي:  ــط اآلت التخطي ــة  ــات لجن ــمل اختصاص تش
باإلضافــة  الحاجــة إلــى ذلــك،  العامــة كلمــا دعــت  التنفيذيــة  الخطــة  بعــض عناصــر    تعديــل 

والمواءمــة.    والحــذف 
المالي بما في ذلك تصميم الموازنة السنوية.    التخطيط 

الفني بما في ذلك:    التخطيط 

التدخل من أجل الوساطة وبناء السام.    إعداد خطط 
   تحديــد الشــركاء واألطــراف التــي يجــدر بالشــبكة العربية للنســاء وســيطات الســام توقيع 
ي والجانــب العملــي بمــا فــي  الفكــر الجانــب  التعــاون  للتعــاون معهــا خــال عملهــا. يغطــي 

ذلــك مثــا شــبكات الوســاطة الموجــودة بالعالــم. 

قسم البحوث والدراسات 
البحــوث  بإجــراء  يختــص  ي  الــذ والتأهيــل  الدراســات  التأسيســية قســم  اللجنــة  تؤلــف 
ــم  ــل القس ــب. يعم ــطاء والتدري ــاد الوس ــر اعتم ــر أط ــاطة وتوفي ــة بالوس ــة المتعلق الفني
التنفيذيــة وتحــت إشــرافها ويقــدم تقاريــره لهــا. تتضمــن اختصاصــات  اللجنــة  وفقــا لتعليمــات 

ــي:  ــم اآلت القس
  إعداد قاعدة بيانات للشركاء وأصحاب المصالح. 

ي نزاع يندلع خال عمل.  القائمة وأ النزاعات    إعداد قواعد بيانات 
الفنية المثلى.  الفني من الئحة الممارسات    تطوير الجانب 

الجاريــة بالمنطقــة والتــي جــرت  النزاعــات  النســاء الوســيطات فــي  العــام لمشــاركة  التوثيــق    
خــال العشــرية الســابقة.
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الجاريــة والتــي جــرت  النزاعــات  النســاء الوســيطات فــي  التحليــل الكمــي اإلحصائــي لمشــاركة    
خــال العشــرية الســابقة.

والتــي جــرت خــال  الجاريــة  النزاعــات  الوســيطات فــي  النســاء  الكيفــي لمشــاركة  التحليــل    
الســابقة. العشــرية 

األعضــاء  الــدول  ى  إحــد كانــت  التــي  والنزاعــات  العربيــة  المنطقــة  فــي  النزاعــات  تحليــل    
الماضيتيــن.  العشــريتين  العالــم خــال  بقيــة مناطــق  والنزاعــات فــي  بالجامعــة طرفــا لهــا 

اآلتــي:  التحليــل  يتضمــن 
النزاعات وأضرارها.    رصد أسباب 

التدخل المنهاجيات والمقاربات المعتمدة.     صيغ الوساطة وسبل 
  الفجوات المتعلقة بجهود الوساطة. 

ي إبرامها. ى/يجر التي جر التفاهمات واالتفاقات    نوعية 
الوالئــي واالختصــاص المكانــي للشــبكة  بيــن االختصــاص  التقاطــع    رصــد وتحديــد مســاحات 
للشــبكات  والمكانــي  الوالئــي  واالختصــاص  العربيــة  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة 
العــام والتنســيق فــي مســاحات تقاطــع االختصــاص. ويرتكــز ذلــك  التنســيق  ى وكيفيــة  األخــر
علــى قاعــدة أن األولويــة األولــى للشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام هــي الوســاطة 
األعضــاء  الــدول  ى  التــي تكــون إحــد النزاعــات  وحــل  العربيــة،  المنطقــة  الســام فــي  وبنــاء 

بالجامعــة طرفــا لهــا.

قسم التأهيل والتدريب
ــيطات  ــازة الوس ــص بإج ي يخت ــذ ال ــب  ــل والتدري ــم التأهي ــية قس ــة التأسيس ــف اللجن تؤل
اللجنــة  وفقــا لتعليمــات  القســم  يعمــل  بالوســاطة.  المتعلقــة  الفنيــة  المعرفــة  وتوفيــر 

التنفيذيــة وتحــت إشــرافها ويقــدم تقاريــره لهــا. تتضمــن اختصاصــات القســم اآلتــي:  
  إعداد مسوغات اعتماد الوسيطات.  

التأهيل المستمر للوسطاء.    إعداد برامج 
التدريب.   إعداد برامج 

قسم التواصل واإلعالم
ي يختــص باالتصــال باألطــراف  الــذ تؤلــف اللجنــة التأسيســية قســم التواصــل واإلعــام 
اللجنــة  الخارجيــة ضمــن ســياق إحاطتهــم بعمــل الشــبكة. يعمــل القســم وفقــا لتعليمــات 

التنفيذيــة وتحــت إشــرافها ويقــدم تقاريــره لهــا. تتضمــن اختصاصــات القســم اآلتــي:    
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  بناء اإللمام بالوساطة النسائية وماهيتها وأهميتها. 
بمــا فــي ذلــك مــن  الســام  وســيطات  العربيــة للنســاء  بالشــبكة  الخــاص  التعريــف    إعــداد 
وتطويــر  االفتراضــي  المجــال  الشــبكي فــي  الموقــع  ومــن خــال  الورقيــة  المطويــات  خــال 

باســتمرار.   ذلــك 
  إعداد قاعدة بيانات للشركاء وأصحاب المصالح.

القائمــة األمانــة العامــة    تعريــف األطــراف ذات العاقــة بنشــاط الشــبكة. ويأتــي فــي صــدارة 
والســفارات  العربيــة،  البلــدان  المتحــدة فــي  األمــم  ومؤسســات  وبعثــات  المتحــدة،  لألمــم 

ــة. األجنبي
  إحاطــة الشــركاء وأصحــاب المصالح بتأســيس الشــبكة العربية للنســاء وســيطات الســام 

اختصاصها.  و
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ماليــة.  ومــوارد  بشــرية  مــوارد  إلــى  التأســيس  مرحلــة  خــال  الازمــة  المــوارد  تنقســم 
البشــرية  الفنيــة، والمــوارد  البشــرية  المــوارد  البشــرية إلــى قســمين:  المــوارد  وبدورهــا، تنقســم 

اإلداريــة.

لجنة تدبير الموارد البشرية )مرحلة بدء العمل والسنوات األولى). 
البشــرية  المــوارد  التأسيســية لجنــة تدبيــر  اللجنــة  التأســيس، تؤســس  خــال مرحلــة 
ــة  اللجن ــات  ــا لتعليم ــة وفق اللجن ــل  ــية. تعم ــة التأسيس ــال المرحل ــل خ ــق العم ــن فري لتأمي
ــة  ــرية خط البش ــوارد  الم ــر  ــة تدبي ــع لجن ــا. وتض ــره له ــدم تقاري ــرافها وتق ــت إش ــية وتح التأسيس

ــرية. البش ــوارد  الم ــر  ــة تدبي ــم عملي ــي تحك الت ــر  ــرية والمعايي البش ــوارد  الم ــر  تدبي
التأسيس يختص قسم الموارد البشرية بتدبير الموارد البشرية.   بعد مرحلة 

لجنة تدبير الموارد المالية )مرحلة بدء العمل والسنوات األولى) 
خــال مرحلة التأســيس، تؤســس اللجنة التأسيســية لجنــة تدبير المــوارد المالية لتأمين 
التأسيســية  اللجنــة  لتعليمــات  وفقــا  اللجنــة  تعمــل  الشــبكة.  لتدشــين  الازمــة  المــوارد 
ــوارد  الم ــر  ــة تدبي ــة خط المالي ــوارد  الم ــر  ــة تدبي ــع لجن ــا. وتض ــره له ــدم تقاري ــرافها وتق ــت إش وتح

الماليــة.  المــوارد  التــي تحكــم عمليــة تدبيــر  الماليــة والمعاييــر 
بعد مرحلة التأسيس يختص قسم الشئون المالية بتدبير الموارد المالية.

التشاور مع الشركاء 
الجهــات  والتشــاور مــع  التواصــل  الماليــة  المــوارد  تتضمــن عمليــة إعــداد خطــة تدبيــر 
العربيــة،  الــدول  جامعــة  داخــل  المعنيــة  األقســام  الجهــات  هــذه  وتتضمــن  المعنيــة. 
بالــدول األعضــاء بالجامعــة، والمنظمــات األمميــة، وذلــك لاســتفادة  والمؤسســات المعنيــة 

الشــبكة.     النطــاق  الازمــة  بالمــوارد  يتعلــق  فيمــا  اقتراحاتهــم  مــن 

معايير الموارد البشرية 
الازمــة خــال مرحلــة  البشــرية  بالمــوارد  الخاصــة  المعاييــر  التأسيســية  اللجنــة  تضــع 
التأســيس والســنوات األولــى مــن عمــل الشــبكة. أهــم المعايير ومــا ينبغــي أن يتحقق خال 
تأميــن المــوارد البشــرية هــو معيــار المعرفــة الفنيــة المتخصصــة الكافيــة والحيــاد واالســتقال 

الكامــل وعــدم تضــارب المصالــح.  والتفــرغ 

معايير الموارد المالية  
مرحلــة  خــال  الازمــة  الماليــة  بالمــوارد  الخاصــة  المعاييــر  التأسيســية  اللجنــة  تضــع 
المــوارد هــو ضمــان تحقــق  يتحقــق خــال تأميــن  أن  ينبغــي  ومــا  المعاييــر  أهــم  التأســيس. 

وحيادهــا.  الســام  وســيطات  للنســاء  العربيــة  الشــبكة  اســتقال 
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قد تواجه عملية وضع الخطة الماثلة موضع التنفيذ مخاطر. 

ــاط  ــى نش ــر عل ــا تأثي ــون له ــد يك ــي ق الت ــداث  ــط باألح ــن المحي ــدم اليقي ــي ع ــرة تعن المخاط
محــدودا.  يكــون  وقــد  كبيــرا،  التأثيــر  هــذا  يكــون  وقــد  األحــداث،  تلــك  ونتائــج  الشــبكة 
ــع  ــر أن تق ــال كبي ــاك احتم ــي هن ــر، والت ــر كبي ــا تأثي ــي له الت ــر  ــك المخاط ــي تل ــية ه الرئيس ــر  المخاط
ــا:  ــا أو بعضه ــة، كله ــاالت اآلتي ــي المج ــرة ف ــرات كبي ــية تأثي الرئيس ــر  ــون للمخاط ــادًة، تك ــا. ع فع
ي مــن  اللوائــح. يمكــن أل أو  الخارجيــة، االمتثــال للقانــون  الماليــة، العوامــل  الحوكمــة، العمليــات، 
التــي قــد يتعامــل بهــا مجلــس  الرئيســية وتأثيراتهــا أن تؤثــر تأثيــرا جوهريــا فــي الطريقــة  المخاطــر 

أو بقيــة أصحــاب المصالــح.  ــاء  األمن

التــي قــد تواجههــا منظومــة الشــبكة خــال ســيرها جــزءا  ُتعــدُّ إدارة المخاطــر المحتملــة 
أساســيا مــن اإلدارة الفعالــة للشــبكة. تتضمــن عمليــة إدارة المخاطــر عــدة مراحــل. المرحلــة 
وتشــمل  المخاطــر  الثانيــة هــي تحديــد  المرحلــة  وضــع سياســة عامــة للمخاطــر.  األولــى هــي 
المشــكات  تنشــأ  وقــد  تطــرأ.  قــد  التــي  والمشــكات  والتحديــات  للقيــود  تفصيلــي  تعريــف 
التنفيــذ. كمــا يمكــن أن تنشــأ خــال تنفيــذ مهــام معينــة.  نتيجــة االمتنــاع عــن تنفيــذ مهــام واجبــة 
المرحلــة الثالثــة هــي تقييــم المخاطــر. ذلــك أنــه يجــب دراســة احتمــال حــدوث المشــكات دراســة 
ــود  القي ــوزن  ــح وأن ت ــا الصحي ــي حجمه ــة ف ــكات المتوقع ــع المش ــب أن توض ــا يج ــة. كم دقيق
التــي مــن المتوقــع أن تنتــج عنهــا بميــزان دقيــق. إن تقييــم المخاطــر وتصنيفهــا  التحديــات  أو 
التــي تســتحق األولويــة، وفــي تحديــد مــا إذا كان  يســاعد فــي غربلــة المخاطــر وتحديــد المخاطــر 
ى احتمــال  النظــر فــي كل مخاطــرة علــى حــدة وتحديــد مــد هنــاك إجــراء آخــر مطلوبــا أم ال. ويجــدر 
ــي  ــة ه الرابع ــة  ــا. المرحل ــة تحققه ــي حال ــبكة ف ــة الش ــير منظوم ــي س ــا ف ى تأثيره ــد ــا وم تحققه
ي مــن المخاطــر، على  تقييــم اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا بشــأن المخاطــر. وفــي حالــة حصــول أ
ي المواءمــات الازمــة  التنفيذيــة بالشــبكة العربيــة للنســاء وســيطات الســام أن تجــر اللجنــة 
الحلــول االبتكاريــة لمواجهــة ذلــك. التــوازن. وكلمــا أمكــن، عليهــا أن تصــوغ  للتأقلــم واســتعادة 
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حتــى يتحقــق فــي إعمــال الخطــة التنفيذيــة الماثلة مبــدأ الجديــة الكاملة واإلنصــاف التام، 
فــا غنــى عــن التقييــم المســتمر المرتبــط بتحديــد المســؤوليات وتطبيــق المســاءلة على 
كافــة المســتويات. ينقســم التقييــم إلــى تقييــم داخلــي وتقييــم خارجــي. التقييــم الداخلي تباشــره 
اللجنــة التنفيذيــة واألقســام المختلفــة كٌل وفــق اختصاصهــا. وجديــر بالذكــر أن التقاريــر الدوريــة 
الشــهرية والســنوية تمثــل أداة أساســية مــن أدوات التقييــم الداخلــي. التقييــم الخارجــي تباشــره 
انتــداب جهــة مختصــة فنيــا إلجــراء  الــدول العربيــة بصــورة دوريــة. ويمكــن  المــرأة بجامعــة  لجنــة 
التقييــم. وتشــمل عمليــة تحديــد المســؤوليات اإلنجــازات وأوجــه القصــور. والغــرض األساســي 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن تبنــي  األخطــاء.  وتصويــب  األخطــار  أمامهــا هــو تــدارك  الوقــوف  مــن 
المبــذول  الوقــت والجهــد  يتيــح الفرصــة لتجنــب إهــدار  نهــج يعتمــد علــى المســاءلة الفعالــة 
أكثــر شــعورا بالمســؤولية عــن  فــي أنشــطة غيــر منتجــة. كمــا إنهــا تجعــل أعضــاء فريــق العمــل 
ى  أفعالهــم، وأكثــر قــدرة علــى رصــد أخطائهــم بأنفســهم. كمــا إنهــا تســهم فــي رفــع مســتو

التعامــل مــع المخاطــر ودرئهــا.  ى  الفريــق، وتدفعهــم لتحســين مســتو مهــارات أعضــاء 
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أقسام األهداف على المستوى الزمني  

ى،  المــد ومتوســطة  ى،  المــد قصيــرة  وخطــوات  أهــداف  إلــى  العمــل  خطــة  تنقســم 
ــا  ــة به ــوات المرتبط ى والخط ــد الم ــرة  ــداف قصي ــذ األه ــى لتنفي ــد األقص الح ى.  ــد ــة الم وطويل
ــا  ــة به ــوات المرتبط ى والخط ــد الم ــطة  ــداف متوس ــذ األه ــى لتنفي ــد األقص الح ــنوات.  ــاث س ث
بهــا  المرتبطــة  والخطــوات  ى  المــد قصيــرة  األهــداف  لتنفيــذ  األقصــى  الحــد  ســنوات.  ســت 
المزامنــة  التخطيــط البــد أن يتحقــق فيهــا معيــار  تســع ســنوات. وينبغــي االنتبــاه إلــى أن عمليــة 
ــة  ــان أن طبيع ــب ضم ــك يج ــي ذل ــامها. وف ــداف وأقس ــة األه ــوء طبيع ــي ض ــك ف ــة وذل المتوازن
ــات  الفئ ــى  ــب إل ــي تنتس ــن والت بالتزام ــا  ي تنفيذه ــر ــي يج الت ــا  ــة به ــوات المرتبط ــداف والخط األه

التزامــن.   الثــاث تســمح بذلــك 

ى المؤشراتاألهداف والخطوات قصيرة المد

تمكين الوسيطات بالمنطقة العربية من تبادل الخبرات 
الفنية المتخصصة والممارسات الفضلى وتحصيل 

الدروس المستفادة في مجال الوساطة.

الثاث األولى، عقد ثاث  خال السنوات 
مؤتمرات تشارك فيها وسيطات ووسطاء 
الستعراض الممارسات الفضلى وتلخيص 

الدروس المستفادة. 

تصميم برامج لبناء القدرات فيما يتعلق بالمعرفة 
الرقمية  الرقمي والتطبيقات  الرقمية واألمن واألمان 

التي أصبحت تستخدم  التحليلية ذات العاقة  واألدوات 
الرقمية. في مجال الوساطة 

تصميم )4( دورات تدريبة. 

اكتساب )4( من عضوات قسم تقنيات 
التعامل مع هذه  المعلومات واالتصاالت مهارة 

التطبيقات.

عقد الفعاليات وورش العمل، وكذلك إعداد األدوات 
التي تمكن وسيطات الشبكة من اإللمام  التدريبية، 

بالمخرجات األساسية المتعلقة بمشاركة النساء في 
النوع االجتماعي والتي صدرت  الوساطة ودمج منظور 
الفاعلة ذات العاقة السيما شبكات  أبرز الجهات  عن 

الدولية واإلقليمية.  الوساطة النسائية 

تصميم ست )6( دورات تدريبية. 

إعداد قواعد بيانات بأسماء خبيرات وخبراء مختصين 
بالوساطة على أن تتضمن وسيطات عربيات مارسن 

الدبلوماسية لاستعانة بهم في  الوساطة والجهود 
تنفيذ برامج بناء القدرات والتأهيل.

خال السنة األولى: إعداد قاعدة بيانات تتضمن 
الدول األعضاء  خبيرات وخبراء من جميع 

الدول العربية. بجامعة 
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استحداث مناهج ومساقات للتأهيل والتدريب واإلجازة 
في الوساطة وتطويرها من وقت آلخر على أن تشمل 

برامج مصممة حسب الحاجة.   

مع بداية السنة األولى، تكلف الشبكة خبراء 
التأهيلية  بإعداد خطة المناهج والمساقات 

وتعتمدها لتكون جاهزة وتعتمدها قبل نهاية 
النصف األول من السنة األولى. 

الثاني من السنة األولى، تكلف  مع بداية النصف 
التأهيل العام  الشبكة خبراء بإعداد منهاج 

وتراجعه وتعتمده ليكون جاهزا للتنفيذ اعتبارا من 
الثانية.   بداية السنة 

الثانية، تكلف الشبكة خبراء  مع بداية السنة 
بإعداد منهاجين للتأهيل المتخصص وتراجعهما 

وتعتمدهما ليكونا جاهزين للتنفيذ قبل نهاية 
الثانية.  النصف األول من السنة 

الثالثة، تكلف الشبكة خبراء  مع بداية السنة 
التأهيلية.  بالنظر في خطة المناهج والمساقات 

خال السنة األولى، تعقد الشبكة ست برامج 
أيام على األقل على  أربعة )4(  تدريبية مدة كل منها 

أن يكون جميع المدربين خبراء في الوساطة.

تأسيس مكتبة تضم مختلف المصادر األولية والثانوية 
التي تتناول موضوع وساطة النساء. 

توفير معرفة فنية متخصصة ودراية علمية وخبرة فيما 
الرقمية.  يتصل بالوساطة بما في ذلك الوساطة 

القيادية ومواقع  زيادة نسبة النساء في المناصب 
بالنفع عليها وعلى كافة أعضاء  القرار مما يعود  صنع 

المجتمع السيما في المؤسسات الخاصة بالسلك 
الدبلوماسي واألمن القومي، واتخاذ خطوات لضمان 

الدبلوماسيات في أدوار قيادية في تسوية  مشاركة 
النزاعات المسلحة.

ى تمثيل  الثاث األولى، رفع مستو خال السنوات 
الدبلوماسي بواقع عشرة  النساء في السلك 

بالمائة )٪10(.  

إعداد قواعد بيانات تتضمن أسماء النساء المؤهَّات 
لممارسة الوساطة بالمنطقة العربية السيما 

النساء الوسيطات الاتي مارسن الوساطة والعمل 
الرفيع، وتوفيرها لجميع أصحاب المصالح  الدبلوماسي 

على الساحة اإلقليمية والدولية، ضمن سياق دعم 
ترشيحهن لتولي مهام الوساطة.

خال السنة األولى، مخاطبة جميع الدول 
الدول العربية لترشيح نساء  األعضاء بجامعة 

الترشيح، واتخاذ الخطوات  وسيطات، ومتابعة 
الازمة بشأن ذلك. 

البيانات ذات الصلة بالمؤشرات  تطوير قواعد 
واإلحصاءات الوطنية المتعلقة بإدماج النساء على 

كافة المستويات.

خال السنة األولى، مخاطبة اآلليات الوطنية 
الدول األعضاء  المرأة في  المعنية بشؤون 
الدول العربية لإلفادة بشأن إدماج  بجامعة 

النساء في جميع المؤسسات، وتخزين ذلك في 
البيانات الخاصة بالشبكة. قاعدة 

واإلجراءات ومؤشرات األداء القسم السابع: األهداف العامة والخطوات      

القسم السابع: األهداف العامة والخطوات واإلجراءات ومؤشرات األداء



113

ى المؤشراتاألهداف والخطوات قصيرة المد

التي ترفع  التمييز اإليجابي  تصميم وتنفيذ سياسات 
ى مشاركة النساء الفعالة. مستو

النوع االجتماعي  القائمة على  التحقق من دمج المقاربة 
في جميع مراحل تخطيط جهود وعمليات الوساطة 

الرجال  النزاعات المسلحة والعمل على إشراك  تسوية 
السيما فئة الشباب في هذه األنشطة المتصلة. 

الدول العربية  الدول األعضاء بجامعة  تفعيل 
التنفيذية  لاستراتيجية اإلقليمية وخطة العمل 

التي  المرأة العربية: األمن والسام"  المعنونة "حماية 
القرار  الدول العربية واعتمدت بموجب  أعدتها جامعة 

الدول العربية على  رقم )7966( من قبل مجلس جامعة 
الـ )144(  ي في دورة المجلس العادية  الوزار ى  المستو

أيلول 2015، وذلك باعتبارها  والتي عقدت يوم 13 سبتمبر/ 
التي تصب في تنفيذ أجندة  زاوية للجهود اإلقليمية  حجر 

المرأة واألمن والسام.    

المرأة من كل أشكال  تعزيز العمل الفعلي لحماية 
ي تتعرض له  النوع االجتماعي والذ القائم على  العنف 

خاصة في أوقات الحروب واالحتال والنزاعات المسلحة، 
التي تواجه أمن  التهديدات والمخاطر  ي لكافة  والتصد

وسامة النساء والفتيات. 

ضمان معالجة المسائل ذات األهمية الخاصة بالنساء 
التدابير الخاصة وتفعيل الهياكل  اتخاذ  وضمان 

التمويلية الازمة لذلك.

الفنية دراسات مقارنة  الدراسات  إعداد قسم 
الدول األعضاء  حول الموازنات واإلنفاق في 

الدول العربية فيما يتعلق بالهياكل  بجامعة 
التمويلية المخصصة لمعالجة المسائل ذات 

األهمية الخاصة بالنساء.  

النوع االجتماعي والمقاربة المجتمعية في  دمج منظور 
ي.  عمليات اإلغاثة واإلنعاش االقتصاد

الثاثة األولى، تكثيف تدريب  خال السنوات 
العاملين في عمليات اإلغاثة واإلنعاش 

النوع االجتماعي.  ي على دمج منظور  االقتصاد

تدريب جميع المشاركات في جهود الوساطة وتسوية 
القائمة على  النزاعات المسلحة على دمج المقاربة 

النوع االجتماعي.  منظور 

التي يعقدها  باللقاءات  إعداد روزنامة سنوية 
الشركاء بما في ذلك شبكات الوساطة العالمية 

بشأن الوساطة والتي تشمل المؤتمرات 
التدريب  والندوات وورش العمل وبرامج 

والتأهيل إلتاحتها للوسيطات عضوات الشبكة 
الراغبات في تعزيز إلمامهن بالوساطة. والنساء 
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التدريب،  عقد الفعاليات وورش العمل، وتوفير أدوات 
التي تمكن وسيطات الشبكة من اإللمام باألدبيات 

المرأة  والممارسات الفضلى فيما يتصل بتنفيذ أجندة 
النوع االجتماعي  واألمن والسام، ال سيما دمج منظور 

والمشاركة والحماية والوقاية واإلغاثة والتعافي.

بدءا من السنة األولى، عقد ورشة عمل كل 
شهرين. 

تأسيس قنوات اتصال وشبكات وساطة على 
ى المحلي لنقل مطالب النساء بمختلف  المستو

فئاتهن االجتماعية واالقتصادية والعرقية والجهوية 
التي فيها نزاعات،  الدول  إلى طاولة المفاوضات في 

التي تعرضت  على أن تباشر رصد وتوثيق االنتهاكات 
لها النساء، وكذلك رصد وتوثيق مطالب النساء فيما 

التي تسهم في جبر  يتصل بالتعويضات المتناسبة 
التي لحقت بهن.  بعض األضرار 

ى المؤشراتاألهداف والخطوات متوسطة المد

البنية التشريعية وإجراء المواءمات ذات الصلة  إصاح 
القائمة وتوسيع نطاق فرص مشاركتها  وإزالة العوائق 

في الوساطة والمفاوضات.

التنفيذية  اللجنة  خال كل نصف سنة، إعداد 
بالشبكة عدد مناسب من المقترحات بشأن 

اإلصاحات التشريعية وتقديمها للدول 
األعضاء. ويمكن أن تتضمن هذه المقترحات 

ى  ى بلدان العالم تر قوانين معمول بها في إحد
أنه من الجدير تعميمها. اللجنة 

المرأة في جميع  تبني سياسات ملموسة تحقق مشاركة 
المؤسسات الرسمية وضمان الوصول المتكافئ 

للمناصب العليا على أسس من االستحقاق والكفاءة. 
وهذا يستلزم توفير معايير للوظائف العامة تضمن بيئة 
القرار  المرأة في مراكز صنع  أكثر عدالة وتضمن مشاركة 

على أسس من االستحقاق والكفاءة. 

الدول األعضاء سنويا لرفع نسبة مشاركة  دعوة 
القيادات العليا.  النساء في عمليات اختيار 

ى اإللمام بأن التطرف ظاهرة معقدة وهو ما  رفع مستو
ي  التي تؤد الوقائية  يوجب إعطاء األولوية لاستراتيجيات 

إلى منعه والوقاية منه، واتباع نهج متعدد التخصصات 
ي إلى أن يصبح  التي تؤد لمعالجة الظروف الجذرية 

النوع االجتماعي ذات  األفراد متطرفين وفهم ديناميات 
الصلة.

إصدار مادة تثقيفية تتضمن خاصات محورية 
القرارات  ومعلومات حول التطرف بما في ذلك 

والخطط ذات العاقة الصادرة عن األمم 
المتحدة.

تأسيس منصة إقليمية لتبادل الخبرات والممارسات 
الفضلى المستجيبة للنوع االجتماعي والتي تسهم في 

الوقاية من التطرف.
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ى المؤشراتاألهداف والخطوات متوسطة المد

القرارات  توفير الفرص المتساوية للنساء في صنع 
المرتبطة بمجاالت السلم واألمن بما في ذلك عمليات 

الوساطة. 

القرارات  زيادة إشراك النساء في دائرة صناعة 
التي تتخذها الدول األعضاء فيما  االستراتيجية 

بالنزاعات وبناء السلم.   يتعلق 

البعثات األممية بمحددات ومعايير متوازنة  التزام 
وشفافة للمشاركة في عمليات السام والمفاوضات 

والحوارات السياسية الوساطة.

ي بين  تجسير الفجوات بين مسارات المفاوضات، أ
المسار األول والثاني والثالث.

التشبيك مع شبكات النساء الوسيطات ومختلف 
الجهات المعنية ببناء السام الستحداث منصات 
لتبادل الخبرات، على أن يتضمن ذلك عقد فعاليات 

إقليمية ودولية تتضمن مشاركة وسيطات وخبراء 
وساطة من المنطقة العربية والعالم وتتيح قدرا 

وافيا من االحتكاك المعرفي وتبادل الخبرات والتجارب 
والممارسات الفضلى. 

بصورة نصف سنوية، توقيع مذكرات تفاهم 
غير ملزمة مع شبكات الوساطة العالمية 

التعاون  والمؤسسات ذات العاقة لتنظيم أطر 
والتنسيق. 

آليات تعاون مع مراكز األبحاث المتخصصة في  تأسيس 
النزاعات المسلحة وبناء السام للمشاركة في صياغة 

وإعداد برامج تأهيل وتدريب فني. 

ضمان فعالية الوساطات واستجابتها لخــصوصيات 
النـــزاعات. 

ترسيخ مبدأ الملكية الوطنية للحلول وتسويات 
ي لنجاح  النزاعات والوساطة، وأن هذا المبدأ شرط جوهر

االتفاقات. 

تعزيز مقومات صمود السام واستدامته. 

النزاع والمرحلة االنتقالية إلى  العبور اآلمن من مرحلة 
النزاع ثم مرحلة االستقرار واإلنعاش  مرحلة ما بعد 

ي.  االقتصاد

انتكاس  توطيد دعائم االستقرار للحيلولة دون حصول 
واالنزالق للعنف مجددا وانهيار السام.

صياغة نماذج متنوعة للوساطة تبني على الخبرة 
العالمية، وتتسم بالمرونة والقدرة على االستجابة 

النزاعات المسلحة المختلفة في  التي تفرضها  للتحديات 
المنطقة والعالم.
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التفاعل بين النساء  استحداث منصات تعزز 
الوسيطات والمجتمعات المحلية ويشمل ذلك فئة 

الشباب.

ي  ي يمكن من التصد التدخل المبكر الذ آليات  تفعيل 
النزاعات المسلحة،  لمخاطر األزمات واستباق نشوء 

التي  على أن يشمل ذلك توظيف إمكانات جميع اآلليات 
التابعة لجامعة  ئ  تديرها نساء بما في ذلك لجنة الطوار

الدول العربية. 

ى المؤشراتاألهداف والخطوات بعيدة المد

المرأة واألمن  الدول األعضاء بأجندة  التزام  بناء 
والسام، وتفعيل قرار مجلس األمن 1325 الخاص 

بالمرأة واألمن والسام ودعم الدول في تبني 
خططها الوطنية لتفعيله ودمج النساء في العمل 

ي والميداني في كافة القطاعات ورفع نسبة  القياد
تمثليهن بصورة فعالة. 

الخارجية  التواصل بين الشبكة وبين وزارة 
الدول األعضاء تواصا  والمؤسسات المعنية في 

المرأة  الدول األعضاء بأجندة  التزام  منتظما لتعزيز 
واألمن والسام، وتفعيل قرار مجلس األمن 1325 
الخاص بالمرأة واألمن والسام، على أن يتضمن 

التواصل عقد ندوة شبكية سنويا على األقل لبيان 
التطور الحاصل في هذا الصدد. 

الدولية  بناء شراكات أكثر استدامة مع الشبكات 
التي  للنساء الوسيطات في جهود المناصرة 

تستهدف توسيع نطاق مشاركة النساء في 
الوساطة.

التواصل مع الشبكات العالمية للنساء وسيطات 
التي تستهدف  السام ومتابعة أجندة المناصرة 

التي  توسيع نطاق مشاركة النساء في الوساطة 
التعاون الممكنة في هذا  ينفذونها، ورصد مساحات 

آليات للتعاضد  الشأن، والتشاور معهم حول تصميم 
والتنسيق في جهود المناصرة هذه. 

التمثيل العادل للنساء في جميع  ضمان 
المؤسسات الرسمية ال سيما المؤسسات 

ذات العاقة بجهود بناء السام والمفاوضات 
الخارجية ووزارة العدل  والوساطة مثل وزارة 

ومؤسسات األمن القومي.

التواصل المستمر مع الجهات الرسمية في الدول 
األعضاء برفع نسبة تمثيل النساء في هذا الصدد.

البحوث بالشبكة العربية للنساء  حصول قسم 
وسيطات السام سنويا على إحصاءات توضح نسبة 
تمثيل النساء في المؤسسات الرسمية ذات العاقة 

البيانات. وتضمينها قاعدة 

التنفيذية بالشبكة العربية للنساء  اللجنة  تقديم 
وسيطات السام استفسارات سنوية للدول 

التي تعد نسبة تمثيل النساء في  األعضاء 
المؤسسات الرسمية ذات العاقة بها منخفضة عن 

ي لذلك على أن  التي تؤد القيود والتحديات واألسباب 
يقترن ذلك باالستفسار عن سبل تذليل العوائق ورفع 

نسبة المشاركة والتمثيل النسائي. 
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ى المؤشراتاألهداف والخطوات بعيدة المد

النزاعات  إشراك النساء في جميع أطر تسوية 
المسلحة بما في ذلك عمليات رصد وتنفيذ االتفاقات، 

الدبلوماسية،  والمفاوضات، وعمليات السام، الجهود 
وبعثات الوساطة اإلقليمية، وبعثات الوساطة األممية، 

والحوارات الوطنية. وذلك على أن تتضمن المستويات 
ى تصميم  ي إشراك النساء فيها مستو التي يجر

ي  الذ الفريق  العملية، وتحديد مرجعياتها، وطريقة اختيار 
التكليف الصادر  يديرها، وعضوية فريق العمل، وصياغة 

بشأنها، ومساراتها، وجوالتها.

الدراسات بالشبكة العربية  تأسيس قسم 
للنساء وسيطات السام مرصدا للنزاعات. 

ويكون ضمن اختصاصات المرصد متابعة كل 
ى الدول األعضاء طرفا فيه وأهم  نزاع تكون إحد

ى بالعالم.  النزاعات الحاصلة في المناطق األخر
وفي هذا الصدد، يصوغ المرصد تعريفا عاما 

للنزاع يتضمن بيان جذوره األساسية واآلليات 
القائمة فيها،  المعتمدة لتسويته والفجوات 

النوع االجتماعي  القائم على  ى دمج المنظور  ومد
فيه، ومشاركة النساء وسيطات السام 

ى،  النزاع األخر في الوساطة، وجميع عناصر 
والتوصيات ذات العاقة بمشاركة النساء 

بالوساطة.

التي تدعو إلى مواجهة  تفعيل قرارات األمم المتحدة 
التي تبرر العنف عموما، والعنف  سرديات التطرف 
المرأة وإقصاءها خصوصا. وصياغة سرديات  ضد 

متوازنة بديلة، السيما فيما يتعلق بالنساء وأدوارهن 
ومشاركتهن في إدارة الشأن العام. ويتضمن ذلك 

تفعيل قرارات مجلس األمن ذات العاقة السيما 
القرار 2242 لعام 2015، وخطة األمين العام لألمم المتحدة 

للوقاية من التطرف العنيف المؤرخة 24 ديسمبر 2015.    

الدول األعضاء لتعزيز  التواصل المستمر مع 
القرارات.  جهودها في تفعيل هذه 

ى  عقد دورة تدريبية واحدة على األقل على مستو
المنطقة سنويا لتعزيز قدرات النساء المعنيات 

البديلة  بمجال الوساطة على صياغة السرديات 
واالستفادة منها في تعزيز جهود الوساطة 

عموما، وفي الوساطة النسائية تحديدا. 

النزاعات  تمكين النساء من لعب دور أكبر في مراحل 
النزاع وما  الوقاية وإدارة  المسلحة المختلفة بما فيها 

النزاع. بعد 

عقد حلقة نقاش واحدة سنويا حول أهم األدوار 
التي ينبغي أن تمارسها النساء المعنيات 

النزاع.  النزاع ومرحلة ما بعد  بالوساطة في مرحلة 

إبراز اآلثار اإليجابية لمشاركات النساء وإنجازاتهن في 
الدبلوماسية باعتباره شرطا  الوساطة وفي الجهود 

الدور.  تأسيس قنوات للتواصل مع اإلعام العربي جوهريا لمواصلة النساء أداء هذا 
إلبراز مشاركات النساء وإسهاماتهن 

وجهودهن فيما يتعلق بالوساطة والعمل 
النزاعات. الدبلوماسي وتسوية  وضع مشاركات وإسهامات النساء في الوساطة 

الدبلوماسية في مكانها الصحيح باعتبارها  وجهودهن 
مصدر إلهام لألجيال.

بناء أرشيف لجهود النساء وإسهاماتهن في الوساطة 
ى العالم.  في المنطقة العربية وعلى مستو

الدراسات بالشبكة العربية  تكليف قسم 
للنساء وسيطات السام ببناء األرشيف 

وتحديثه باستمرار وتحديثه سنويا. 
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اللجان الرسمية  حث الدول على إشراك النساء في 
العاملة في مجال مواجهة التطرف والوقاية منه، وفي 

وضع الخطط الوطنية للوقاية من التطرف، وعلى أن 
تكون الخطط مراعية للنوع االجتماعي وفقا للقرارات 

األممية ذات العاقة.

البينية تركز  عقد حلقة نقاش سنوية عبر الشبكة 
على العاقة بين الوساطة وبين الخطط الوطنية 

للوقاية من التطرف. 

الدول العربية على أن تتضمن الخطط  تشجيع 
الوطنية للوقاية من التطرف قسما خاصا ببيان 

أهمية الوساطة النسائية في بناء السام.

النقاش وورش العمل وفعاليات بناء  عقد حلقات 
التي تضمن إلمام المؤسسات الرسمية ذات  القدرات 
التي تدعو إلى مواجهة  العاقة بقرارات األمم المتحدة 

سرديات التطرف السيما قرارات مجلس األمن ذات 
القرار 2242 لعام 2015، وخطة األمين  العاقة السيما 

العام لألمم المتحدة للوقاية من التطرف العنيف 
المؤرخة 24 ديسمبر 2015.    

عقد حلقتي )2( نقاش على األقل تنصب على 
بناء القدرات وتركز على قرارات األمم المتحدة 

التي تدعو إلى مواجهة سرديات التطرف السيما 
القرار  قرارات مجلس األمن ذات العاقة السيما 

2242 لعام 2015، وخطة األمين العام لألمم المتحدة 
للوقاية من التطرف العنيف المؤرخة 24 ديسمبر 

.2015

التشبيك مع المؤسسات الرسمية السيما 
الدبلوماسية واألمنية والمؤسسات  المؤسسات 

ى الوعي وتحفيز صياغة  الدينية الرسمية لرفع مستو
خطاب ديني رصين ومنفتح. 

عقد دورة تثقيفية واحدة )1( على األقل سنويا 
مع المؤسسات الرسمية السيما المؤسسات 

الدينية  الدبلوماسية واألمنية والمؤسسات 
ى الوعي وتحفيز صياغة  الرسمية لرفع مستو

خطاب ديني رصين ومنفتح.

االعتراف بجهود النساء وسيطات السام صاحبات 
المرأة  اإلنجازات الاتي أسهمن في تنفيذ أجندة 

والسام واألمن، وما نتج عن ذلك من صون دماء 
األبرياء، وتمتين العاقات العربية المشتركة، 

الدولية.   والعاقات العربية 
الخارجية واألجسام العامة  التنسيق مع وزارة 

المرأة لعقد لقاء تكريمي  المعنية بشؤون 
ى المنطقة تشارك فيه نساء  ي على مستو سنو

ى بالعالم.  وسيطات من مناطق أخر

الخارجية واألجسام العامة  التنسيق مع وزارة 
المرأة لعقد لقاء تكريمي  المعنية بشؤون 

ى الوطني تشارك فيه نساء  ي على المستو سنو
وسيطات من المنطقة العربية ومن مناطق 

ى بالعالم. أخر

ترشيح الشبكة العربية للنساء وسيطات السام 
سنويا للنساء وسيطات السام الاتي بذلن 

مجهودا مرموقا في مجال الوساطة أو حققن 
إنجازات نوعية فيما ال يقل عن خمس جوائز 

بالمنطقة والعالم. 

تنظيم فعاليات لتكريم النساء الوسيطات الاتي 
أسهمن إسهامات نوعية في بناء السام والجهود 

ى اإلقليمي والوطني  الدبلوماسية على المستو
والمحلي بالمنطقة العربية. 

الدول والجهات المانحة للجوائز في المنطقة  تشجيع 
التقديرية للنساء  العربية والعالم على منح الجوائز 
وسيطات السام الاتي بذلن مجهودا مرموقا في 

مجال الوساطة أو حققن إنجازات نوعية. 

الدول والجهات المانحة للجوائز في المنطقة  تشجيع 
العربية والعالم على استحداث جوائز خاصة للنساء 

وسيطات السام في المنطقة العربية للنساء 
وسيطات السام الاتي بذلن مجهودا مرموقا في 

مجال الوساطة أو حققن إنجازات نوعية.
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ى المؤشراتاألهداف والخطوات بعيدة المد

التأليف العلمي في مجال الوساطة من  تشجيع حركة 
أجل السام وجهود النساء وسيطات السام وجهود 

الدبلوماسي. النساء في العمل 

ى المنطقة على إعداد  الباحثين على مستو تحفيز 
أوراق بحثية حول الوساطة عموما والوساطة 

النسائية خصوصا وتغذية الموقع الشبكي 
الخاص بالشبكة بها. 

تحويل المنطقة العربية إلى منطقة مصدرة للخبرة 
النسائية في مجال الوساطة.

ى، تزود  ي نزاع في مناطق العالم األخر عند اندالع أ
الشبكة األطراف المعنية بتأليف بعثات السام 
ي أسماء النساء وسيطات السام  بقائمة تحو

العضوات بالشبكة.

رفع نسب مشاركتهن في مفاوضات وبعثات السام 
أنواعها، مع ضمان الوصول المتكافئ  على اختاف 

ى  البعثات ال سيما على مستو للمناصب العليا في تلك 
البعثة. منصب المبعوث ورئاسة 

الدول األعضاء  ى  ي نزاع تكون إحد عند اندالع أ
طرفا فيه، تزود الشبكة األطراف المعنية بتأليف 

ي أسماء النساء  بعثات السام بقائمة تحو
وسيطات السام العضوات بالشبكة والاتي 

النزاع.  لديهن استعداد للوساطة في  وضع النساء وسيطات السام في المنطقة العربية 
الترشيح عند تشكيل بعثات تعزيز  على رأس قوائم 

السام والمساندة األممية. 

تحفيز النساء وسيطات السام في المنطقة العربية 
ى العالمي  على اكتساب خبرة الوساطة على المستو

واألممي وفهم خصوصيات الوساطة في كل منطقة 
من مناطق العالم.

تمكين النساء وسيطات السام في المنطقة العربية 
الدروس المستفادة مع النساء وسيطات  من تبادل 

ى. ي عالمي للنساء وسيطات السام في المناطق األخر عقد مؤتمر سنو
السام تشارك فيه النساء وسيطات السام 

التي شاركن فيها  التجارب  الستعراض محصلة 
والتي اطلعن عليها.

تأسيس منصات تضمن مشاركة وسطاء ووسيطات 
ى العالم للحديث  ى على مستو سام من مناطق أخر

عن تجاربهم في الوساطة في تلك المناطق والدروس 
المستفادة.

الثقافات تتيح للوسيطات  تأسيس منصات متعددة 
اإللمام بالخلفيات السياسية والثقافية واالقتصادية 
ى. واالجتماعية للنزاعات المسلحة في المناطق األخر

إعداد نافذة داخل الموقع الشبكي الخاص 
بالشبكة العربية للنساء وسيطات السام 

كمجمع معلوماتي يتضمن تعريفا ألهم 
النزاعات المسلحة وجذورها السياسية 

والثقافية واالقتصادية واالجتماعية وجوانبها 
الحقوقية. 

الدراسات والبحوث والمذكرات  دعم جهود نشر أهم 
ى  المتعلقة بالوساطة في المنطقة وفي المناطق األخر

بالعالم. 

التنسيق مع بعض مراكز األبحاث ودور النشر 
فيما يتعلق بالنشر. 
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الدول العربية جامعة 
التحرير القاهرة - ميدان  األمانة العامة - 

تليفون: 25752966 - 25750511
فاكس: 25742315 - 25754794

wfc.dept@las.int :البريد اإللكتروني
www.lasportal.org :الموقع اإللكتروني


