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 منظورا المساعدة اإلنسانية 
والنوع االجتماعي في اتفاقات السالم

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



  PA-X يستند هذا البحث إلى قاعدة بيانات اتفاقات السالم 
(www.peaceagreements.org) وهي قاعدة بيانات  تضم جميع اتفاقات السالم التي 
أبرمت في أي مرحلة من مراحل عملية السالم ما بين عامي  1990 و2016. يمكن البحث 

في قاعدة البيانات بالكامل وهي تدعم كالً من الفحص النوعي والكّمي التفاقات السالم.

المؤلفة: لورا وايز

َل هذا اإلصدار من سلسلة إلقاء الضوء بدعم سخي من وزارة ألمانيا االتحادية للتعاون  مّوِ
االقتصادي والتنمية.

 PA-X تعد سلسلة إلقاء الضوء على النوع االجتماعي في قاعدة بيانات اتفاقات السالم
ُمبادرةً بتكليف من قسم السالم واألمن في هيئة األمم المتحدة للمرأة. وجهات النظر التي تم 
التعبير عنها في هذا اإلصدار تخص المؤلفة، وال تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة األمم 

المتحدة وال األمم المتحدة وال أي منظمة تابعة لها.

تمثل هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء أحد مخرجات برنامج أبحاث التسويات السياسية 
(www.politicalsettlements.org( في جامعة إدنبرة، والذي يستمد تمويله الرئيسي 

من وكالة المملكة المتحدة للمعونة التابعة لوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة لصالح 
الدول النامية. المعلومات ووجهات النظر الواردة في هذا اإلصدار تخص المؤلفة. وال يوجد 

هنا ما يمثل وجهات نظر الوزارة.

تود المؤلفة أن تتوجه بالشكر إلى الزمالء في هيئة األمم المتحدة للمرأة الذين أنفقوا وقتهم 
في مراجعة المسودات السابقة، ومنهم ميشيل آفا ميندزي وراشيل دور-ويكس ولوران فون 

إكارتسبرغ وأنيسة والجي وهبة زيان. كما أنني ُممتنة للغاية للمراجعين الخارجيين الذين 
قدموا أيضاً تعليقات موسعة وقيمة على المسودات السابقة، ومنهم ريبيكا سوتون وجين 
بوسبيسيل وجورج وايلكس، وللمشاركين من هيئة األمم المتحدة للمرأة واللجنة الدولية 
للصليب األحمر وبرنامج األغذية العالمي واجتماع فريق خبراء مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية: النوع االجتماعي والتنوع في الخط األمامي للمفاوضات اإلنسانية، والذي عقد في 
جنيف في 7 كانون األول/ديسمبر 2017، حيث جرت مشاركة إصدار مبكر من هذه الحلقة 
من سلسلة إلقاء الضوء. والشكر أيضاً مستحق للفريق في برنامج أبحاث التسويات السياسية، 

ومنهم كريستين بيل وروبرت فورستر لمراجعتهما مسودات سابقة وهاريت كورنيل وريك 
سميث من وكالة سميث للتصميم الذين تولوا أعمال التدقيق واإلنتاج. وتظل أي أخطاء 

مسؤولية المؤلفة دون غيرها.

صور الغالف: جميع الصور خاضعة لحقوق الطبع.

2019© هيئة األمم المتحدة للمرأة. جميع الحقوق محفوظة.

http://www.peaceagreements.org
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 PA-X سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم

تتناول سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X أسئلة تتعلق بعمليات السالم المقاَرنة، يثيرها 
الساعون إلى التأثير على عمليات السالم واالنتقال لكي تصبح أكثر شموالً. تقّدم كل حلقة من سلسلة إلقاء الضوء مواد 

ُمقارنة تتعلق بقضية رئيسية، وفي بعض األحيان تشير إلى سياق محدد أُثير السؤال من خالله، وفي بعض األحيان 
توضع في إطار أعّم. تتناول سلسلة النوع االجتماعي األسئلة التي يُثيرها نطاق من الجهات الفاعلة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، مع اإلشارة إلى مشاركة المرأة الُمجدية وكذلك النُُهج المراعية للنوع االجتماعي والمستجيبة له.

تتناول هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء األسئلة التالية: 

متى وكيف تنص عمليات السالم على المساعدات اإلنسانية؟ هل تعتمد اتفاقات السالم التي تنص على المساعدات 
اإلنسانية منظوراً يستند إلى النوع االجتماعي؟ 



كان من بين خصائص جهود المفاوضات في العراق وليبيا وسوريا واليمن محاوالت التخفيف من المعاناة اإلنسانية 
من خالل اتفاقات غير رسمية تكميلية تتم من اتفاقات رسمية من أجل تقديم المساعدات اإلنسانية إلى السكان المدنيين 

المتضررين من النزاع، وبخاصة في المناطق الحضرية مثل حمص وتعز وبنغازي. وعلى الرغم من أن هذه الجهود 
كثيراً ما كانت تصنّف على أنها جهود منفصلة عن المفاوضات السياسية وعمليات السالم، إال أن النصوص الرامية 

لتيسير أو دعم المساعدة اإلنسانية أثناء النزاع المسلح، لكي تحفظ المبادئ اإلنسانية المتمثلة في الحياد وعدم االنحياز 
واالستقالل، أصبحت متشابكة مع اتفاقات السالم واالنتقال الموقعة خالل الفترة من 1990 إلى 2015. 

حين تتعثر عمليات السالم، أو تنهار المفاوضات بسبب مسائل تتعلق باألمن أو الحكم، فقد يصبح تدفق المساعدات أو 
إخالء الفئات الضعيفة من السكان ألسباب إنسانية، في الواقع، الموضوع الوحيد الذي تتفق عليه أطراف النزاع. ويمكن 

أيضاً أن يقوم الوسطاء بتضمين نصوص المساعدة اإلنسانية في الوثائق المتفق عليها رسمياً لتخفيف التكلفة اإلنسانية 
للنزاع. وفي العديد من عمليات السالم منذ عام 1990، وقعت أطراف النزاع على اتفاقات مخصصة بالكامل لمعالجة 

قضايا تتعلق بالمساعدات اإلنسانية، مثل القانون اإلنساني الدولي، واإلتاحة واإلخالء، وإطالق سراح السجناء، والتشرد 
ومعونات اإلغاثة. 

وعلى الرغم من األبحاث السابقة قد وثّقت جيداً العالقة بين العمل اإلنساني والنوع االجتماعي، ودور النساء في 
التفاوض من أجل التوصل لالتفاقات اإلنسانية، والمنظور المتعلق بالنوع االجتماعي لعمليات السالم،1 إال أن كيفية 

الربط بين النوع االجتماعي والعمل اإلنساني وعمليات السالم من خالل إضفاء الطابع الرسمي على االتفاقات التي تنص 
على المساعدة اإلنسانية لم تحَظ بنفس القدر من االهتمام. ومن المهم النظر في هذه الترتيبات، ألن النساء ال ينظر لهن 

باعتبارهن مستفيداٍت مستهدفاٍت من المساعدة اإلنسانية فحسب، ولكنهن يمثلن أيضاً جزئاً ال يتجزأ من عمليات التفاوض 
التي يتم التوصل من خاللها إلى االلتزامات اإلنسانية بين األطراف المسلحة، على الرغم من أن أدوار النساء ال تحظى 

باالعتراف الرسمي دائًما في الوثائق. وقد تمثل االتفاقات التي تنص على المساعدة اإلنسانية فرصاً سانحة أمام مناصري 
المساعدة اإلنسانية للمشاركة في المراحل المبكرة من عمليات السالم بطرق قد تُحسن من مراعاة النوع االجتماعي في 

هذه االتفاقات وتحدد مسارات للمساواة بين الجنسين تعكس احتياجات المرأة في األزمات اإلنسانية. ولكنها قد تمثل أيضاً 
خطراً يتعلق بترسيخ االفتراضات المتعلقة بالنوع االجتماعي ألدوار النساء في النزاع، وإعادة ترسيخ المفاهيم التي 

تنظر للمرأة باعتبارها ضحية سلبية للعنف. 

مقدمة 

النساء وإعادة التفاوض بشأن هياكل الحكم االنتقالية // 02



تفحص هذه الحلقة من ‘سلسلة إلقاء الضوء‘ دور اتفاقات المساعدة اإلنسانية ونصوصها في عمليات السالم واالنتقال 
ما بين عامي 1990 و2015،  واآلليات المختلفة المتفق عليها من األطراف لتيسير المساعدة اإلنسانية في السياقات 

المتضررة من النزاعات. على وجه الخصوص، تركز هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء على ما إذا كانت اتفاقات 
المساعدة اإلنسانية تعتمد منظور النوع االجتماعي2 وذلك من خالل فحص الوارد في نصوصها من إشارات للنساء 

والفتيات والنوع االجتماعي وإدماج المرأة في التفاوض بشأن اتفاقات المساعدة اإلنسانية خالل الفترة 1990-
2015. وهي تطرح تساؤالً بشأن ما إذا كانت اتفاقات المساعدة اإلنسانية تعكس الممارسات المتباينة لمشاركة النساء 

في مفاوضات الخطوط األمامية والمساعدة اإلنسانية وتتناول على نحو مناسب التجارب والعواقب المتعلقة بالنوع 
االجتماعي للنزاع.  
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منظورا المساعدة اإلنسانية والنوع االجتماعي في اتفاقات السالم // 04

المساعدة اإلنسانية ونصوص اإلتاحة   .1.1

فيما يلي األنواع الرئيسي من االلتزامات التي تُقطع في اتفاقات السالم واالتفاقات االنتقالية التي تهدف إلى تيسير 
المساعدة اإلنسانية أثناء النزاعات:

  حرية الحركة واإلتاحة: النصوص التي تضمن أو تقر عالنيةً بالحاجة إلتاحة وصول المنظمات اإلنسانية غير 

المقيد إلى مناطق النزاع.3  

  إطالق أو تبادل األسرى: النصوص التي يتفق فيها أطراف النزاع على إجراء أو تمكين عمليات تبادل األسرى أو 

اإلخالءات، بما في ذلك ما يجري ألسباب طبية.4 ويمكن أن تتضمن هذه النصوص أيضأً نصوصاً تتيح للمنظمات 
اإلنسانية تيسير أو مراقبة عمليات تبادل األسرى. 

  القانون اإلنساني الدولي: النصوص التي يتفق فيها الطرفان على العمل بموجب االلتزامات التي يفرضها القانون 

اإلنساني الدولي، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، اتفاقات جنيف.5  وتتضمن هذه االتفاقات عادةً التزامات 
بالعمل بموجب القانون اإلنساني الدولي دون تمييز لخصائص الخاضعين للحماية، والنصوص التي تُنشئ آليات لحماية 

األشخاص المعرضين للخطر أو المجموعات الضعيفة أو التي تنشئ مناطق محمية للمرافق اإلنسانية مثل المستشفيات.6 

  مساعدات اإلغاثة: النصوص التي تُيسر للمنظمات اإلنسانية وغيرها توزيع مساعدات اإلغاثة على السكان 

المتضررين من النزاع، بما في ذلك آليات رصد أنشطة التوزيع لتجنب تحويل وجهة المساعدات.7   

  استعادة البنية التحتية: على عكس النصوص العامة المتعلقة بالتنمية وإعادة البناء بمجرد توقف العنف، هناك 

نصوص تهدف تحديداً إلى استعادة خدمات المرافق العامة مثل مصادر الطاقة والمياه أثناء العمليات العدائية 
الجارية للتخفيف من المعاناة اإلنسانية. ويمكن أن تتضمن هذه النصوص التزامات بسالمة العمال، أثناء قيامهم 

بأنشطة االستعادة.8 

  األشخاص المفقودون وغيرهم من الضحايا: النصوص التي يتفق فيها الطرفان على التعاون مع الخدمات التي 

تحاول تعقب األشخاص المفقودين أو دعمها بأي صورة أخرى أو يتفقان فيها على إعادة رفات الضحايا إلى 
أسرهم.9 

  

 I. المساعدات اإلنسانية 
في اتفاقيات السالم  



وأكثر هذه الفئات شيوعاً في اإلشارات التي ترد في اتفاقات السالم هي النصوص المتعلقة بحرية الحركة واإلتاحة. ترد 
النصوص التي تضمن الحركة واإلتاحة أو تحظرهما في 443 من بين 1,518 اتفاقاً في عمليات السالم ما بين عامي 

1990 و2015 )قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X اإلصدار 1(. وتعد هذه االتفاقات ال443 جزءاً من عمليات 
سالم متعددة من سياقات متباينة تماماً، وترد 5 في المائة من نصوص اإلتاحة في اتفاقات سالم من عمليات السالم في 

ليبيا وسوريا واليمن.

في حين تقتصر بعض نصوص حرية الحركة/اإلتاحة الواردة في اتفاقات من عمليات سالم عالمية على مجرد الموافقة 
على ضمان حرية حركة األشخاص والسلع، وهو ما قد يعني ضمنياً تيسير أنشطة المساعدة اإلنسانية، فإن بعض هذه 
النصوص يلتزم صراحةً بدعم إتاحة العمل اإلنساني. وترد معظم اإلشارات إلى إتاحة العمليات اإلنسانية في صورة 

التزامات موجزة مثل النصوص التالية الواردة في اإلعالن النهائي لنتائج محادثات سوريا لعام 2015 والتي تنص على:

“ضمان إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية عبر األراضي السورية، وأن يزيد المشاركون من دعمهم لألشخاص 
المشردين داخلياً، والبلدان المضيفة لهم.” 10

وتنص بعض االتفاقات تحديداً على اإلتاحة غير المقيدة لجهات فاعلة معينة )مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر أو األمم 
المتحدة( أو القدرة على الوصول إلى أماكن محددة )مثالً من خالل الممرات اإلنسانية المؤدية إلى المدن المحاصرة(، مثل 

النص التالي من اتفاق وقف إطالق النار في جمهورية اليمن عام 1994: 

“يسمح للّجنة الدولية للصليب األحمر وغيرها من المنظمات اإلنسانية بتوصيل مواد اإلغاثة اإلنسانية دون إعاقة، 
والتي تتمثل بصفة أساسية في األدوية والمياه والمستلزمات الغذائية، إلى المناطق المتضررة من النزاع، وبخاصة عدن 

واألماكن األخرى التي يتركز فيها الالجئون.” 11
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منظورا المساعدة اإلنسانية والنوع االجتماعي في اتفاقات السالم// 06

اتفاقات المساعدة اإلنسانية   2.1

باإلضافة إلى االتفاق على نصوص للمساعدة اإلنسانية جنباً إلى جنب مع قضايا أخرى في اتفاقات السالم، وقعت 
أطراف النزاع 54 من بين 1,518 اتفاقاً في عمليات السالم ما بين 1990 و2015 تتناول المساعدة اإلنسانية بصورة 

أساسية.12  تعد اتفاقات المساعدة اإلنسانية وثائق رسمية بين بعض أطراف النزاع أو كلهم، وهي مخصصة بالكامل 
لتناول القضايا المتعلقة بالمساعدات اإلنسانية، مثل: المبادئ اإلنسانية والقانون اإلنساني الدولي واإلتاحة واإلخالء، 
وإطالق سراح السجناء، والنزوح وإتاحة مساعدات اإلغاثة. ويمكن االتفاق عليها كجزء من جهود الوساطة الرفيعة 

المستوى على نطاق أوسع أو بأسلوب مخصص من قِبل الجهات الفاعلة المحلية،13  ثم تدخل بعد ذلك في النطاق األوسع 
لعمليات حفظ السالم في النزاع. 

تتضمن هذه المجموعة من االتفاقات ما يلي )انظر المرفق 1 لالطالع على القائمة الكاملة(: 

  اإلخالء وإطالق سراح السجناء وتبادل األشخاص المتضررين من النزاع في إسرائيل/فلسطين وكولومبيا 

وسيراليون والبوسنة والهرسك وكرواتيا.

  المبادئ التوجيهية للتنفيذ والعمل بالنسبة ألنشطة رصد األحوال اإلنسانية واألنشطة األخرى في إندونيسيا والفلبين 

وموزمبيق والسودان وسريالنكا.

  بروتوكوالت لتيسير إعادة التوطين اآلمن لالجئين والنازحين إلى رواندا وجنوب أفريقيا وطاجيكستان وجورجيا.

  سلسلة من االتفاقات بشأن التزام أطراف النزاع بالقانون اإلنساني الدولي في كرواتيا والبوسنة والهرسك، تم 
التوصل إليها بوساطة في جنيف والهاي عن طريق اللجنة الدولية للصليب األحمر أثناء أوائل التسعينات.14

  المبادئ التوجيهية لعمليات محددة داخل مناطق النزاع مثل حملة حظر األلغام األرضية في الفلبين وإنشاء هيكل 

إدارة لعمليات ما بعد التسونامي في سريالنكا وعملية شريان الحياة للسودان.
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يتفاوض ممثلو المنظمات اإلنسانية عادةً للتوصل إلى هذه االتفاقات، أو يشهدون عليها، ثم يتولون تنفيذ االتفاق من خالل 
تيسير اإلجراءات المتفق عليها، والمشاركة في صورة من صور الرصد أو المساهمة في التمويل. على سبيل المثال، 
يُلِزم اتفاق هدنة حمص  في سوريا الموقّع عام 2014 ممثلي األمم المتحدة واللجنة الدولية  للصليب األحمر والهالل 
األحمر السوري بحضور عمليات إخالء المدنيين إلى المدينة القديمة.15 ولكن، من المهم مالحظة أنه على الرغم من 

محاولة االتفاقات اإلنسانية في بعض النزاعات التخفيف من المعاناة اإلنسانية، إال أنها انتُقدت بسبب تيسير تبادل السكان 
من خالل إجراءات اإلخالء أو مقايضة اإلتاحة اإلنسانية باالستسالم تحت ستار اتفاق األطراف في ظروف متساوية – 

وقد تعرضت بعض اتفاقات السالم في سوريا لمثل هذه االنتقادات.16  

يمكن أن يؤثِّر النزاع على الرجال والنساء واألشخاص غير الثنائيين بطرق مختلفة،17 لذلك، فإن تقييم اتفاقات السالم من 
ن مناصري المساواة بين الجنسين من تحديد الفجوات واألخطاء  ناحية اعتمادها لمنظور النوع االجتماعي يمكن أن يُمّكِ
المحتملة في عملية السالم التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من ترسيخ انعدام المساواة. طبقاً للمعيار التالي، تشمل عملية 

السالم ذات منظور النوع االجتماعي ما يلي:

  التشاور مع النساء وإدماجهن في هياكل مفاوضات السالم ومنتدياتها 

“ُمعالجة احتياجات النساء ومطالبهن صراحةً في نص أي اتفاق سالم وفي عمليات التنفيذ التالية”  

   إجراء “تقييم تشاوري للنزاع في مجال عالقات القوة في قلب النزاع، وعالقتها بعالقات القوة بين الجنسين”، 

  إجراء “تقييم تشاوري لتداعيات مسودة نصوص اتفاق السالم على النساء والرجال، بما في ذلك التشريع أو 
السياسات أو البرامج في أي مجال وعلى جميع المستويات” 18

 II. مناظير النوع االجتماعي 
في االتفاقات اإلنسانية  

https://www.peaceagreements.org/view/1525/


تعني الطبيعة الحساسة لمفاوضات المساعدات اإلنسانية على الخطوط األمامية عدم القدرة على الوصول إلى مستوى 
المعلومات المطلوب لتقييم منظور النوع االجتماعي للعملية بأسرها دائماً. ولكن باستخدام مجموعة بيانات اتفاقات 

المساعدة اإلنسانية ضمن قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA- X يمكن الوصول إلى ما يلي:

  ما إذا كانت نصوص االتفاقات اإلنسانية تتناول احتياجات النساء صراحةً أم ال

  كيف تشّكل نصوص االتفاقات اإلنسانية إطار مفاهيم الضعف المرتبطة بالنوع االجتماعي 

  ما إذا كانت النساء متضمنات في مفاوضات السالم باستخدام جهات موقّعة كداللة على وجودهن، بدالً من أي 

معلومات بشأن المشاركة المجدية للنساء في التفاوض للتوصل إلى هذه االتفاقات 

اإلشارة إلى النساء والفتيات والنوع االجتماعي في نص االتفاق  .1.2

بالمقارنة باالتفاقات التي ال تتناول المساعدة اإلنسانية بصورة شاملة، يزيد عدد اإلشارات إلى النساء والفتيات والنوع 
االجتماعي في االتفاقات اإلنسانية عن المتوسط. فيما بين عامّي 1990 و2016، تحتوي نسبة 31 في المائة من اتفاقات 

السالم اإلنسانية الموقعة على إشارات للنساء والفتيات والنوع االجتماعي )17 من بين 54 اتفاقاً(، بالمقارنة بنسبة 
21 في المائة من جميع اتفاقات السالم الموقعة خالل نفس الفترة الزمنية، و11 في المائة من اتفاقات وقف إطالق النار. 

ولكن هذه االتفاقات تتفاوت تفاوتاً كبيراً من ناحية مدى شمول هذه النصوص، وما إذا كانت تُعالج بجديّة احتياجات النساء 
والفئات األخرى األكثر تضرراً من النزاع.
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1.1.2 المشاركة والتنفيذ

لدعم المشاركة الفعالة للنساء في عمليات السالم، يدعو مناصرو المساواة بين الجنسين إلى تضمين جميع النساء في جميع 
مراحل عمليات السالم وآلياتها، ويشمل ذلك الهياكل التي تُنشئها اتفاقات السالم. عبر جميع اتفاقات السالم، تتضمن 8 في 

المائة منها نصوصاً لمشاركة المرأة، ولكن 5 في المائة فقط من االتفاقات اإلنسانية تتضمن إشارات إلى مشاركة المرأة في 
أنشطة المساعدة اإلنسانية المتفق عليها في النصوص، مثل تنفيذ عمليات اإلخالء، أو الهيئات التنظيمية الرسمية. 
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المربع 1: اإلشارات الشاملة والخطابية للنوع االجتماعي

من بين أمثلة اإلدراج الشامل إلشارات النوع االجتماعي في اتفاقات المساعدة اإلنسانية االتفاق الشامل بشأن احترام 
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي لعام 1998 بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الديمقراطية الوطنية. في 

هذا االتفاق، يلتزم الطرفان باحترام عدد من مبادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، ويتضمن نصوصاً تتعلق 
بعدم التمييز على أساس الجنس أو النوع االجتماعي أو الحالة االجتماعية، والحماية من االغتصاب والعنف ضد 

المرأة وااللتزام بالقانون الدولي للحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. 

ويتباين هذا تبايناً حاداً مع اإلشارة المنفردة التالية للنساء الواردة في إعالن سراييفو بشأن المعاملة اإلنسانية للمشردين 
من  البوسنة والهرسك عام 1992، والتي تنص على أن األطراف: “قلقون بشأن  المأساة التي يتعرض لها عشرات 

اآلالف من األشخاص من البشر، معظمهم من النساء واألطفال وكبار السن، الذين يعانون جميعاً من العواقب الوخيمة 
للنزاع على قدم المساواة، بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الديني أو الوطني…”. وعلى الرغم من أن هذا النص 

يُقر بأثر النزاع الناشئ على النساء والفئات الضعيفة من جميع أطراف النزاع، إال أنه يثير هذه المسألة ببساطة كدافع 
للتوصل إلى اتفاق بشأن المساعدة اإلنسانية، دون إعطاء تفاصيل بشأن الكيفية التي سوف تضع بها هذه التدابير في 

اعتبارها الديناميات المرتبطة بالنوع االجتماعي لعمليات النزوح. 

https://www.peaceagreements.org/view/335/
https://www.peaceagreements.org/view/335/
https://www.peaceagreements.org/view/335/
https://www.peaceagreements.org/view/1469/
https://www.peaceagreements.org/view/1469/
https://www.peaceagreements.org/view/1469/
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المربع 2: نصوص لمشاركة المرأة في اتفاقات المساعدة اإلنسانية

سريالنكا، خطة العمل الُمعّجلة بشأن إعادة التوطين والعمل اإلنساني, 9 كانون الثاني/يناير 2003

“بعد االتفاق الذي تم خالل الجلسة الثالثة من المحادثات، أنشئت لجنة لضمان اإلدماج الفعال لقضايا النوع االجتماعي 
في عملية السالم. وسوف يتولى األعضاء صياغة اختصاصات اللجنة أثناء اجتماعها األول. وسوف يتولى تيسير 
أعمال اللجنة حكومة مملكة النرويج، التي سوف تسعى إلى توفير شخصية نرويجية رفيعة المستوى باإلضافة إلى 

الموارد المالية الالزمة. سوف تتكون اللجنة من الممثلين الخمس التاليين لكل طرف:
نمور تاميل إيالم للتحرير: السيدة سيفاهيمي سوبرامانيام والسيدة رينوجا سانموغاراجا والسيدة ماثلمار باالسينغام   -

والسيدة سريديفي سيناثامبي والسيدة فاسانثابيرميني ساماسوندارام
حكومة سريالنكا: الدكتورة كوماري جاياواردينا والدكتورة ديبيكا أوداجاما والسيدة كومودوني صموئيل والسيدة   -

فايزون زكريا والدكتورة فزيلة رياس.”

سريالنكا، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء هيكل إدارة لعمليات مأ بعد التسونامي في سريالنكا، 27 حزيران/يونيو 2005

“لذلك، وبالنظر اآلن في إلى ما سبق، فقد وقعت األطراف على  مذكرة التفاهم هذه واتفقت على ما يلي:
6. اللجنة اإلقليمية

... ج. التشكيل تتألف اللجنة اإلقليمية من األعضاء التاليين:
... 4(. تحقق اللجنة اإلقليمية التوازن المناسب بين الجنسين.

8. لجان األقاليم
…ج. تحقق لجنة اإلقليم التوازن المناسب بين الجنسين.”

سوريا، اتفاقية هدنة حمص، 7 شباط/فبراير 2014

“يجب أن تكون الخطوة األولى هي إخالء المجموعة األولى من المدنيين  إلى أقرب مكان مناسب في المدينة القديمة 
ويفضل أن يتم ذلك بمشاركة وحضور ممثلي األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر. وباإلضافة إلى ذلك، 

يتألف فريق العمل من جانبنا من اللجنة االجتماعية والطبية، وممثلين من الهالل األحمر السوري والشرطة المدنية، 
مع تواجد عناصر الشرطة النسائية.”

https://www.peaceagreements.org/view/1161/
https://www.peaceagreements.org/view/1161/
https://www.peaceagreements.org/view/1012/
https://www.peaceagreements.org/view/1012/
https://www.peaceagreements.org/view/1525/
https://www.peaceagreements.org/view/1525/
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تعد أكثر اإلشارات التي وردت في اتفاقات األعمال اإلنسانية بشأن مشاركة النساء شموالً هي الواردة في اتفاق عام 2003 
بشأن خطة العمل الُمعّجلة بشأن إعادة التوطين والعمل اإلنساني، التقدم المحرز في مجال حقوق اإلنسان من سريالنكا. 
إذ ال يُنشئ االتفاق لجنة “لضمان اإلدماج الفعال لقضايا النوع االجتماعي في عملية السالم” فحسب، وإنما يقدم تفصيالت 
إجرائية لهذه المؤسسة، تشمل خطة زمنية لتحديد االختصاصات، وخطط التمويل، وأسماء أعضاء اللجان من كل طرف. 

النصوص األخرى الواردة أعاله تمثل في معظمها “إعالن نوايا” ُمبهم،19 “يؤكد” على الحاجة “للتمثيل المنصف” أو 
“تواجد” النساء دون أن تحدد بوضوح ما يلزم للوفاء بهذا الحد األدنى، وقد يصعب على مناصري المساواة بين الجنسين 

رصد تنفيذها، أو يمكن أن ينشأ بشأنها نزاع بين أطراف االتفاقات. 

على الرغم من أن بعض النصوص تعلن عن نية إدماج النساء في منتديات صنع القرار، إال أن الكيفية التي سيدعم بها 
أي اتفاق من هذه االتفاقات المشاركة المجدية للمرأة من الناحية العملية غير واضحة. وفي المقابل، فإن النصوص التي 

تنشئ لجنة النوع االجتماعي في سريالنكا تنص صراحة على تشكيل عضويتها، والذي يتضمن تسمية نساء من كال جانبي 
النزاع، مما يجعل من الصعب )إن لم يكن من المستحيل( إهدار تلك المكاسب في وقت الحق. بالنظر إلى األدلة التجريبية 

المستمدة من التجارب التي عاشتها النساء كوكيالت يتفاوضن للتوصل إلى اتفاقات المساعدة اإلنسانية، وتوصيل المساعدات 
وتيسر إطالق سراح السجناء )إّما كممثالت للمنظمات اإلنسانية الدولية أو من خالل شبكات المجتمع المحلي غير الرسمية( 

فإن النصوص التي يُقصد منها إشراك النساء، ولكنها ال توضح كيفية تفعيل المشاركة المجدية للنساء، تؤدي إلى خطر 
االنتقاص من منظور النوع االجتماعي في اتفاق السالم.

الحماية والتدابير الخاصة  2.1.2

بالنظر إلى التأكيد على الحماية من العنف باعتبارها أحد أركان العمل اإلنساني، فإنه ليس من المدهش أن تتضمن معظم 
االتفاقات اإلنسانية التي تحتوي على إشارات إلى النوع االجتماعي نصوصاً تتناول الحماية تحديداً باعتبارها إحدى صور 

المساعدة اإلنسانية للنساء وغيرهن من الفئات الضعيفة. وهناك ثالثة اتفاقات فقط، من عمليات السالم في البوسنة20 
والسودان21 والفلبين22 على التوالي، تشير إلى عدم التمييز على أساس النوع االجتماعي أو الجنس لضمان المعاملة 

اإلنسانية أو الحماية. على سبيل المثال، ينص اتفاق وقف إطالق النار اإلنساني لعام 2004 الخاص بالنزاع في دارفور 
صراحةً على أن تسترشد المساعدات اإلنسانية الموجهة إلى دارفور بمبدأ الحيادية وعلى أن “المساعدة اإلنسانية تُقدم بغض 

النظر عن اإلثنية أو النوع االجتماعي أو اآلراء في مسألة الجنسية أو العرق أو الدين. ولن توّجه المساعدات المقدمة إلى 
الضحايا إال بناًء على الحاالت العاجلة الملحة”. 

https://www.peaceagreements.org/view/1161/
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تحدد بقية نصوص النوع االجتماعي التي تتضمنها االتفاقات اإلنسانية النساء على وجه الخصوص باعتبارهن إحدى 
الفئات المستفيدة التي يجب أن تُعطى األولوية. وبلغة هذه االتفاقات، يُشار إلى النساء بمصطلحات تستند إلى المجموعات، 
وباعتبارهن في حاجة إلى الحماية نظراً ألنهن “ضعيفات”. يُتفق عادةً على حماية “النساء واألطفال”، بجانب غيرهم من 

األشخاص الضعفاء مثل كبار السن أو المعوقين أو الجرحى )انظر المربع 3). 

المربع 3: نصوص لحماية المرأة والتدابير الخاصة في اتفاقات المساعدة اإلنسانية

الفلبين، االتفاق الشامل بشأن احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من عملية السالم بين حكومة جمهورية 
الفلبين والجبهة الديمقراطية الوطنية، 16 آذار/مارس 1998

“يولي الطرفان اهتماماً خاصاً بالنساء واألطفال لضمان سالمتهن الجسدية  واألخالقية. يجب أال يُسمح لألطفال 
بالمشاركة في األعمال العدائية.” 

جنوب السودان/السودان، والجيش الشعبي لتحرير السودان – المتحد / االتفاق على القواعد األساسية لعملية شريان 
الحياة للسودان، 1 أيار/مايو 1996

“جميع المساعدات اإلنسانية المقدمة مخصصة الستخدام المستفيدين المدنيين المحددين. ويجب إعطاء األولوية في 
جميع األوقات للنساء واألطفال وغيرهما من الفئات الضعيفة مثل كبار السن والمعاقين والمشردين.” 

رواندا، بروتوكول االتفاق بين حكومة جمهورية رواندا والجبهة الوطنية الرواندية بشأن عودة الالجئين وإعادة 
توطين المشردين، 9 حزيران/يونيو 1993

“يجب أن يتضمن برنامج إعادة التوطين أيضاً  إمداد المراكز الصحية القائمة أو الُمنشأة حديثاً باألدوية والمعدات 
المختلفة. ويجب العناية بالفئات الضعيفة، مثل النساء واألطفال والمسنين والمعوقين على وجه التحديد.” 

https://www.peaceagreements.org/view/335/
https://www.peaceagreements.org/view/335/
https://www.peaceagreements.org/view/335/
https://www.peaceagreements.org/view/542/
https://www.peaceagreements.org/view/542/
https://www.peaceagreements.org/view/542/
https://www.peaceagreements.org/view/505/
https://www.peaceagreements.org/view/505/
https://www.peaceagreements.org/view/505/
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تعكس هذه النصوص الدعوات الصادرة عن جدول أعمال المرأة والسالم واألمن إلى جميع أطراف النزاع المسلح 
لالستجابة بصورة مناسبة لحماية المدنيين، ويشمل ذلك االستجابة من خالل تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من 

جميع صور العنف، ومنها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، وبخاصة النساء والفتيات في مخيمات 
الالجئين والمشردين داخلياً.23 ولكن، إذا لم تدمج هذه النصوص مع نصوص أخرى لدعم المشاركة المجدية للمرأة في آليات 
المساعدة اإلنسانية والتدابير الخاصة، فإن النصوص التي تركز على مخاطر ضعف المرأة تؤدي إلى استدامة صورة النساء 

كضحايا للنزاع ذوات قوة محدودة، بدالً من أن تعكس األدوار الكثيرة التي تقوم بها النساء كوكيالت داخل مجتمعاتهن 
المحلية، كثيراً مأ يتفاوضن بشأن اإلتاحة وتوزيع المعونات.24 

وال يعد فهم منظور النوع االجتماعي مجرد مرادف لإلشارة إلى المرأة، وهو يتطلب أخذ أدوار الرجال والنساء واألشخاص 
غير الثنائيين في االعتبار، وعالقات السلطة بينهم. تركز األغلبية الساحقة من النصوص في هذه االتفاقات اإلنسانية على 
النساء والفتيات باعتبارهن من الفئات األكثر حاجة للمساعدة اإلنسانية،25  على الرغم من أن منظور النوع االجتماعي قد 
يتناول أيضاً الطرق التي يؤثر بها النزاع على الرجال والفتيان. ولكن أحد نصوص االتفاقات اإلنسانية المتعلقة بالحماية 

يشير إلى “الرجال والفتيان”، وهذه اإلشارة في الواقع إشارة سلبية تؤكد على أن الذكور غير مؤهلين لإلخالء ألسباب 
إنسانية، ويرد هذا في اتفاق موقع بين جيش الجمهورية الصربية وقوات األمم المتحدة في  سريبرينيتسا عام 1995 26  

وهذا يشبه نصاً في اتفاق هدنة حمص، لعام 2014 والذي يحدد المؤهلين إلخالئهم كمدنيين استناداً إلى مؤشرات تتعلق 
بالعمر والنوع االجتماعي، مما يعني أن اإلناث واألطفال دون سن 15 عاماً، والبالغين الذين يزيد سنهم عن  60 عاماً هم 

الوحيدون الذين سيتم إخالؤهم من الحي القديم في مدينة حمص. 

على الرغم من أن توقع تحليل كامل لعالقات القوة بين الجنسين يعد أمراً غير واقعي، إال أن هذه الحاالت تلقي الضوء على 
الحاجة لإللمام بأن فهم النساء باعتبارهن معرضات للخطر بصورة فريدة – بدالً من فهم أنهن يصبحن معرضات للخطر 
بأساليب خاصة بسبب الظروف، يمكن أن تكون له عواقب سلبية لكل من النساء وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.27  

https://www.peaceagreements.org/view/1643/
https://www.peaceagreements.org/view/1525/


النساء كموقِّعات على االتفاقات اإلنسانية   .2.2
توجد في الوقت الحالي بيانات محدودة تبين توقيت وكيفية مشاركة النساء في مفاوضات األعمال اإلنسانية. ونظراً للطبيعة 
المغلقة لمفاوضات الخط األمامي، يمكن أن تكون الفرق التي توصلت لالتفاقات اإلنسانية مختلطة بين الجنسين ولكن مثل 

هذا اإلدماج ال ينعكس على موقعي االتفاق. وقد يكون هذا نتيجة عدم وجود توقيعات في نص االتفاق بصفة عامة، أو 
بسبب محدودية أعضاء فرق التفاوض الذين لهم سلطة التوقيع أو نتيجة اتخاذ قرار بعدم إضافة أسماء أفراد الفريق ألسباب 

عملياتية أو أمنية. تشير الرؤى المستقاة من المفاِوَضات الالتي شاركن في مفاوضات الخط األمامي في سوريا والعراق 
وأفغانستان،28 والمقابالت التي أجريت مع الُمفاِوَضات في اللجنة الدولية للصليب األحمر،29  إلى أن النساء كثيراً ما يشاركن 

في مفاوضات اإلتاحة اإلنسانية سواء كمندوبات للمنظمات اإلنسانية أو بصفة غير رسمية كوسيطات من المجتمع المحلي. 
ولكن مثل هذه المفاوضات ال تؤدي دائًما إلى نصوص متاحة للجمهور، أو إلى اتفاقات مكتوبة على اإلطالق، مما يجعل 

التقييم الكامل لتشكيل فرق مفاوضات الخطوط األمامية من ناحية النوع االجتماعي أمراً صعباً.

حيثما توجد نصوص لالتفاقات اإلنسانية تحتوي على ُموقِّعين، يمكن معرفة ما إذا كانت النساء موجودات عند توقيع 
االتفاق، ودورهن في التوقيع على االتفاق )مثالً، كطرف من أطراف النزاع أو كشاهدات أو وسيطات أو جهة فاعلة في 

المجال اإلنساني(. وكما هو مبين في األبحاث الموجودة، فإن دور النساء الالتي يتفاوضن ويوقعن على االتفاقات في 
عمليات السالم دوٌر صغير. فيما بين عامي 1990 و2019، مثّلت النساء خمسة في المائة من الموقعين على اتفاقات 

السالم وثمانية في المائة من المفاوضين على طاولة مفاوضات السالم.30 

من بين 54 اتفاقاً مدرجاً في قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X خالل الفترة ما بين 1990 و2015 التي أمكن فيها تحديد 
الموقعين بوضوح، وقعت النساء على اثنين فقط كممثالت ألطراف النزاع. في الفلبين، وقعت السيدة زينايدا هـ. باويد اتفاقًا 

على المبادئ اإلنسانية نيابةً عن جمهورية الفلبين، كما وقعت كوني ك. ليديزما نيابة عن الجبهة الديمقراطية الوطنية.31  
وفي كرواتيا، وقعت الدكتورة ليليانا ستوينوفيتش اتفاقاً إلنشاء منطقة محمية حول المستشفى في أوسيجيك، بالنيابة عن 

األمانة الفيدرالية اليوغوسالفية للعمل والصحة وشؤون المحاربين القدماء والسياسة االجتماعية.32  وفي الوقت نفسه، وقعت 
النساء على سبعة اتفاقات إنسانية كممثالت لطرف ثالث، هو في الغالب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أو اللجنة 

الدولية للصليب األحمر. 33  لم توقع أي امرأة على االتفاقات اإلنسانية الموقعة خالل هذه الفترة باعتبارها بصفتها تمثل 
مجموعة أو كتلة ترعى مصالح المرأة، حيث تُثبِت توقيعات النساء حضورهن نيابةً عن أطراف النزاع أو عن منظمات 

أخرى )إال أنه من المتصور أن التوقيع في بعض الحاالت قد يثير مخاوف أمنية أو سياسية معينة(. 
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المربع 4: النساء في اليمن كوسيطات للعمل اإلنساني

تظهر األبحاث التي أجريت في عدة محافظات في اليمن أن النساء شاركن بنشاط في جهود المساعدة اإلنسانية، 
ويشمل ذلك تسوية النزاعات بين الجماعات القبلية بشأن إتاحة الموارد مثل المياه والتفاوض بشأن إطالق سراح 

السجناء )تابارا وروبين، 2018(. وباإلضافة إلى العمل مع المنظمات اإلقليمية والدولية مثل جمعية الهالل األحمر 
اإلماراتي واليونيسف، تولت النساء تنسيق مجموعات مثل ‘إنقاذ عدن‘ و‘الشباب اليمني من أجل اإلغاثة اإلنسانية‘. 

تتضمن التحديات التي تواجه النساء عند التفاوض لتوصيل المساعدة اإلنسانية “نقص الدعم من المجتمع المحلي، 
والضوابط عند نقاط التفتيش والتهديدات أو القيود المفروضة من قِبل مجموعات معينة أو من قِبَل اإلسالميين 

المحافظين، الذين سعوا إلى الحد من المشاركة الجماهيرية للمرأة.” )هينزي وباعبد، 2017: 15(. ولكن، في 
محافظة مأرب، استخدمت النساء التقاليد القبلية المحيطة بأدوار النساء للقيام بدور الوساطة في النزاعات داخل األسرة 
والمجتمع المحلي من أجل الدفع بجهود الوساطة كجزء من فرق متباينة )هينزي وستيفنز، 2018: 35(. ويبين هذا 
وجود أدوات تستخدمها النساء إلدماج أنفسهن في جهود اإلتاحة والوساطة اإلنسانية أو الحث عليها، ولكنهن يواجهن 

مخاطر أمنية مرتفعة نتيجة لذلك، وبخاصة من المجموعات التي تعارض مشاركة المرأة. 

المعلومات مستمدة من Heinze, M., and Stevens, S. 2018. Women as Peacebuilders in Yemen )النساء كصانعات سالم في 
 Heinze, M., and Baabbad, M. 2017. ”Women ؛ وSocial Development Direct and Yemen Polling Center .)اليمن

nowadays do anything.“: Women‘s role in conflict, peace and security in Yemen )“النساء يفعلن كل شيء في هذه األيام”: 
 Tabbara, H., and Rubin, G. 2018. Women on the Frontlines؛ وSaferworld .)دور المرأة في النزاع والسالم واألمن في اليمن

 of Conflict Resolution and Negotiation: Community Voices from Syria, Iraq and Yemen, Discussion Paper
)النساء على الخطوط األمامية لتسوية النزاع والمفاوضات: أصوات من سوريا والعراق واليمن، ورقة مناقشة(؛ هيئة األمم المتحدة للمرأة.



باإلضافة إلى األمثلة المدرجة في مجموعة بيانات اتفاقات المساعدة اإلنسانية خالل الفترة 1990-2015، من بين 
األمثلة األحدث التفاق إنساني يضم العديد من الموقِّعات من النساء النداء اإلنساني لبنغازي، المنشور في 16 آذار/

مارس 34.2016  كان هذا اتفاقاً َجَمع نطاقاً متبايناً من الجهات الفاعلة من مختلف أطراف وفئات النزاع في ليبيا، حول 
هدف التخفيف من المعاناة اإلنسانية. وقد أيده 76 من الزعماء السياسيين وزعماء المجتمع المحلي، ومنهم رؤساء سابقون 

لميليشيات مختلفة وأعضاء من كل من برلمان طرابلس وبرلمان طبرق المتناحرين، وقد تم التوصل إليه بوساطة من رجال 
ونساء معاً. كان النداء يهدف إلى إلقاء الضوء على األزمة اإلنسانية في مدينة بنغازي وتضمن مطالبة أطراف النزاع في 
ليبيا باحترام القانون اإلنساني الدولي وطالب المنظمات التي تقدم المساعدات اإلنسانية، والجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية 

باالستجابة لألزمة بصفة عاجلة. ويبين هذا االتفاق كيف احتشدت النساء من خلفيات سياسية متنافسة استجابةً لألزمات 
اإلنسانية، وكيف تعكس النصوص الرسمية مشاركتهن من آٍن آلخر.

تضمنت جميع االتفاقات اإلنسانية التي وقعت عليها النساء كأطراف في كرواتيا وليبيا والفلبين إشارات للنساء والفتيات 
والنوع االجتماعي في نص االتفاق. إال أن لغة هذه النصوص وشمولها يتفاوتان بين االتفاقات، ومع مثل هذه المجموعة 

الصغيرة من االتفاقات، ال يُنَصح باستخالص أي استنتاجات بشأن الترابط بين وجود النساء كموقعات على االتفاق وإدماج 
إشارات النوع االجتماعي. كذلك، نتيجة لطبيعة هذه المفاوضات المغلقة في معظم األحيان، ليس من الواضح كيف وصلت 

مثل هذه اللغة إلى نص االتفاق، فمثالً هل اقترحت الموقعات إشارات النوع االجتماعي أم دعمنها أم عارضنها. 
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تعد المساعدة اإلنسانية واإلتاحة من بين الجوانب الحاسمة الستجابات األطراف الثالثة للنزاع العنيف، إال أن المعروف عن 
الدور الذي تقوم به هذه القضايا في عمليات السالم واالنتقال يعد ضئيالً نسبياً. ويبين هذا االستعراض التفاقات السالم في 
جميع مراحل عمليات السالم خالل الفترة 1990-2015، والتي تشمل االتفاقات اإلنسانية أنه ال يجري إدماج نصوص 

المساعدة اإلنسانية عادةً كجزء من عمليات السالم فحسب، بل إن عمليات السالم تلك تتضمن اتفاقات رسمية بين األطراف 
مخصصة حصرياً للمساعدة اإلنسانية أثناء استمرار النزاع.

على الرغم من إغفال أبحاث تسوية النزاعات التي أجريت حتى اآلن لمثل هذه االتفاقات، إال أن عدد االتفاقات وتباين 
الحاالت التي تظهر فيها يشير إلى قيام مثل هذه االتفاقات بوظيفة معينة في عمليات السالم واالنتقال. وتتطلب آليات 

المفاوضات اإلنسانية مزيداً من التمحيص لمعرفة الفرص التي توفرها للنساء ليُشاركن في االتفاقات خالل مرحلة مبكرة 
من العملية، أو قبل بدئها، بطرق قد تؤدي إلى زيادة حساسية هذه االتفاقات العتبارات النوع االجتماعي، ورسم مسارات 

للمساواة بين الجنسين في أي عملية سالم ناشئة، تعكس احتياجات المرأة ويمكن أن تستمر لكي تحدد هيكل أي عمليات سالم 
تالية. يشير هذا االستعراض التفاقات المساعدة اإلنسانية ونصوصها في عمليات السالم إلى أنه على الرغم من أن بعض 

االتفاقات تشير إلى اعتماد منظور النوع االجتماعي فإن كثيراً منها ال يدل على ذلك. لذلك، هناك فرصة لتحسين طرق 
تضمين إشارات النوع االجتماعي للمساعدة اإلنسانية داخل اتفاقات السالم، دون إغفال الكثير من تجارب النساء كوكيالت 

ووسيطات في اتفاقات المساعدة اإلنسانية. 

الخالصة 
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مالحظة: تتضمن هذه القائمة في الغالب االتفاقات التي تتعلق فيها معظم النصوص أو كلها باالحتياجات والمساعدات 
اإلنسانية، وليس باتفاقات وقف إطالق التي تتضمن مكوناً يخص العمليات اإلنسانية. 

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، إعالن سراييفو بشأن المعاملة اإلنسانية لألشخاص النازحين، 11 نيسان/
.https://www.peaceagreements.org/view/1469/ :إبريل 1992. متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق جنيف بشأن المبادئ اإلنسانية، 22 أيار/مايو 1992. متاح من خالل 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1475/ :الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق الموقع في 5 حزيران/يونيو 1992، بشأن إعادة فتح مطار سراييفو 
 لألغراض اإلنسانية، 5 حزيران/يونيو 1992. 

.https://www.peaceagreements.org/view/1022/ :متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق )المبادئ اإلنسانية للجنة الدولية للصليب األحمر( ، 6 حزيران/يونيو 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1589/ :1992. متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق بشأن إطالق السراح المتبادل للسجناء على نظام “الجميع في مقابل 
.https://www.peaceagreements.org/view/1607/  :الجميع”، 5 تموز/يوليو 1992. متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، برنامج العمل المعني بالقضايا اإلنسانية المتفق عليه بين الرؤساء المشاركين 
 للمؤتمر وأطراف النزاع، المؤتمر الدولي بشأن يوغوسالفيا )مؤتمر لندن(، 27 آب/أغسطس 1992. 

.https://www.peaceagreements.org/view/1170/   :متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، إعالن 19 أيلول/سبتمبر 1992 الصادر عن هاريس ساليدش ورادوفان 
 كاراديتش وميت بوبان، 19 أيلول/سبتمبر 1992. 

 .https://www.peaceagreements.org/view/1567/ :متاح من خالل الرابط

 البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق بشأن إطالق سراح السجناء، 1 تشرين األول/أكتوبر 1992.  
 .https://www.peaceagreements.org/view/1610/  :متاح من خالل الرابط

المرفق: االتفاقات اإلنسانية في عمليات السالم، 2015-1990 
)قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X اإلصدار 1( 
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البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، إطالق سراح جميع السجناء المدنيين وتنظيف ميدان المعركة، 29 نيسان/إبريل 1993. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1621/  :متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق بشأن ممر للقوافل اإلنسانية )اتفاق ماكارسكا(، 10  تموز/يوليو 1993. 
  .https://www.peaceagreements.org/view/1628/  :متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق بشأن على استعادة المرافق العامة في مدينة سراييفو والمناطق المجاورة 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1485/  :لها، 12 تموز/يوليو 1993. متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق على إخالء المرضى ذوي الحاالت الخطيرة والجرحى 31 آب/أغسطس 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1630/  :1993. متاح من خالل الرابط

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اإلعالن المشترك، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. متاح من خالل الرابط: 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1494/

البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق الموقع في 26 كانون الثاني/يناير 1994، بشأن استعادة نظام الكهرباء، 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1598/  :26 كانون الثاني/يناير 1994. متاح من خالل الرابط

 البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق تبادل السجناء، 8 شباط/فبراير 1994. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1872/  :متاح من خالل الرابط

 البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق في 4 آذار/مارس 1994. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1850/ :متاح من خالل الرابط

 البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق في 17 آذار/مارس 1994. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1636/  :متاح من خالل الرابط

 البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق بشأن إطالق سراح السجناء، 1 أكتوبر/تشرين األول 1994. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1503/  :متاح من خالل الرابط
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البوسنة والهرسك/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق بين الجنرال سميث والجنرال مالديتش، 19 تموز/يوليو 1995. متاح من خالل 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1643/  :الرابط

 Colombia, Acta de la Reunión entre la Comisión Humanitaria del Gobierno y la Vocería del
 ELN: Gestiones Para Liberar a Todos los Secuestrados, 10 June 1999 

 .https://www.peaceagreements.org/view/1148/  :متاح من خالل الرابط

 Colombia, Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP (Acuerdo Humanitario), 2nd

 .https://www.peaceagreements.org/view/170/  :متاح من خالل الرابط .June 2001

 كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، بيان الهاي بشأن احترام المبادئ اإلنسانية، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.
 .https://www.peaceagreements.org/view/1879/   :متاح من خالل الرابط

 كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، اتفاق تبادل السجناء، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.
 .https://www.peaceagreements.org/view/1649/   :متاح من خالل الرابط

كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، قرارات بشأن القافلة اإلنسانية إلخالء الجرحى والمرضى من مستشفى فوكوفار، 18 تشرين 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1650/   :الثاني/نوفمبر، 1991، متاح من خالل الرابط

 كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، مذكرة تفاهم )جنيف(، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.
 .https://www.peaceagreements.org/view/1454/   :متاح من خالل الرابط

 كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، اللجنة المشتركة القتفاء أثر المفقودين ورفات القتلى، 16 كانون األول/ديسمبر 1991.
 .https://www.peaceagreements.org/view/1888/   :متاح من خالل الرابط

كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق المتعلق بإنشاء منطقة محمية حول مستشفى أوسيجيك، 27 كانون األول/ديسمبر 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1880/  :1991. متاح من خالل الرابط

كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، ملحق بمذكرة التفاهم الموقعة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، 23 أيار/مايو 1992. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1882/  :متاح من خالل الرابط
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كرواتيا/يوغوسالفيا )السابقة(، االتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر في 28 
 و29 تموز/يوليو 1992، 29 تموز/يوليو 1992. 

 .https://www.peaceagreements.org/view/1851/  :متاح من خالل الرابط

 جورجيا/روسيا/أبخازيا، االتفاق الرباعي المتعلق بالعودة االختيارية لالجئين والمشردين، 4 نيسان/إبريل 1994. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/524/  :متاح من خالل الرابط

جورجيا/روسيا/أبخازيا، بيان مفوضي دولة أبخازيا وجورجيا بشأن البحث عن األشخاص المفقودين دون أثر، 19 كانون 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1803/  :الثاني/يناير 2000. متاح من خالل الرابط

جورجيا/روسيا/أبخازيا، بيان مفوضي دولة أبخازيا وجورجيا بشأن البحث عن األشخاص المفقودين دون أثر، 11 تموز/
 .https://www.peaceagreements.org/view/1794/  :يوليو 2000. متاح من خالل الرابط

 إندونيسيا/آتشيه، الفهم المشترك للوقفة المؤقتة لالعتبارات اإلنسانية في آتشيه، ١٢ أيار/مايو 2000.  
 .https://www.peaceagreements.org/view/113/  :متاح من خالل الرابط

إسرائيل/فلسطين، المرفق 7، إطالق سراح األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن 
 الضفة الغربية وقطاع غزة )أوسلو 2(، 28 أيلول/سبتمبر 1995. 

  .https://www.peaceagreements.org/view/989/  :متاح من خالل الرابط

موزمبيق، إعالن من حكومة جمهورية موزمبيق والمقاومة الوطنية الموزمبيقية بشأن المبادئ التوجيهية للمساعدة اإلنسانية، 
 .https://www.peaceagreements.org/view/354/  :16 تموز/يوليو 1992. متاح من خالل الرابط

الفلبين، االتفاق الشامل بشأن احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة 
 الديمقراطية الوطنية في الفلبين، 16 آذار/مارس 1998. 

 .https://www.peaceagreements.org/view/335/  :متاح من خالل الرابط
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الفلبين/مينداناو، تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الجوانب اإلنسانية وإعادة التأهيل والتنمية من اتفاق طرابلس للسالم بين 
 حكومة جمهورية الفلبين-جبهة تحرير مورو اإلسالمية لعام 2001، 7 أيار/مايو 2002. 

 .https://www.peaceagreements.org/view/401/  :متاح من خالل الرابط

ن الجوانب اإلنسانية وإعادة التأهيل والتنمية من فريق الرصد الدولي، 3 حزيران/ الفلبين/مينداناو، المبادئ التوجيهية لُمكّوِ
 .https://www.peaceagreements.org/view/1005/  :يونيو 2010. متاح من خالل الرابط

روسيا/الشيشان، بروتوكول اجتماع الفرق العاملة، المشكلة بموجب لجان التفاوض، من أجل العثور على األشخاص 
 المفقودين وإطالق سالح المعتقلين قسرياً، 10 حزيران/يونيو 1996. 

 .https://www.peaceagreements.org/view/513/  :متاح من خالل الرابط

رواندا، بروتوكول االتفاق بين حكومة جمهورية رواندا والجبهة الوطنية الرواندية بشأن عودة الالجئين وإعادة توطين 
 .https://www.peaceagreements.org/view/505/  :المشردين، 9 حزيران/يونيو 1993. متاح من خالل الرابط

سيراليون، بيان من حكومة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية لسيراليون بشأن إطالق سراح أسرى الحرب وغير المقاتلين، 
 .https://www.peaceagreements.org/view/62/  :2 يونيو/حزيران 1999. متاح من خالل الرابط

 سيراليون، بيان من حكومة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية لسيراليون بشأن توصيل المساعدة اإلنسانية في سيراليون، 
 .https://www.peaceagreements.org/view/63/  :3 يونيو/حزيران 1999. متاح من خالل الرابط

الصومال، بيان مشترك من الحكومة االتحادية االنتقالية وتحالف إعادة تحرير الصومال بشأن اإلغاثة من الجفاف وحاالت 
 الطوارئ في الصومال، 21 أيلول/سبتمبر 2008. 

 .https://www.peaceagreements.org/view/740/ :متاح من خالل الرابط

جنوب أفريقيا، مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية جنوب أفريقيا والمفوض السامي لألمم المتحدة لالجئين بشأن العودة 
 الطوعية وإعادة إدماج العائدين من سكان جنوب أفريقيا، 16 آب/أغسطس1991. 

 .https://www.peaceagreements.org/view/449/ :متاح من خالل الرابط
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جنوب السودان/السودان، والجيش الشعبي لتحرير السودان – المتحد / االتفاق على القواعد األساسية لعملية شريان الحياة 
 .https://www.peaceagreements.org/view/542/ :للسودان، 1 أيار/مايو 1996. متاح من خالل الرابط

 سريالنكا،  خطة العمل الُمعّجلة بشأن إعادة التوطين والعمل اإلنساني، 9 كانون الثاني/يناير 2003. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1161/ :متاح من خالل الرابط

سريالنكا، اجتماع اللجنة الفرعية ا لمعنية باالحتياجات اإلنسانية العاجلة وإعادة التأهيل في الشمال والشرق، 28 شباط/
 .https://www.peaceagreements.org/view/1276/ :فبراير 2003. متاح من خالل الرابط

 سريالنكا، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء هيكل إدارة لعمليات ما بعد التسونامي في سريالنكا، 27 حزيران/يونيو 2005. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1012/ :متاح من خالل الرابط

 السودان/دارفور، اتفاق وقف إطالق النار اإلنساني في النزاع الدائر في دارفور، 8 نيسان/أبريل 2004. 
  .https://www.peaceagreements.org/view/647/  :متاح من خالل الرابط

السودان/دارفور، بروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين 
 الوضع اإلنساني في دارفور، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. 

  .https://www.peaceagreements.org/view/91/  :متاح من خالل الرابط

سوريا، االتفاق بين الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ومبادرة سكان حلب بشأن إتاحة الوصول إلى محطة الطاقة 1 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1864/  :أيلول/سبتمبر 2012. متاح من خالل الرابط

 سوريا، اتفاقية هدنة حمص، 7 شباط/فبراير 2014. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/1525/  :متاح من خالل الرابط

 طاجيكستان، بروتوكول قضايا الالجئين، 13 كانون الثاني/يناير 1997. 
 .https://www.peaceagreements.org/view/516/  :متاح من خالل الرابط
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 Centre of Competence on Humanitarian Negotiation )CCHN(. 2018. CCHN Field
Manual on Frontline Humanitarian Negotiation, Version 1.0 )الدليل الميداني لمركز الكفاءة في 

 .Geneva: CCHN .)1.0 اإلصدار ،)CCHN( المفاوضات اإلنسانية
 .https://frontline-negotiations.org/field-manual/ :متاح من خالل الرابط

 du Pasquier, F. 2016. Gender Diversity Dynamics in Humanitarian Negotiations:
 The International Committee of the Red Cross as a Case Study on the Frontlines of

Armed Conflicts )ديناميات تنوع النوع االجتماعي في المفاوضات اإلنسانية، اللجنة الدولية للصليب األحمر كدراسة 
 .Cambridge, MA: Harvard Humanitarian Initiative .)حالة عن الخطوط األولى من النزاعات المسلحة

https://www.alnap.org/help-library/gender-diversity-dynamics-in- :متاح من خالل الرابط
 humanitarian-negotiations-the-international-committee-of

 Hilhorst, D., Porter, H. and Gordon, R. 2018. Gender, sexuality, and violence in
 Disasters, 42 .)النوع االجتماعي والنشاط الجنسي والعنف في األزمات اإلنسانية( humanitarian crises

.)1(, pp. 3-16

 Tabbara, H., and Rubin, G. 2018. Women on the Frontlines of Conflict Resolution
 and Negotiation: Community Voices from Syria, Iraq and Yemen, Discussion Paper

)النساء على الخطوط األمامية لتسوية النزاع والمفاوضات: أصوات من سوريا والعراق واليمن - ورقة مناقشة(. 
نيويورك، نيويورك: هيئة األمم المتحدة للمرأة. 

http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/ :متاح من خالل الرابط
women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution
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 Hilhorst, D., Porter, H. and Gordon, R. 2018. Gender, sexuality, and violence in 1  انظر على سبيل المثال
 .Disasters, 42 )1(, pp. 3-16 .)النوع االجتماعي والنشاط الجنسي والعنف في األزمات اإلنسانية( humanitarian crises

Bell, C. 2015. Text and Context: Evaluating Peace Agreements for their ’Gender Perspective  2’ )النص 
UN Women; Alvarado Cóbar, J., Bjertén- :والسياق: تقييم اتفاقات السالم من خالل ‘منظورها الجنساني‘(. نيويورك، نيويورك

 Günther, E. and Jung, Y. 2018. Assessing Gender Perspectives in Peace Processes with Application
to the Cases of Colombia and Mindanao )تقييم منظور النوع االجتماعي في عمليات السالم مع التطبيق على حالتي كولومبيا 

 .Stockholm: SIPRI Insights on Peace and Security no. 2018/6 .)ومينانداو 
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َمن نحن 

يهتم برنامج أبحاث التسويات السياسية بصورة محورية بكيفية جعل التسويات السياسية أكثر 
استقراراً وأكثر شموالً للمتضررين منها بعيداً عن النخبة السياسية. وعلى وجه الخصوص، 

يفحص البرنامج العالقة بين االستقرار واإلدماج، التي تُفهم في بعض األحيان على أنها 
عالقة بين صنع السالم والعدالة.

يُعالج البرنامج ثالثة أسئلة بحثية واسعة النطاق تتعلق بالتسويات السياسية:

1.  كيف تظهر األنواع المختلفة من التسويات السياسية، وما هي الجهات الفاعلة 
لها؟ والمؤسسات والموارد والممارسات التي تُشّكِ

 2.  كيف يمكن تحسين التسويات السياسية من خالل مبادرات تتم بدافع داخلي، 
بما في ذلك أثر العمليات التي تدمج النوع االجتماعي ومؤسسات سيادة القانون؟

3.  كيف يمكن للجهات الفاعلة الخارجية تغيير التسويات السياسية، ومن خالل 
أي التدخالت؟

تعد أكاديمية العدالة العالمية بجامعة إدنبرة هي المنظمة الرائدة. ويشمل شركاء برنامج 
أبحاث التسويات السياسية: مركز الدراسات النمساوي للسالم وتسوية النزاعات ومنظمة 
موارد المصالحة )Conciliation Resources( ومنظمة إنترناشيونال آيديا ومعهد 

الدراسات األمنية ومعهد ريفت فالي ومعهد العدالة االنتقالية )جامعة أولستر(.
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