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يستند هذا البحث إلى قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X
( ,)www.peaceagreements.orgوهي قاعدة بيانات تضم جميع اتفاقات السالم التي
أبرمت في أي مرحلة من مراحل عملية السالم ما بين عامي  1990و .2016يمكن البحث
في قاعدة البيانات بالكامل وهي تدعم كالً من الفحص النوعي والك ّمي التفاقات السالم.
المؤلفان :روبرت فورستر وكريستين بيل
مو َل هذا اإلصدار من سلسلة إلقاء الضوء بدعم سخي من وزارة ألمانيا االتحادية للتعاون
ِّ
االقتصادي والتنمية.
تعد سلسلة إلقاء الضوء على النوع االجتماعي في قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X
ُمبادرة ً بتكليف من قسم السالم واألمن في هيئة األمم المتحدة للمرأة .وجهات النظر التي تم
التعبير عنها في هذا اإلصدار تخص المؤلفين ،وال تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة األمم
المتحدة وال األمم المتحدة وال أي منظمة تابعة لها.
تمثل هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء أحد مخرجات برنامج أبحاث التسويات السياسية
( )www.politicalsettlements.orgفي جامعة إدنبرة ،والذي يستمد تمويله الرئيسي
من وكالة المملكة المتحدة للمعونة التابعة لوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة لصالح
الدول النامية .المعلومات ووجهات النظر الواردة في هذا اإلصدار تخص المؤلف .وال
يوجد هنا ما يمثل وجهات نظر الوزارة.
يود المؤلفان أن يتوجها بالشكر إلى الزمالء في هيئة األمم المتحدة للمرأة الذين أنفقوا وقتهم
في مراجعة المسودات السابقة ،ومنهم راشيل دور-ويكس ولوران فون إكارتسبرغ وأنيسة
والجي .كما نعبر عن تقديرنا للمراجعين الخارجيين الذين قدموا أيضا ً تعليقات مماثلة
موسعة وثاقبة على المسودات السابقة ،وبخاصة كيت بيوكانون وسانام آندرليني .والشكر
أيضا ً مستحق للفريق في برنامج أبحاث التسويات السياسية ،ومنهم لورا وايز لمراجعتها
مسودات سابقة وهاريت كورنيل وروبرت ويلسون وريك سميث من وكالة سميث للتصميم
الذين تولوا أعمال التدقيق واإلنتاج .وتظل أي أخطاء مسؤولية المؤلفين دون غيرهما.
صور الغالف :جميع الصور خاضعة لحقوق الطبع.
© 2019هيئة األمم المتحدة للمرأة .جميع الحقوق محفوظة.
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سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم PA-X
المقارنة ،يثيرها
تتناول سلسلة إلقاء الضوء على قاعدة بيانات اتفاقات السالم  PA-Xأسئلة تتعلق بعمليات السالم
َ
الساعون إلى التأثير على عمليات السالم واالنتقال لجعلها أكثر شموالً .تقدّم كل حلقة من سلسلة إلقاء الضوء مواد
ُمقارنة من اتفاقات السالم تتعلق بقضية رئيسية ،وفي بعض األحيان تشير إلى سياق محدد أُثير السؤال من خالله ،وفي
بعض األحيان توضع في إطار أع ّم .تتناول سلسلة النوع االجتماعي األسئلة التي يُثيرها نطاق من الجهات الفاعلة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مع اإلشارة إلى مشاركة المرأة ال ُمجدية وكذلك النُ ُهج المراعية للنوع االجتماعي
والمستجيبة له.
تتناول هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء األسئلة التالية:
متى تناولت اتفاقات وقف إطالق النار في النزاعات المسلحة النساء ،وكيف تناولتهن؟ لماذا يجب أن تتضمن اتفاقيات
وقف إطالق النار نصوصا ً محددة بحسب النوع االجتماعي؟ أخيراً ،ما هي االستراتيجيات ال ُممكنة إلدماج النساء في
رصد وقف إطالق النار وأنماط التنفيذ؟

إدماج النوع االجتماعي في اتفاقيات وقف إطالق النار :بيانات ُمقارنة وأمثلة 02 //

مقدمة
تتناول هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء السؤال المتعلق بما إذا كانت اتفاقات وقف إطالق النار في النزاعات المسلحة
تتناول االحتياجات والمصالح المحددة للنساء ،وكيفية تناولها .كما تقدم أمثلة التفاقات أدمجت قضايا المساواة بين الجنسين
وتناولت مشاركة المرأة .تهدف هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء إلى توفير بيانات وأمثلة من الممارسات الماضية لكي
يستند إليها مناصرو المرأة والمساواة بين الجنسين عند السعي للتأثير على مفاوضات وقف إطالق النار.
يمكن االتفاق على وقف إطالق النار في وثائق قائمة بذاتها على سبيل المثال ،إلنشاء بيئة مواتية لمحادثات السالم ،أو
أن تحدث داخل اتفاقيات سالم أخرى مع تقدم عملية سالم أوسع نطاقاً .ونبدأ بتقديم نظرة عامة على اتفاقات وقف إطالق
النار ،يعقبها تقييم ألسباب أهمية تضمين نصوص مراعية للنوع االجتماعي ضمن اتفاق وقف إطالق النار .ويستند
التقييم الستعراضنا لما تتضمنه عادة ً اتفاقات وقف إطالق النار .ثم نبين متى وكيف جرى تناول النساء في اتفاقات وقف
إطالق النار حتى اآلن ،ونختم بأن نبين بعض االستراتيجيات التي استخدمتها النساء ومناصرو المساواة بين الجنسين
للتأثير على نصوص اتفاق وقف إطالق النار.
ال يوجد تعريف قانوني التفاق وقف إطالق النار ،وعادة ما تستخدم مصطلحات وقف إطالق النار ووقف األعمال
العدائيّة والهدنة والهدنة العامة ك ُمترادفات في أسماء االتفاقات 1.عادة ً ما يكون للمصطلحات َمغزى سياسي ،على سبيل
المثال لم يتمكن أطراف آتشيه من االتفاق إال على عبارة ‘تفاهم مشترك بشأن وقفة إنسانية مؤقتة’ 2.بغضّ النظر عن
المصطلحات ،يتمثل الهدف من أي اتفاق لوقف إطالق النار في إيقاف العدائيات بين أطراف النزاع بصفة دائمة أو
مؤقتة 3.نستخدم مصطلح ‘وقف إطالق النار‘ في هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء لفحص االتفاقات التي تهدف إلى
التوصل إلى هدنة أو إنهاء العدائيات بين أطراف النزاع (بغض النظر عن المصطلح الرسمي الذي يصفها).

األنماط العامة التفاقات وقف إطالق النار وترتيبها
بوجه عام ،تكون نصوص اتفاق وقف إطالق النار موجهة نحو الجهات الفاعلة المسلحة ويمكن أن تحتوي على:

4

 النصوص العسكرية وتشمل :وقف األعمال العدائيّة؛ تعريف األعمال المحظورة؛ (انظر المربع  )1الفصل بين 		
القوات؛ تبادل المعلومات؛ نصوص التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج ،ودمج القوات.
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المربع 1
األعمال المحظورة :تحتوي اتفاقات وقف إطالق النار عادة ً على نوعين من األعمال المحظورة :األعمال التي تعتبر
جزئا ً عاديا ً من المشاركة العسكرية ،والتي تحظر أثناء وقف إطالق النار؛ واألعمال التي يجب أال تنخرط فيها القوات
العسكرية أبداً ،مثل العنف الجنسي 5.ويمكن أن تكون هذه التفرقة مفيدة إلشراك القوات العسكرية في حماية المدنيين
وحقوق اإلنسان.
المحظورات الشائعة على النشاط العسكري من أجل حماية المدنيين:
•

تخزين األسلحة أو نقل المخزون

•

حركة القوات

•

حركة األسلحة والمعدات والقوات

•

•

عمليات التدريب

•

السلوك غير االحترافي عند نقاط التفتيش

التجنيد بكافة صوره :اإلجباري والطوعي
والقسري
الهجوم البري والبحري والجوي

•

		

المحظورات الشائعة على النشاط غير العسكري من أجل حماية المدنيين:
•	منع عودة وتحركات الالجئين واألشخاص
		
• العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
المشردين داخليًاأو إعاقتها
االجتماعي بواسطة الجماعات أو القوات المسلحة
• االبتزاز والحصار ونقاط التفتيش غير المصرح
• الخطف واالختطاف
بها أو المخصصة
• االعتقال التعسفي
• تدمير المستشفيات والمدارس واألسواق والمواقع
• التعذيب
الدينية أو الثقافية أو السيطرة عليها أو منع 		
• النزوح القسري واالستيالء على األراضي أو 		
الوصول إليها
الممتلكات
• الدعاية (ألغراض التحريض)
• زرع األلغام
• إعاقة وصول المساعدات اإلنسانية
•	الحد من حرية الحركة في محيط :القدرة على
• إعاقة أو منع الوصول إلى السجناء السياسيين و/
الوصول لألسواق ،والمياه والحصول على
أو المعاملة المهينة للسجناء
الوقود ووظائف المنظمات اإلنسانية وغيرها من
			
المنظمات الدولية ومقدمي الخدمات
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 النصوص اإلنسانية وتشمل :اإلتاحة اإلنسانية؛ ضمانات حقوق اإلنسان؛ إطالق سراح السجناء؛ إخالء الجرحى
والمدنيين؛ عودة األشخاص المشردين داخليًا وإنشاء ‘مناطق’ و‘ممرات آمنة‘.
	نصوص التنفيذ التي تُنشئ لجان الرصد والتحقق أو لجان التنفيذ ،وآليات التواصل أو تسوية النزاعات ،وأنماط
بعثات حفظ السالم ،وحظر الدعاية والبيانات المعادية.
يتفاوت مدى تعقيد اتفاقات وقف إطالق النار واتساعها من سياق إلى آخر ،وأيضا ً طبقًا للمستوى التي يجري فيه االتفاق
(المحلي أو الوطني أو الدولي) .على سبيل المثال ،تتضمن اتفاقات وقف إطالق النار المحلية بصفة منتظمة عناصر
أكثر محدودية ،مثل فتح طرق محددة ،واإلطالق المتبادل لسراح األسرى ،وإتاحة وصول عمال المساعدات اإلنسانية
واإلغاثة ،وتسليم نقاط التفتيش والتنازل عن األراضي ،باإلضافة إلى تشكيل لجان للتنفيذ .تتيح اتفاقيات وقف إطالق
النار على المستوى الوطني أو االتفاقيات العامة بعض العناصر المحتمل قبولها أو على األقل يمكن أن تؤثر في اتفاقات
تالية ،وتشمل نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج على نطاق واسع ،ونصوص اإلصالح األمني وحقوق اإلنسان.
كما تتأثر مصطلحات اتفاقيات وقف إطالق النار بالمرحلة من العملية التي اتُفق خاللها على وقف إطالق النار ،سواء
كمؤشر أولي لمحادثات السالم أو كجزء ال يتجزأ من اتفاق سالم شامل .على الرغم من أن تحقيق وقف إطالق النار
كثيرا ً ما يعتبر هدفا ً أوليا ً لعملية السالم نظرا ً ألنه شرط مسبق لتمكين المحادثات وجها ً لوجه ،إال أن االتفاق ال يكون
دائما ً ممكنا ً منذ البداية .وفي بعض األحيان ،ال يمكن توقيع اتفاق وقف إطالق النار إال بمجرد تحقيق ضمانات سياسية
وحقوقية محددة ،كما شوهد في عمليات السالم في غواتيماال وكولومبيا .وقد تختلف أهداف اتفاقيات وقف إطالق النار
الالحقة عن تلك الموقعة في مرحلة مبكرة من عملية السالم ،نظرا ً الرتباط وقف إطالق النار بتسوية شاملة سوف يتم
تشكيل نصوصها طبقا ً إلمكانية تحقيق سالم أكثر استدامة ،على عكس اإليقاف الفوري للعدائيات بصفة منفردة.
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اتفاقات وقف إطالق النار والنصوص المتعلقة
بالنوع االجتماعي :عالقة ُمهملة
حينما تتضمن اتفاقات وقف إطالق النار نصوصا ً تشير إلى المرأة مباشرةً ،فإن التفاصيل نادرا ً ما تُض ّمن (ويعد االتفاق
السوداني الذي يُبرزه المربع  2استثنا ًء من هذه القاعدة) .ويشير استعراضنا لجميع نصوص وقف إطالق النار من عام
 1990وحتى عام  2016إلى أن النصوص المحددة بالنسبة للنوع االجتماعي تعد قليلة إلى درجة الفتة:
 يتضمن  29اتفاقا ً فقط من بين  267اتفاقا ً لوقف إطالق النار وقّعت بين  1990و 2016نصوصا ً تتعلق بالنوع
6
االجتماعي ،وال تشير سوى ستة اتفاقات فقط من االتفاقات الموقعة قبل عام  2000إلى النوع االجتماعي.
 زاد عدد اتفاقات وقف إطالق النار التي تحتوي على نصوص تتعلق بالنوع االجتماعي من  4في المائة إلى 18
في المائة في أعقاب صدور قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  1325في عام .2000
 تبلغ نسبة إدماج نصوص النوع االجتماعي في اتفاقات وقف إطالق النار ما يقرب من نصف ( 11في المائة) نسبة
إدماجها في أنواع اتفاقات السالم األخرى ،التي تشمل اتفاقات السالم الجزئية أو الشاملة أو االتفاقات المتعلقة 		
بالتنفيذ ( 21في المائة).
 ليس هناك سوى عشر اتفاقات لوقف إطالق النار ( 3.7في المائة) من بين  267تبدو أنها وقعتها نساء أو شهدن
عليها خالل الفترة ما بين  1990و .2016ومن بين هذه االتفاقات ،كان األكثر شيوعا ً أن تُمثّل النساء (على 		
الترتيب) المنظمات الدولية والدول والمجتمع المدني وجماعات المصالح .وال يبدو أن النساء وقعن اتفاقا ً لوقف 		
إطالق النار نيابةً عن جماعات مسلّحة غير تابعة لدولة أثناء هذه الفترة.
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المربع 2
إدماج النوع االجتماعي والسودان :اتفاق وقف إطالق النار بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة -
السودان  10 ،شباط/فبراير .2013
يأتي المثال األكثر تفصيالً على إدماج النوع االجتماعي من اتفاق وقف إطالق النار الموقع عام  2013بين قِبل
الحكومة وحركة العدل والمساواة – السودان .وحتى في هذا االتفاق ،على الرغم من أن النصوص التي تم تناولها
تظهر مراعاة النوع االجتماعي ،إال أنها لم يتم التعبير عنها دائما ً بطرق ُمستجيبة العتبارات النوع االجتماعي،
وعانى االتفاق بأسره من نقص االلتزام واإلنفاذ.
تضمنت القضايا التي تناولها االتفاق:
 العنف ضد المرأة .على سبيل المثال ،تتضمن المبادئ المنصوص عليها لتشكيل التنفيذ ما يلي:
"ب) للمدنيين في دارفور الحق في الحماية ،بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة ،من قبل النساء
واألطفال مع مراعاة وضعهم الخاص في القانون الدولي ،اعترافا ً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم أثناء النزاع و...
د) حتمية االمتناع عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين ،السيما الفئات الضعيفة ،من قبل النساء واألطفال،
واالمتناع عن انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني".
(ولكن قد يكون من األفضل في االتفاقات المستقبلية تجنب فكرة أن النساء "مجموعة ضعيفة" واستبدالها بأنها
مجموعة تتعرض ألوضاع عصيبة – وهو شيء يُلمِ ح له المبدأ األول)
 إنهاء االستغالل القائم على النوع االجتماعي واالستغالل الجنسي
 إنهاء تجنيد الفتيات والفتيان
 التمثيل ‘المناسب والفعّال’ للنساء على جميع مستويات آليات وقف إطالق النار’ (المادة :)9
 إدماج النساء في لجنة مراقبة وقف إطالق النار
 أن الطرفان يضعان احتياجات المدنيين والنساء واألطفال في مرتبة أعلى من احتياجاتهما
 إشارة إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325
 التأكيد على أن العنف يجب أن يُعالج بأسلوب يُراعي النوع االجتماعي
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أمرا هاما ً نظرا ً ألنه يمكن:
يعتبر إدماج النوع االجتماعي في اتفاقات وقف إطالق النار ً
	أن يضمن معالجة أبعاد النزاع المتعلقة بالنوع االجتماعي .يمكن أن تساعد النصوص المحددة الخاصة بالنوع
االجتماعي في معالجة الطريقة التي يتعرض بها الرجال والنساء للعنف ،وأن تضمن التعامل مع الحماية ،والنزوح
والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ،جميعا ً بطريقة
مراعية للنوع االجتماعي.
	أن يحظر العنف القائم على النوع الجتماعي كجزء من شروط وقف إطالق النار .تعتبر تسمية العنف ضد المرأة
على وجه التحديد كأحد انتهاكات وقف إطالق النار أمرا ً هاما ً لضمان حظره وتسجيل الحوادث كجزء من رصد
وقف إطالق النار 7.في غياب نصوص مناسبة ،ال تملك قوات حفظ السالم الوالية القانونية لرصد العنف الجنسي
8
والعنف القائم على النوع االجتماعي ،أو قد تفتقر إلى التدريب المناسب للتعامل مع هذا النوع من العنف.
	أن يستفيد من خبرات المرأة في العمل اإلنساني .يمكن أن تتضمن اتفاقات وقف إطالق النار نصوصا ً لإلغاثة
9
اإلنسانية ،والتي تعتبر تجارب المرأة وخبراتها أمرا ً حاسما ً بالنسبة لها.
	أن يُضفي المصداقية على العملية .يمكن أن يُضفي اإلدماج المبكر للمرأة في المفاوضات الشرعية على المحادثات
وأن يساعد في التنفيذ على األرض.
	أن يُرسي منطق اإلدماج للمفاوضات المستقبلية .يمكن أن يؤدي إرساء إدماج النساء والنهج المراعي العتبارات
النوع االجتماعي تجاه مفاوضات وقف إطالق النار ،إلى إرساء مبدأ إدماج النساء في المحادثات المستقبلية والتأكيد
على أهمية خبرات المرأة .وبمجرد إلقاء الضوء على هذا الموضوع ،قد يكون إغفاله من جدول األعمال أقل
احتماالً فيما بعد .على سبيل المثال ،سبقت اتفاقات وقف إطالق النار في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية
والسودان وجنوب السودان معدالت مرتفعة من النصوص المتعلقة بالنوع االجتماعي التي أدمجت في اتفاقات
10
السالم الالحقة ،ك ٌل في عملية السالم المناظرة (انظر المربع .)3
	أن يضمن إدماج منظور النوع االجتماعي في أي جدول أعمال للمفاوضات .يمكن لالتفاقات أن تبدأ في تشكيل
األطر وجداول األعمال السياسية التي تقيّد أي مباحثات لعملية سالم تالية (انظر المربع  3أدناه) .على سبيل المثال،
من بين  267اتفاقا ً لوقف إطالق النار ما بين عامي  1990و ،2016قدم  56اتفاقا ً إشارات تجاوزت نصوص
وقف إطالق النار المحددة لتناقش قضايا أخرى متصلة ،مثل إطالق سراح السجناء .ومبادئ أو جداول أعمال
عملية المحادثات .ولكن ،كما يُبين اتفاق وقف إطالق النار في ميانمار الذي ُوقِّع عام  ،2015فإن إدماج نصوص
النوع االجتماعي ال يضمن مراحل المشاركة التالية ،ويمكن أن تظل مشاركة النساء تمثل حقا ً حصريا ً ألطراف
11
المفاوضات (انظر أيضا ً ص  11أدناه).
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المربع 3
نصوص النوع االجتماعي في اتفاقات وقف إطالق النار التي تضمنت فيها االتفاقات الالحقة أيضًا مكونًا يتعلق
بالنوع االجتماعي
يمكن أن يمثل إدماج النصوص المتعلقة بالنوع االجتماعي في اتفاقات وقف إطالق النار مؤشرا ً إلدماج النصوص
المتعلقة بالنوع االجتماعي في مراحل الحقة من العملية.
جمهورية الكونغو الديمقراطية (:)2003-1999
بدءا ً من اتفاق وقف إطالق النار في لوساكا عام  1999الذي أدرج العنف الجنسي كأحد انتهاكات حقوق
اإلنسان وبالتالي يعد أحد انتهاكات اتفاق وقف إطالق النار ،ظهرت النصوص المتعلقة بالنوع االجتماعي بقوة
في عملية السالم التالية 12.أكدت االتفاقات التالية على تمثيل المرأة من خالل ‘الحصص‘ ،حيث ذكرت أن
عرفت هذه الحصص من خالل اشتراط أن تتألف المؤسسات الوطنية من  30في المائة
المعايير اإلقليمية قد ّ
على األقل من النساء .وباإلضافة إلى ذلك ،تضمنت االتفاقات التالية أيضًا األمور التالية :وزارة للمرأة وشؤون
األسرة؛ المساواة في حق العمل ،والتصويت وإتاحة التعليم؛ إعادة التأهيل النفسي؛ إتاحة االئتمان واستعادة
الكرامة؛ مشاركة الجماعات النسائية في التنفيذ؛ وعقد جلسات استماع عن الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي من
13
خالل لجنة الحقيقة والمصالحة.
جنوب السودان (:)2015-2014
أرسى اتفاق وقف إطالق النار بين حكومة جنوب السودان وحركة تحرير السودان المعارضة الذي وقع عام
 ،2014مفاهيم تتعلق بالنوع االجتماعي في عملية السالم .وعلى وجه الخصوص ،تضمن االتفاق حظر العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وحظر العنف ضد المرأة بشكل أعم ،وإدماج النساء في فريق الرصد
والتحقق 14.ركزت االتفاقات اإلطارية التالية على تشكيل حكومة مؤقّتة لتبادل السلطة ،وأنشأت أيضا ً وزارة
لشؤون النوع االجتماعي واألطفال والرعاية االجتماعية باإلضافة إلى استحداث برامج للنساء المتضررات من
النزاع (ولغيرهن).
في اتفاق تسوية النزاع ،الذي وقِّع في آب/أغسطس  2015كانت الجماعات النسائية حاضرة ً أثناء ‘المفاوضات،
ووقعت امرأة باعتبارها من ‘أصحاب المصلحة’ نيابةً عن كتلة نساء جنوب السودان 15.باإلضافة إلى إعادة التأكيد
على إنشاء وزارة النوع االجتماعي ،نص اتفاق عام  2015على أن يكون الحد األدنى لتمثيل المرأة على مستوى
ونواب الوزراء في السلطة التنفيذية القائمة على مبدأ تقاسم السلطة هو  25في المائة.
الوزراء ّ
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باإلضافة إلى ذلك ،نص االتفاق على اشتراطات محددة ت ُ ِلزم األطراف بترشيح أعداد محددة من النساء لشغل
الحقائب الوزارية .وأكد على أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي يمثل خرقا ً لوقف إطالق
النار .ضمن اتفاق عام  2015أيضا ً تمثيل النساء في اللجان المتعلقة بمكافحة الفساد واستعراض الدستور
واألمن والمصالحة واالقتصاد ،وجاء ذلك غالبا ً من خالل تخصيص مقاعد محددة للنساء .وقد أنشأ صندوق
تنمية المشروعات النسائية لتيسير االئتمان للنساء وأعطى األولوية لتوصيل الرعاية االجتماعية للنساء (وأنشأ
أيضًا صندوقا ً لتنمية مشروعات الشباب) .وضمن التكافؤ بين الجنسين كمبدأ دستوري .وأفسح المجال لمشاركة
النساء في التنفيذ ،من خالل منح الكتلة النسائية مقعدا ً في آلية رصد ترتيبات وقف إطالق النار واألمن االنتقالي
واستعراض األمن والدفاع االستراتيجي.
أوغندا (:)2006-2008
أدت عملية السالم مع جيش الرب للمقاومة إلى توقيع العديد من اتفاقات السالم خالل الفترة .2008-2007
وضع ترتيب االتفاقات وقف إطالق النار بعد أربعة اتفاقات تؤسس لح ٍل سياسي شامل باإلضافة إلى العدالة
االنتقالية .وفي هذه االتفاقات األربعة ،نصت فقرات المساواة بين الجنسين على الحماية والمشاركة باإلضافة
إلى نهج مراعٍ للنوع االجتماعي تجاه العملية ومنح النساء حقوقًا معينة .ينص اتفاق وقف إطالق النار الموقع في
شباط/فبراير  2008على نهج مراعٍ للنوع االجتماعي تجاه نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والذي أعقبه
اتفاق خاص بنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بعد ستة أيام ،نص مجددا ً على مبادئ إدماج النوع االجتماعي
16
في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.
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نظرة عامة على إدماج النوع االجتماعي في
أنماط اتفاقيات وقف إطالق النار
على الرغم من انخفاض معدل إدماج نصوص النوع االجتماعي في اتفاقات وقف إطالق النار ،إال أن قضايا تمثيل النساء
والمساواة بين الجنسين جرى تناولها في بعض األحيان ،كما تبين األمثلة التالية.
 .1انتهاكات وأنماط وقف إطالق النار
 العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الجتماعي .النصوص التي تحظر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي والتي تُصنّفه بوضوح على أنه أحد نواقض وقف إطالق النار ،هي أكثر نصوص وقف إطالق النار المحددة
بحسب النوع االجتماعي تضمينا ً في االتفاقات .يُلقي جينكيز وغويتز الضوء على أن عدم تضمين مثل هذا الحظر قد يؤدي
ق
يقوض إعادة البناء في مرحلة ما بعد االتفاق بطر ٍ
إلى عدم رصد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وقد ّ ِ
ثالثة .أوال ،قد ال تستطيع المؤسسات الجديدة التعامل مع عدم االستقرار االجتماعي الناتج عن الطرق التي استُخدِم بها
العنف الجنسي إلضعاف الهوية اإلثنية أو الدينية أو تدميرها .ثانياً ،قد يعيق الفشل في معالجة العنف الجنسي والعنف القائم
على النوع االجتماعي التعافي االقتصادي عن طريق الفشل في تزويد النساء بالضمانات المناسبة لسالمتهن الشخصية،
يقوض الفشل في معالجة العنف الجنسي
وبالتالي إعاقة األنشطة الزراعية والسوقية التي تشارك فيها النساء عادةً .ثالثاً ،قد ّ ِ
والعنف القائم على النوع االجتماعي االتفاق من خالل تقوية اإلفالت من العقوبة لمرتكبيه ،باإلضافة إلى تقويض الثقة في
الخدمات األمنية ،وبالتالي في الحكومة 17.تُبرز بعض اتفاقات إطالق النار التحرش واالستعباد الجنسي بصورة صريحة
داخل نصوص العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي 18.وتوفر إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء
19
السالم إرشادات واضحة بشأن إدماج العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في اتفاقات وقف إطالق النار.
 إطالق سراح السجناء .بموجب القانون الدولي ،تمنح المعتقالت حمايات خاصة لكونهن نساء 20ويشمل ذلك ما يتعلق
22
بالرضاعة والحمل 21.كما يحق لهن الحصول على نفس الحمايات والحقوق مثل الرجال فيما يتعلق بالمعاملة اإلنسانية.
بمعزل عن نظرائهن من الرجال 23.ولكن من الناحية التطبيقية،
ويشترط القانون الدولي أيضا ً أن تكون إقامة المعتقالت
ِ
تتعرض النساء عادة لظروف اعتقال سيئة وقد يتعرضن للتحرش واالغتصاب وتكدّس األماكن .لذلك تُعطى للنساء
واألطفال في بعض األحيان األولوية أثناء تبادل السجناء في اتفاقات وقف إطالق النار التي تجري على كل من المستويين
المحلي والوطني .ويظهر هذا النهج في وثيقتين لوقف إطالق النار من النزاع السوري المستمر :شروط وقف األعمال
العدائيّة ،على المستوى الوطني والتي تأمر "جميع األطراف بااللتزام باإلطالق المبكر لسراح المعتقلين ،وبخاصة النساء
واألطفال"24؛ وباإلضافة إلى ذلك ،نصت هدنة الزبداني المحلية على إطالق " 325امرأة و 25حدثا ً و 150رجالً" من
25
سجون الدولة.
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آن آلخر ،ال تتضمن اتفاقات وقف إطالق النار نصوصا ً إلنهاء العنف
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج .من ٍ
صل كيفية تفكيك الجيوش القائمة .وطبقا ً للسياق ،قد تتناول االتفاقات ،على سبيل المثال ،كيفية تسريح
فحسب ،وإنما تف ّ
القوات أو خروج األسلحة من الخدمة ،والبدء على مسار نحو إعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع و/أو مؤسسات
الدولة .وفي بعض الحاالت ،جرى تناول احتياجات النساء ومصالحهن على وجه التحديد .على سبيل المثال ،في
االتفاقات التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها باألحرف األولى (ولكنها لم توقّع بالكامل أبدا ً ولم تنفّذ) بين الحكومة
ض ِ ّمنَت نصوص محددة تتعلق بالنساء والفتيات .ورد تعريف النوع االجتماعي في
األوغندية وبين جيش الرب للمقاومةُ ،
أقسام التعريفات من اتفاق وقف إطالق النار الدائم ،والذي ينص على أن "النوع االجتماعي" يشير إلى الجنسين ،الرجال
26
والنساء ،في سياق المجتمع’.
تضمنت نصوص االتفاق على وقف إطالق النار الدائم  23شباط/فبراير  ،2008بشأن تجميع المقاتلين وإيوائهم
(الفصل  )3ما يلي:
	أ .استعدادا ً لالتفاقات والترتيبات التفصيلية الخاصة بنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ،تمنح تدابير التنفيذ
الالزمة لالمتثال لمعايير األمم المتحدة المحددة بالنسبة للنوع االجتماعي واألطفال [معايير نزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج المتكاملة] األولوية القصوى( .تحتوي معايير األمم المتحدة المتكاملة لنزع السالح والتسريح وإعادة
اإلدماج على فصل خاص للنوع االجتماعي ،انظر الموارد الواردة في نهاية هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء).
ومن الالفت أنه في التعامل مع مسؤوليات حكومة جنوب السودان (إحدى الدول الموقعة) ،فإن الفصل  6أشار إلى
ما يلي:
( 6.1ب) عند تنفيذ هذا االتفاق ،تُطبّق المعايير والواليات القانونية الدولية ،وبخاصة الواليات القانونية ذات الصلة
الواردة في قرار مجلس األمن رقم  1325بشأن المرأة والسالم واألمن ( ،)2000وقرار مجلس األمن رقم 		
 1612بشأن األطفال والنزاع المسلّح (.)2005
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 .2التنفيذ والرصد والتحقق
تُدرج لجان التنفيذ والرصد والتحقق ،التي تشمل أعدادا ً نسبية من ممثلي كل طرف من أطراف النزاع ،بصفة منتظمة
كجزء من ترتيبات وقف إطالق النار ،وتكون إحدى الهيئات المشاركة حينما تُدرج نصوص محددة بحسب النوع
االجتماعي في بعض األحيان .ونظرا ً ألن هذه الهيئات تتمتع عادة ً بسلطات واسعة ،فإن النص على المشاركة المجدية للمرأة
27
سِع المشاركة في عمليات كانت ستصبح ‘عسكرية‘ حصرية لوال هذه النصوص.
يمكن أن يو ّ
28
تتفاوت قوة النصوص من الحث بشكل عام على ‘بذل قصارى الجهد لتضمين مشاركة المرأة"  ،إلى النص على عدد محدد
من المقاعد للمرأة في هيئات الرصد 29.ويمكن أن يضمن النص على أعداد محددة من النساء وجود مقعد للمرأة في مثل هذه
اللجان ،ومن األفضل أن يوضع ذلك في إطار نقطة بدء ،مع استخدم مصطلح ‘كح ٍد أدنى‘ .ويمكن أيضا ً أن يساعد إدماج
النساء في رصد اتفاقات وقف إطالق النار في بناء ثقافة مشاركة المجتمع المدني في أنشطة الرصد .وباإلضافة إلى ذلك،
يمكن لمثل هذه الفرص أن تكسِب المزيد من النساء خبرات في األمور العسكرية ،التي كان من الممكن أن يظللن بمنأى
عنها لوال هذه الفرص.
 .3اشتراطات المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان
يمكن وضع انتهاكات وقف إطالق النار في إطار يستخدم لغة حقوق اإلنسان بطرق تعمل على اإلشارة إلى المعايير
الدولية الخاصة بالنساء .وكما ذُكِر أعاله ،يُع ّد إدماج نصوص حقوق اإلنسان في اتفاقات وقف إطالق النار أمرا ً هاما ً
للتأكيد على أهمية حماية الحقوق في عملية السالم .عادة ما تدمج نصوص وقف إطالق النار نصوص حقوق اإلنسان
والمساواة ،والتي تشمل نصوص النوع االجتماعي ،بطرق متعددة:
 إدماج المعاهدة .يمكن للعديد من المعاهدات المستمدة من مجموعة القانون اإلنساني الدولي أن توفر حماية من
درج هذه الحماية في بعض األحيان في اتفاقات وقف إطالق النار عن
مستويين للنساء ،باعتبارهن نساء ومدنيات .وت ُ َ
طريق اإلشارة إلى المعاهدات الدولية أو إلى قرارات األمم المتحدة التي تركز على المساواة بين الجنسين ( مثل اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( ،1979 ،السيداو)) وحماية المدنيين .ال تتضمن نصوص وقف إطالق
النار عادة سوى إشارات عامة للحمايات التي يوفرها القانون الدولي ،إال أن هذه الحمايات تكون بمثابة تذكير محدد
ألطراف النزاع بواجباتهم بموجب القانون الدولي.
 عدم التمييز .تؤكد بعض اتفاقات وقف إطالق النار على عدم التمييز بنا ًء على النوع االجتماعي والعرق والدين
وما إلى ذلك .وعلى الرغم من عمومية هذه النصوص ،إال أنها تقوم بدور هام في حماية النساء ويمكن أن تُنشئ ‘نقاط
ارتكاز‘ يجري البناء عليها الحقا ً لكي تتضمن حقوقا ً أخرى سواء عامة أو محددة بالنسبة للنوع االجتماعي.

 // 13إدماج النوع االجتماعي في اتفاقيات وقف إطالق النار :بيانات ُمقارنة وأمثلة

 طرائق الحماية .داخل اتفاقات وقف إطالق النار ،يمكن بسط الحماية للمدنيين أيضًا استنادا ً إلى المبادئ اإلنسانية
والقانون الدولي بطرق تفيد النساء .إذ شهد إخالء المدنيين من المناطق المحاصرة في سوريا ،على سبيل المثال ،إعطاء
األولوية للنساء واألطفال وكبار السن والجرحى .دعا أحد مثل هذه االتفاقات لوقف إطالق النار من حمص أيضًا إلى
تعيين شرطيات ،مما قد يساعد في توفير نهج محدد بالنسبة للنوع االجتماعي عند التعامل مع األشخاص النازحين داخليا ً
30
والذين تم إجالؤهم.
 .4ربط اتفاقات وقف إطالق النار بعملية السالم
حيثما ترتبط اتفاقات وقف إطالق النار بإنشاء محادثات السالم ،قد يكون من المهم الضغط من اجل إدراج عبارات
تشترط مشاركة النساء في هذه المحادثات .توفر نصوص وقف إطالق النار الموجودة بعض األمثلة المثيرة لالهتمام:
 نص صريح لمشاركة المرأة في وفود محادثات السالم .:دعا اتفاق وقف إطالق النار في ميانمار عام  2015إلى
"وجود عدد مناسب/نسبة مناسبة من الممثالت النساء في عملية الحوار السياسي" (الفقرة  .)23وفسرت القرارات المرفقة
31
بهذه الوثيقة ،وإطار الحوار السياسي الذي صدر الحقاً ،هذه النسبة على أنها ال تقل عن  30في المائة.
 اإلشارة إلى قرار األمم المتحدة رقم  .1325ومن بين طرق الضغط األخرى من أجل اإلدماج أن تُدرج إشارات
لقرار مجلس األمن الدولي رقم  ،1325كما ورد في اتفاقين لوقف إطالق النار من السودان وأوغندا( .انظر على
سبيل المثال ،االتفاق على وقف دائم إلطالق النار بين جيش الرب للمقاومة والحكومة األوغندية في عام ،2008
الصفحة  11أعاله).
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استراتيجيات لمفاوضات واتفاقات
وقف إطالق النار الشاملة
تطلبت استراتيجيات النهوض بتعميم المساواة بين الجنسين في اتفاقات وقف إطالق النار نُهجا ً مبتكرة .ففي عملية السالم
في ميانمار ،على سبيل المثال ،أجرت سيدات المجتمع المدني ‘تحريرا ً من منظور النوع االجتماعي‘ التفاق وقف إطالق
النار على الصعيد الوطني لبيان نقاط قوة الوثيقة التي يجري التفاوض عليها وقيودها 32.وبينت هذه العملية فعليا ً كيف
أن المفاوضات المؤدية إلى هذا االتفاق لم تشمل النساء وجداول أعمالهن الرامية للتغيير وحددت طرقا ً يمكن من خاللها
إعطاء مزيد من األولوية لمشاركة النساء والمخاوف المتعلقة بالنوع االجتماعي.
في ليبيا ،قويت قدرة النساء على التفاوض للتوصل إلى اتفاقات وقف إطالق النار من خالل دورهن في منظمات مثل
الحركة الوطنية التي تسعى إلى تعزيز المصالحة على مستوى القاعدة .وكان من بين المبادرات التي انتهجتها الحركة
إنشاء ‘خيام السالم‘ التي أنشئت في مناطق الصراع العنيف حيث يمكن للنساء الالتي فقدن أحبائهن من كال جانبي النزاع
االجتماع لرثائهم .أتاح ما تجلبه مثل هذه المبادرات للنساء من تواجد جماهيري وشرعية ،باإلضافة إلى وصولهن إلى
أعلى مستويات القيادة في الحركة ،مشاركة النساء بصورة مباشرة في مفاوضات وقف إطالق النار 33.وتشهد عمليات
أخرى إدماج لجان/فرق تختص بالنوع االجتماعي أو ما شابه ذلك وخبراء لتطوير مدخالت لعملية الوساطة وإلقاء
الضوء على مكونات النوع االجتماعي ،مثل اللجنة الفرعية المعنية بالنوع االجتماعي في عملية السالم الكولومبية
التابعة للقوات المسلحة الثورية في كولومبيا .أنشأت عملية غواتيماال في التسعينات ،على سبيل المثال ،جمعية المجتمع
المدني لكي تقدم المدخالت لمحادثات واتفاقات السالم (التي تضمنت اتفاقا ً لوقف إطالق النار) ،وكان القطاع النسائي في
تلك الجمعية يحظى بالتمكين المناسب إلدماج توصياته في المناقشات الرسمية نتيجة وجود شخص معين رسميا ً في تلك
34
الوظيفة كجزء من هيكل مفاوضات السالم.
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الخالصة
تُفهم مفاوضات وقف إطالق النار عادة ً على أنها مرتبطة بصفة أساسية بالجهات الفاعلة المسلحة ،وتمثل عملية محدودة
تشمل االتفاق على إيقاف القتال .ولكن تتسم كيفية وضع إطار لوقف إطالق النار وتنفيذه باألهمية ألطراف تتجاوز هذه
الجهات الفاعلة المسلحة وصوالً إلى النساء ،بل وإلى المجتمع بأسره ،وعادة ما يكون لها أثر مستدام على مسار عملية
السالم .تتعامل اتفاقيات وقف إطالق النار مع المخاوف األمنية ‘للنزاع‘ ولكنها يمكن أن تؤدي إلى مخاوف أمنية أخرى
(مثل أماكن تمركز القوات أثناء عمليات التسريح أو المشكالت المتعلقة بدخول األسلحة النارية إلى المنازل مجدداً).
وعادة ما تنص على المساعدة اإلنسانية ،ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإطالق سراح السجناء مما يؤثر على
النساء بطرق مختلفة عن الرجال بأساليب يلزم ُمعالجتها بشكل محدد .يمكن أن تتضمن اتفاقيات وقف إطالق النار أيضا ً
مبادئ وجداول أعمال للمحادثات المستقبلية.
لم تحظ الممارسات المتعلقة بإدماج النوع االجتماعي والمشاركة المجدية للمرأة في المفاوضات وتنفيذ اتفاقيات وقف
إطالق النار إال بقدر محدود من االهتمام حتى يومنا هذا .تبين األمثلة المقدمة في هذه الحلقة من سلسلة إلقاء الضوء
كيف سعت اتفاقات وقف إطالق النار السابقة إلى تضمين النصوص المتعلقة بالنوع االجتماعي وتقديم األدلة على تأثير
النساء ومناصري المساواة بين الجنسين .ولكنها تشير أيضا ً إلى وجود مساحة كبيرة للتحسين من ناحية توقيت وكيفية
إدماج النساء في مفاوضات وقف إطالق النار ،وكذلك على صعيد نصوص وقف إطالق النار .وتظهر في الوقت الحالي
بعض اإلرشادات للمنظمات النسائية والوسطاء (على النحو الموضح في دليل الموارد الذي نقدمه في نهاية هذه الحلقة
من سلسلة إلقاء الضوء) ،مما يعكس الحاجة إلى مزيد من التركيز في مجال مشاركة المرأة وإدماج النوع االجتماعي في
مراحل مبكرة من عمليات السالم.
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َمن نحن
يهتم برنامج أبحاث التسويات السياسية بصورة محورية بكيفية جعل التسويات السياسية أكثر
استقرارا ً وأكثر شموالً للمتضررين منها بعيدا ً عن النخبة السياسية .وعلى وجه الخصوص،
يفصح 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:
	.1كيف تظهر األنواع المختلفة من التسويات السياسية ،وما هي الجهات الفاعلة
والمؤسسات والموارد والممارسات التي تُش ّكِلها؟
	.2كيف يمكن تحسين التسويات السياسية من خالل مبادرات تتم بدافع داخلي ،بما في
ذلك أثر العمليات التي تدمج النوع االجتماعي ومؤسسات سيادة القانون؟
	.3كيف 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 Resourcesومنظمة إنترناشيونال آيديا ومعهد
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