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 مذكرة مفاهيمية 

  : ن  عمليات السالم الشاملة للجنسي 
 تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة من خالل بناء الدوائر المنارصة 

 

   نظرة عامة  

ي أهتيساري  ومؤسسةتشارك هيئة األمم المتحدة للمرأة  
ي استضافة مؤتمر عالمي بعنوان    للسالم  مارت 

 
:  ف عمليات السالم الشاملة للجنسي  

 تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة من خالل بناء الدوائر المنارصة. 

 2021يوليو   27إىل    7من  المواعيد 

اضًيا   المكان   عالمًيا وافت 

ي   الهدف 
 
اتيجيات الجيدة لبناء دوائر منارصة شاملة للجنسي   وعالقتها بالمشاركة الهادفة للمرأة ف استكشاف الممارسات واالست 
السالم الجديدة والقائمة، مع إعطاء نظرة   ي جهود صنع 

 
المناقشات المساهمة ف عمليات السالم الرسمية. ستستهدف 

ق األوسط وشمال أفريقيا.    خاصة نحو منطقة الشر

اع،   المشاركون  ي من البيئات المتأثرة بالت  
ي األحزاب السياسية والمجتمع المدت 

ي ذلك الجهات الفاعلة ف 
المعنيون بعملية السالم، بما ف 

وقادة السياسة، والمحللي   والعلماء بصفتهم الفردية و/أو من المنظمات غت  الحكومية، ومراكز الفكر، واألمم المتحدة  
ي المحادثات العالمية حول  والمنظمات اإلقليمية. ي  

 ف 
ً
ي لم تسهم مسبقا

اك الجهات الفاعلة الت   اهتمام خاص بإشر
ً
وجه أيضا

 المرأة والسالم واألمن. 

 

 الخلفية

ي الذكرى  
العام الماض  ينصادف  (. ومع  2000)   1325لصدور أول قرار لمجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن وهو القرار رقم    العشر

هم  ي مجال السياسات واألكاديميي   وغت 
ي مجال بناء السالم والجهات الفاعلة ف 

ي تبذلها النساء العامالت ف 
،  التسليم بالجهود المستمرة الت 

 لها، كانت الذكرى بمثابة مناسبة  
ا
ي التنفيذ. وقد تمثل أحد  واستكماًل

ا إىل الثغرات المستمرة ف 
ً
اف بالتقدم المحرز مع اإلشارة أيض لالعت 

ي  
ة للمرأة وتمثيلها ف  ي المشاركة المباشر

ي أجندة المرأة والسالم واألمن ف 
المجاالت الذي ثبت أنه غت  قابل للتغيت  عىل وجه الخصوص ف 

ي عمليات السالم الرسمية أبعد ما يكون عن المساواة، حيث مثلت النساء فقط ما  عمليات السالم الرسمية. فقد كانت مشاركة المرأ 
ة ف 

 عامي  13٪ من الموقعي   و6٪ من الوسطاء، و 6نسبته  
  1. 2019و  1992٪ من المفاوضي   بي  

إىل    
ً
أيضا تزال هناك حاجة  ال  السالم،  ي عمليات 

ف  المرأة  مشاركة  أهمية  الوعي والخطاب حول  اإلدماج وتفعيل  مع زيادة  نطاق  تجاوز 

ي جائحة كوفيد
ي عملية المشاركة الهادفة للمرأة. لقد أدى تفشر

واآلثار المتضاعفة ألزمة الصحة    19-اإلمكانات الكاملة إلحداث التغيت  ف 

هج ملبية لالحتياجات وقائمة  
 
اع إىل زيادة اإللحاح وراء الدعوات إىل اتباع ن ي البيئات المتأثرة بالت  

ي سبيل التصدي  العامة ف 
عىل األدلة ف 

اع واالستفادة من  السالم المستدام.    2بفعالية لكّل من الجائحة والت  

ا من أجل التحول إىل الديمقراطية عىل عمليات السالم 
ً
ية غت  العنيفة تمارس ضغط   بالنظر إىل أن التكنولوجيا الرقمية والحركات الجماهت 

عية وا  ايد. ومع ذلك، فمن النادر أن ي ضف  الطابع الديمقراطي بشكل كامل  الرسمية، أصبحت األسئلة حول الشر لمساءلة بارزة بشكل مت  

اع، سواءا من خالل عملية انتخابية أو عملية سياسية   ي المقام األول من خالل التفاوض بي   أطراف الت  
ي تتم ف 

عىل عمليات السالم الت 

الد األفكار حول بناء  تزال  السياق، ال  ي هذا 
األبعاد  أخرى. وف  العديد من  ي ذلك 

للنظر، بما ف  المنارصة غت  مستكشفة بشكل الفت  وائر 

 ديمومة يتعلق بالعالقات بي   النس
اء  الجنسانية المرتبطة بها. وقد أثبت العلماء أن أحد أسباب ارتباط إدراج المرأة باتفاقيات سالم أكتر

ي النسائية. 
عات عليها وجماعات المجتمع المدت 

ّ
  3الموق

 
ي عمليات السالممشار  1

 (. 2020، مجلس العالقات الخارجية )كة المرأة ف 
ي عمليات وقف إطالق النار وعمليات السالم، هيئة األمم المتحدة  19- عىل سبيل المثال، انظر جائحة كوفيد 2

اع: النهوض بالمشاركة الهادفة للمرأة ف  والت  
 (. 2020للمرأة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السالم )

ي مفاوضات السالم واستمرارية السالم،  3
 (. 2018)التفاعالت الدوليةجانا كراوس وآخرون، مشاركة المرأة ف 

https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/#:~:text=Between%201992%20and%202019%2C%20women,peace%20processes%20around%20the%20world.&text=The%20participation%20of%20civil%20society,64%25%20less%20likely%20to%20fail.
https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/#:~:text=Between%201992%20and%202019%2C%20women,peace%20processes%20around%20the%20world.&text=The%20participation%20of%20civil%20society,64%25%20less%20likely%20to%20fail.
https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/#:~:text=Between%201992%20and%202019%2C%20women,peace%20processes%20around%20the%20world.&text=The%20participation%20of%20civil%20society,64%25%20less%20likely%20to%20fail.
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ي العمليات  4كون هناك تعريفات مختلفة لبناء الدوائر المنارصة قد ت
 
ي النهاية بتشجيع التداول والمشاورة بي   الممثلي   ف

 
، ولكن األمر يتعلق ف

نظر إليهم     عىل السياسية وناخبيهم. إن األمر يتعلق ببناء الممثلي   الرسميي   لقاعدة دعم، بقدر ما يتعلق بتشجيع المساءلة ألولئك الذين ي 

 أهمية، تثت  مسألة بناء الدوا 
ي عمليات السالم.  ومن منظور أكتر

 
ئر  أنهم يمثلون آراء اآلخرين أو مجموعات معّينة من األفكار والمصالح ف

ا بأن امرأة واحدة تمثل جميع النساء، أو  
ً
اض األساسي الشائع جد المنارصة أسئلة حول تصميم عملية السالم من منظور ديمقراطي واالفت 

ي أن تتجنب المناقشات اإلضافية حول هذا الموضوع خلق مجموعة  أن ا 
ي الوقت ذاته، ينبغ 

 
لمرأة يمكن أن تمثل "قضايا المرأة" فقط. وف

  
ِّ
أخرى من التطلعات المرتفع سقفها للشخصيات السياسية النسائية ومؤهالتهن كممثالت للمرأة. يجب أن يتجه المزيد من التفكت  المتأن

، وكذلك تعميق فهمنا  حول هذه المسألة ن ي الميدان السياسي
 
حو إعادة تصور مفهوم النساء باعتبارها عنارص فاعلة عىل قدم المساواة ف

نطاق   لتوسيع  المبذولة  للجهود  يمكن  المطاف،  نهاية  ي 
 
وف المعارصة.  السالم  عمليات  ي 

 
ف والتمثيل  للمساءلة  الجنسانية  للديناميكيات 

ي 
 
 ف
ً
 إضفاء الطابع الديمقراطي عىل عمليات السالم وتوليد قبول اجتماعي لالتفاقيات الدائمة.  الدوائر المنارصة أن تسهم أيضا

 الهدف 

اتيجيات الجيدة لعمليات بناء الدوائر المنارصة لتعزيز التمثيل الجوهري للمرأة ومشاركتها  ي استكشاف الممارسات واالست 
 
يتمثل الهدف ف

كز المناقشات عىل  ي صنع السالم. ست 
 
ق األوسط    الهادفة ف ي منطقة الشر

 
ي جهود صنع السالم الجديدة والقائمة، وال سيما ف

 
المساهمة ف

 صوب المساواة بي   الجنسي    
ً
حرز مسبقا م الما

ُّ
ة للمدنيي   وتقويض التقد ي تشكيل تهديدات خطت 

 
اعات المستعصية ف ي تستمر فيها الت  

الت 

 5والتنمية المستدامة. 

م ا 
ُّ
ي سياق بناء الدوائر  من خالل تبادل المعرفة والتعل

كز المناقشات عىل موضوعي   فرعيي   رئيسيي   ف 
لمقارن عتر السياقات القطرية، ست 

 المنارصة: 

ي عمليات السالم الرسمية  عمل بناء الدوائر المنارصة:   ➢
ي تستخدمها النساء المندوبات ف 

اتيجيات الفّعالة الت  ما هي بعض االست 

ي مجتمعاتهن
ها من األدوات  لبناء وتعزيز قاعدة الدعم ف  ي ذلك الشتات؟ كيف يمكن استخدام األساليب الرقمية أو غت 

، بما ف 

انتماء الممثل إىل حكومة، أو جماعة    عىل 
ً
ي هذا الصدد؟ كيف قد تختلف األبعاد الجنسانية لبناء الدوائر المنارصة اعتمادا

ف 

؟   ي أو حزب سياسي
 مسلحة، أو مجتمع مدت 

ي عمليات السالم:  تشجيع عملية بناء الدوائر المنا  ➢
ل ديناميكيات الدوائر المنارصة عملية السالم بشكل عام، أو  رصة ف 

ّ
كيف تشك

ي ذلك وجهات نظرهم  
مشاركة ممثل معي ّ  فيها؟ كيف تؤثر عملية بناء الدوائر المنارصة عىل الفئات المستهدفة نفسها، بما ف 

عية نتائجها؟ ما هي بعض التدابت  الفعّ  الة، واألدوات، واعتبارات التسلسل وخيارات التصميم األخرى  بشأن عملية السالم وشر

ي سياق عمليات  
كاء الخارجيي   اعتمادها لتمكي   بناء الدوائر المنارصة ف  ي يمكن للوسطاء والشر

)مثل، مشاركة وسائل اإلعالم( الت 

 السالم الرسمية؟  

 المشاركون

المؤتمر ما يقرب من   ال  100إىل    60سيضم  ي ذلك 
بما ف  العراق، وليبيا، وسوريا  مشارك،  ي 

السالم ف  ي عمليات 
ي قد شاركن ف 

اللوات  نساء 

. وسيكون الهدف من المناقشات   ي ذلك كولومبيا، وجنوب السودان، وجورجيا والفلبي  
ي العالم، بما ف 

واليمن، وكذلك من أماكن أخرى ف 

اء عتر  ات واإلثراء المتبادل لألفكار بي   الممارسي   والختر سياقات الدولة المختلفة وذلك من خالل المساهمات الفنية    تعزيز تبادل الختر

اء وقادة الفكر.    وأعمال التيست  من جانب الختر

 معالم المؤتمر 

عقد  
 
ي شكل مجموعات أصغر أو بشكل كامل. وقد ت

ستعقد سلسلة من حلقات النقاش والجلسات الفنية عىل مدى شهر واحد، سواءا ف 

جمة الفورية باللغات العربية،   بعض الجلسات بموجب قاعدة تشاتام هاوس الخاصة بعدم اإلسناد لتيست  المناقشة المفتوحة. ستتوفر الت 

ية واإلسبانية المعضالت  واإلنجلت   ي ستحدد 
والت  االفتتاحية،  الجلسة  باستثناء  الدعوة فقط،  توجيه  المناقشات عن طريق  . وستجرى 

الرئيسية، والرؤى واالحتياجات لمواصلة تمحيص هذه المسألة. وعقب االنتهاء من المناقشات، سيتم إصدار تقرير المؤتمر الستخالص  

 ت الجيدة حول هذا الموضوع.  الدروس المستفادة والتوصيات الملموسة للممارسا 

 
نظر إىل بناء الدوائر المنارصة عىل أنه مجرد مسألة انتخابية تتمحور حول عمل الحمالت االنتخابية وحشد األصوات؛  4 ي هذا الصدد، ال ي 

أو باعتبارها   وف 
ي العمليات السياسية وناخبيهم. "خدمات مقدمة للدائر 

 ة االنتخابية" من قبل ممثل منتخب، ولكن عىل نطاق أوسع، فيما يتعلق بالعالقة بي   الممثلي   ف 
 (. 2021)معهد االقتصاد والسالم،  مؤشر السالم العالمي  5

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
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 يوليو  7 االفتتاح
ق الواليات المتحدة /   10:00 ص بتوقيت شر
 س  1.5  -م بتوقيت وسط أوروبا  04:00

 يوليو  8 الموضوعات الرئيسية 
ق الواليات المتحدة /   10:00 ص بتوقيت شر
 س  1.5  -م بتوقيت وسط أوروبا  04:00

 يوليو  14 الجلسة األوىل لمجموعة العمل 
ق الواليات المتحدة /   09:00 ص بتوقيت شر
 س  2.5  -م بتوقيت وسط أوروبا  03:00

 يوليو  15 الجلسة الثانية لمجموعة العمل 
ق الواليات المتحدة /   04:00 ص بتوقيت شر
 س  2.5  -ص بتوقيت وسط أوروبا  10:00

 يوليو  27 االختتام 
ق الواليات المتحدة /   10:00 ص بتوقيت شر
 س  1.5  -بتوقيت وسط أوروبا م  04:00

 

 

----- 

 من خالل تعاون طويل األمد ودعم ماىلي من الوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية )
ً
(  BMZأصبح هذا المؤتمر ممكنا

 ووزارة الشؤون الخارجية الفنلندية.  (  GIZبالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي )


