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Aecid 

  (NORAD)وكالة التعاون والتنمية النرويجية

 وزارة الشؤون الخارجية

 

وعنوانه" تعزيز  مواطنة النساء في سياق بناء  2011- 2009بين  ذههذه الورقة  نتائج مشروع تم تنفي تقدم

والسودان. ولقد تم  دي وجواتيماال وكوسوفو وسيراليونو الدول" . يحتوي المشروع على حاالت دراسية في بورن

الحكومية  ومن خالل مشاركة نطاق واسع من األطرافالمحلي ى المستويين المركزي و عمل البحث عل

شركاء فرايد في مشروع البحث هذا فهم  أماالمانحين .  إلىباإلضافة  مجتمع المحليوالمجتمع المدني وال

 KIPRED(بوروندي) و ITEKAو لحكم الرشيد ( سيراليون) ( جواتيماال) وحملة ا ASIESمؤسسة 

  ومعهد تطوير ما وراء البحار ( المملكة المتحدة). (كوسوفو)

  www.fride.orgالمختلفة على موقع  األقطارتتوفر المعلومات حول الحاالت الدراسية في 

وزارة الشؤون الخارجية الهولندية  وهي عالمؤسسات التي دعمت هذا المشرو  إلىتقدم شكرها  أنتود فرايد 

  ).NORAD) ووكالة التعاون والتنمية النرويجية (AECIDومؤسسة التعاون الدولية االسبانية (

  المؤلف بلر دومنجو لمساهمتها القيمة في نص ورقة العمل هذه. ريشك

  FRIDE (2010لمؤسسة العالقات الدولية والحوار الخارجي ( محفوظةحقوق الطبع © 

  اسبانيا -مدريد 28001, 2, باسجي7- 5جويا 

 34912444740+هاتف: 
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 34912444741+فاكس:

 fried@fride.orgبريد الكتروني:

 www.fride.orgتتوفر جميع منشورات فرايد على موقعها االلكتروني: 

جزئيا فيجب  أوطريقة كليا  بأي إنتاجها إعادة أواعة طب إعادة أونسخ  أردت وٕاذاهذه الوثيقة ملكية  فرايد 

كان لديك أي  وٕاذاوجهات نظر المؤلف ال تعبر بالضرورة عن رأي فرايد.  إنبذلك .  اإلذنعليك طلب 

  fried@fride.org: االلكترونياقتراحات فيرجى مراسلة فرايد على البريد  أية أومالحظات على هذه الوثيقة 

 5829-2172رقم إيداع  النسخة المطبوعة: 

  5837-2172رقم إيداع النسخة االلكترونية: 

 M-45320-2010رقم اإليداع القانوني: 
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  فهرس المحتويات

  المشاركة النسوية في رسم سياسات بناء الدولة

  التفاوض حول التسوية السياسية إعادة

  لسياسيمة الحكم اانظ إصالح

  المعوقات البنيوية لمشاركة النساء السياسية

  السياسية كحراس البوابات األحزابادوار 

  مشاركة المرأة في رسم سياسات بناء الدولة دروس للمانحين حول

  الدولة التي تعزز من حقوق النساء هياكلبناء 

  القانوني اإلصالح

  القطاع القضائي إصالح

  األمنقطاع  إصالح

  اة بين الجنسين " النوع االجتماعي"مؤسسات المساو 

  دعم مؤسسات المرأة والتعبئة 

  دروس مستفادة للمانحين حول مؤسسات المرأة والتعبئة

  لخاتمةا
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  مقدمة

مؤسسة  إندعم بناء الدولة نموذجا  مهيمنا على انخراط المجتمع الدولي في السياق الهش ما بعد الصراع.  أصبحلقد 
1OECD DAC  عملية ذاتية لتعزيز قدرات ومؤسسات بأنها تعرف بناء الدولة  االقتصادي والتنمية ) (مؤسسة التعاون "

  وشرعية الدولة من خالل عالقات الدولة بالمجتمع"

  تقوي أسس  مرونة الدولة والمجتمع " أن" دعم وتيسير العمليات السياسية والمؤسساتية التي يمكن ب وتعرف الالعبين الدوليين 

. فهم لم يتعاملوا مع المعرفة الموجودة عن 2أي تحليل جندري جوهري حتوي علىتال ن لبناء الدولة حاليا إن طرق المانحي

النساء  ولم يسألوا كيف يمكن للمرأة على الرجال و  ىيفحصوا كيف يؤثر بناء الدولة بشكل مختلف علأو عالقة المرأة بالدولة: 

العالقة بين الدولة والمواطنين ضعيفة في معظم السياق  أنرغم و لة . بناء الدو  أعمالأن تشارك في صياغة وتشكيل جدول 

وصول النساء  إمكانية تكوناضعف بشكل خاص بين الدولة والمرأة المواطنة. ففي معظم السياقات الهشة  االهش ولكنه

العرفية " المؤسسات  أوالمجتمع المحلي  أوعبر وساطة العائلة   تكون عالقتهن بهاجدا وكذلك  ةلمؤسسات الدولة محدود

  3التقليدية". 

تغير بشكل أساسي عالقات القوة والعمليات السياسية  أنلة التي تتبع نهاية الصراع يمكن العمليات المكثفة لبناء الدو   إن

ة لهن . والعالقة بين الدولة والمواطنين. لهذا فان هذه العمليات تتيح الفرصة لتطوير دولة مساءلة تجاه النساء وكذلك مستجيب

 نحين لبناء الدولة مما يضيعمسائل النوع االجتماعي بصورة غير مناسبة من قبل دعم الما ه يتم التعامل معولكن مع ذلك فان

  .التطوير هذه فرص

ورقة العمل هذه نتائج أساسية من بحث مشترك بين مؤسسة فرايد و تحرى تأثير بناء الدولة على مواطنة النساء. لقد تم تقدم  

  الفجوات في عمل بناء الدولة الحالي. لملءر هذا المشروع استجابة تطوي

  

  

                                                           
1
OECD DAC, 2008 "بناء الدولة في ا�وضاع الھشة: نتائج أولية” 

2
 يستخدم ھذا التقرير مصطلح " المانحين" للرجوع إلى الدعم الدولي  الثنائي ومتعدد ا�طراف لبناء الدولة في السياق الھش 

3
6 تركز عل السياق الھش. انظر جوتس " عدالة النوع ا6جتماعي، المواطنة يوجد ھيئة قوية للبحوث حول مواطنة المرأة بالرغم أنھا   

 2007و مخبداي وسنج " عدالة النوع ا6جتماعي والمواطنة والتنمية"  2005وكبير" المواطنة  الشاملة: معاني وتعابير"   2007وا6ستحقاقات"

2008وروبنس وآخرون" إعادة التفكير في المواطنة بعد ا6ستعمار"    
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بشكل تجريدي مما يجعل عالقات القوة في النوع النماذج النظرية حول بناء الدولة  ه يتم طرح وتوضيح، فانلىناحية أو من 

ة  والمجتمع غير مفصلة وبدون تجعل العالقة بين الدولة والنخب أن إلىتميل هذه النماذج فمثال  4االجتماعي غير مرئية.

ومن هم الذين يتم   المجتمع "”السؤال عن من الذي يتم تمثيله في كل مجموعة، من يشارك في المفاوضات بين الدولة و

 سياسات المانحين تشدد على أن ثانية فبالرغم من ناحيةومن من وضات، التعبير عن توقعاتهم ومطالبهم من خالل هذه المفا

  5انه يكتفنهم الغموض على كيفية تحقيق هذه الشمولية وبالذات فيما يخص النساء. إالبناء الدولة  شمولية عملية

 فحصبوروندي، جواتيماال، كوسوفو، سيراليون، والسودان. ولقد  وهيبعد الصراع  أقطاريتضمن المشروع البحث في خمسة 

لدولة؟ كيف تؤثر عملية بناء الدولة على المشاركة السياسية هو الدور الذي تلعبه النساء في بناء ا مركزية: ما أسئلةثالثة 

 6للمرأة؟ وكيف يؤثر بناء الدولة على حقوق النساء؟

 

أن ولكن مع ذلك فان إمكانية  ما بعد الصراع تتيح فرص جديدة للنساء للتعبئة والحشد . اقاتسي أنسلطت النتائج الضوء على 

على عمليات بناء الدولة محدودة بسبب العوائق البنيوية ومعارضة النخب. وبينما نجحت المرأة في الحصول على بعض  ؤثرت

يبدو و تغيير النماذج غير الرسمية للقوة وتحديد المصادر.   صعبوجد انه من الانه  إالالمكتسبات الهامة فيما يتعلق بالشمولية 

بين  بما فيها موازين القوىعدم المساواة في النوع االجتماعي في هذه المحتويات مرتبط بالفطرة بالتسويات السياسية الكامنة  أن

  الجتماعي كقضية سياسية أساسية.يعالجوا موضوع النوع ا أنولهذا فانه من المهم للمانحين  السلطات الرسمية  والعرفية ،

  

  بناء الدولة ةسياس المرأة فيمشاركة 

                                                           
4
ومعھد كلنجندايل" تقوية الحكم في الدول الھشة بعد  2007انظر مثA فرتز ومونيكال" فھم بناء الدولة من منظور سياسي اقتصادي" - 

وجونز، غاندران وآخرون" من الھشاشة إلى  2005و غاني، لوخارت وكارنھان" إغAق الفجوة السيادية: طريقة لبناء الدولة"  2009الصراع"

2008مفاھيم ومعضAت بناء الدولة في الدول الھشة" ا6ستقرار:  

5
2010مثA مؤسسة برنامج التعاون الدولي البريطاني د ف ي د " بناء دول ومجتمعات مسالمة"  -      

6
رأة في يتضمن البحث في كل دولة خمس خطوات: تحليل المحتوى حول جدول أعمال بناء الدولة الحالي والتحديات التي تواجه مواطنة الم - 

عمليات لبناء الدولة كمواضيع تركيز للبحث : بحث ميداني حول أثار عمليات بناء الدولة على النوع ا6جتماعي ( من خAل  3-2القطر، تحديد 

مقابAت ونقاش في مجموعات مركزة مع مجموعات  متنوعة وعلى مستويات مختلفة من ا�طراف الدولية والوطنية والمحلية " وورشة عمل 
نية لطرح ونقاش النتائج، وإعداد تقرير عن القطر . يتوفر اGطار ألمفاھيمي ومنھجية  البحث على الموقع ا6لكترونيوط  

www.fride.org 
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توزيع عميق للقوة وكذلك تأسيس  إعادةتتضمن  أنعملية بناء الدولة ما بعد الصراع هي عملية سياسية بالفطرة. ويمكن  إن

المرأة ولتنفعها  السياسية لتشمل نظمةواألتشكيل نماذج القوة  إلعادةتمثل فرصة   أنصيغ جديدة للحكم السياسي ولهذا فيمكنها 

تفاوض سياسيا حول طبيعة الدولة  ما بعد  أن. يوضح هذا القسم كيف يمكن للنساء األخرىالمجموعات المستثناة وتنفع 

السياسية الحاكمة التي ستبرز وكيف يمكن  تنخرط في األنظمة أنمكن للنساء إلى أي مدى بالصراع . وهو يطرح السؤال 

  الصراع. دسياسة تناسب النساء بع وايعزز  أنن للمانحي

  مفاوضة التسوية السياسية إعادة

 بأنهاة تضع نماذج بناء الدول التسوية السياسية في قلب بناء الدولة فمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعرف التسوية السياسي

وة والعملية السياسية التي من خاللها ترتبط توزيع القو   ) على " قوانين اللعبة"مبدئيةبة من ناحية " اتفاقية ( من خالل النخ

  7الدولة بالمجتمع". 

 إذاالمصالح النسوية في التسوية السياسية يكون مهما  تضمينبناء الدولة فان  إطاروعندما تضع العملية السياسية بشكل فعال 

التفاوض حول العملية السياسية  إلعادةسية فرصة فريدة العملية السيا وفرغالبا ما ت ،ومزيدا على ذلك دولة تنتج للنساء. أردنا

  8بشكل جذري مما يجعل العوائد على المشاركة النسوية الكاملة بالعملية مهمة.

لتسوية السياسية بعد الصراع في بوروندي وسيراليون وكوسوفو بالقد تم استثناء النساء بشكل كبير من المفاوضات المتعلقة 

مهيمن عليها والدساتير وكذلك مفاوضات القوة غير الرسمية  عمليات الرسمية مثل صياغة اتفاقية سالم والسودان. فقد كانت ال

ولقد همشت المرأة في التسويات السياسية حتى في سياق لعبت  .ندماجالذكور من النخبة الذي يعارضون مطالبة المرأة باالمن 

  9من خالل قوى الثورة في جنوب السودان. أوراليون فيه المرأة دورا سياسيا هاما مثل أنشطة السالم في سي

  

                                                           
7
.2010منظمة التعاون ا6قتصادي والتنمية" الدعم الدولي لبناء الدولة في ا�حوال الھشة والصراع"   

8
اقع القوة من المھم أن نذكر أن العملية السياسية يمكن أن تنتج صيغة جديد ل" قوانين اللعبة"بينما 6 تتغير القوانين غير الرسمية التي تعرف مو 

قيقي.والمصادر. وھذا يطرح مشاكل خاصة بالنساء التي يمكن أن تمر بتجربة مستويات عالية من ا6ندماج الرسمي والمساواة بدون أي تأثير ح  

9
أة لم تتمكن المرأة في السودان من المشاركة في المفاوضات على اتفاقية السAم الشاملة أو في عملية صياغة الدستور. وبالرغم من أخذ المر 

وبشكل  دورا سياسيا كبيرا كمقاتAت في جيش تحرير جنوب السودان إ6 انه تم استثنائھن فور بدء مفاوضات العملية السلمية واعتبرن ببساطة
ة سلبي" ضحايا  الصراع". وفي سيراليون  تم اعتراض مطالب النساء با6ھتمام بتضمين مصالحھن السياسية في اGصAح الدستوري من قبل القاد

 الذكور.
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ان طرق و  10األدوار التقليدية شائع حصوله للنساء  بعد انتهاء الصراع. إلىتجربة إخراج المرأة من الحياة العامة وٕاعادتها  إن

لبناء الدولة تقبل بان تكون  نماذج المانحينفالمرأة في المفاوضات حول التسوية السياسية يبدو متناقضا.  إلدماجالمانحين توجه 

ولكن  11شمولية. أكثرالعملية االبتدائية للتسوية السياسية بيد النخب ولكنها تشدد على أهمية توسيع التسوية السياسية لتكون 

ل " مساواة النساء بالمشاركة واالنخراط  1325رقم  األمنهذا التسلسل الضمني يناقض االلتزامات الدولية في قرار مجلس 

زيادة دورهن في عملية اتخاذ القرار بما يتعلق بمنع النزاع  إلىوالحاجة  واألمنكامل في جميع الجهود لصيانة ولتعزيز السالم ال

تأثير المانحين على مفاوض التسوية السياسية هي حتما محدودة.  إمكانيةعمليات بناء الدولة ذاتية فان  أنوكما  12وحله".

وااللتزامات الدولية  للمانحين لالختيار بين الطرق الواقعية المرتبطة بالقوة أوسعمعضلة  ولكن مع ذلك يعكس هذا التناقض

 فأنهم وٕاال اإلدماجيعملوا بشكل استراتيجي اكبر في تحديد فرص  أنالمعيارية. وحين يواجه المانحون هذه المعضلة فعليهم 

  13يغامرون بالفرص الضائعة لتوسيع التسوية السياسية.

  

كوسوفو فشلت بشكل  إلىالمتحدة  األممفان بعثة  بالغة الخطابوفو مثال على الفرصة الضائعة حيث وبالرغم من تعتبر كوس

. فلم تعزز بشكل ذي معنى مشاركة النساء في كوسوفو في العملية السلمية ولم 1325رقم  األمنواضح في تطبيق قرار مجلس 

استثناء النساء من المفاوضات  إلى أدىلها تأثير بالغ ،  أوضاعخاصة في  وهذا الفشل ،تعطها دورا قياديا في هياكلها نفسها.

 وٕانمادولة كوسوفو  بدون مشاركة النساء  إطارتم تأسيس  بأنهفي المقترح الشامل لتسوية وضع كوسوفو. وهذا لم يعن فقط 

  خلق هوة ثقة عميقة لدى مؤسسات المجتمع المدني النسوية بالمجتمع الدولي.

المكتسبات الرسمية المكثفة للمرأة بعد الصراعات بتغيير ذي معنى في عالقات القوة. فمثال في  حاالت ال تتماشىفي بعض ال

حقوق شاملة للمرأة والى العديد من مؤسسات الدولة والسياسات لتعزيز المساواة في النوع  إلىعملية سلمية شاملة  أدتجواتيماال 

لم يكن هناك تحول حقيقي في عالقات القوى  ، قوانين اللعبة الجديدة الرسمية هذه ماعي . ولكن مع ذلك وبالرغم من االجت

 أنالحصرية في جواتيماال وكانت هياكل المساواة في النوع االجتماعي الجديدة مالعب سياسية ضعيفة الموارد. ومما يزعج 

                                                           
10

2006و أتوو" ضيوف على الطاولة؟ دور المرأة في العمليات السلمية"  2009انظر مثA لتيكينن" بناء حكم شامل بعد الصراع"    

11
اء  تشدد نماذج بناء الدولة على أن تكون التسوية السياسية أساسا بين النخب الذين يمتلكون قوة تھديد امن الدولة والذي حتما يستثني النس 

لة. ويعتبر برنامج التنمية للتعاون الدولي البريطاني "دفيد" ا�كثر وضوحا على الحاجة إلى التحرك من تسوية سياسية حصرية إلى تسوية شام

2010انظر دفيد" بناء دول ومجتمعات سلمية"  

12
2000تشرين ا�ول  31في  1325تم تبني قرار مجلس ا�من رقم    

13
 سيتم نقاش ھذه المسألة بتفصيل اكبر في القسم المتعلق بمؤسسات المساواة بين الجنسين 
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 بأنهمغير الفعالة بالرغم من الحقيقة  لياتاآلتوجيه معظم تموليهم للنوع االجتماعي من خالل هذه المانحين يستمرون في 

  .إصالحيخدمون كغطاء لتسوية سياسية حصرية وليس فيها 

 األقطارفي ففان النساء أثرت على التسوية السياسية الرسمية من الخارج .  ،قمة الطاولة السياسية في  بالرغم من االستثناء

الحكم السياسي  وأنظمةعتراف بها في اتفاقيات السالم والدساتير ن اجل االمالخمسة جميعها تحركت النساء لنصرة حقوقها 

لتمكين مشاركة المرأة. فمثال في شمال وجنوب السودان نجحت النساء في حملة االعتراف بحقوقهن في كال الدستورين المؤقتين 

ففي كل الدول لم تكن النساء على الكوتا النسائية في االنتخابات. ومع ذلك بينما حقق ضغط نسوي قوي في كوسوفو الحصول 

إدماج النساء بشكل رسمي  إلىقادرة بشكل كاف على التأثير على قوانين اللعبة غير الرسمية. في العديد من األمثلة أدى هذا 

هذا يوضح بان دعم المانحين للتغيير الرسمي ، و في المؤسسات السياسية ولكن في الممارسة بقيت النساء بدون حول وال قوة.

  يرافقه جهود طويلة األمد لتغيير عالقات القوة. أنغم من أهميته، يحتاج بالر 

  

  مة الحكم السياسيإصالح أنظ

 إلىوغالبا تؤدي التسوية السياسية التي تلي الصراع وعالقة الدولة بالمجتمع  تحدد التسوية السياسية طبيعة الحكم السياسي

حد  إلىالنساء نجحت  أنيبدو  14لتعزيز مشاركتها السياسية. اساء فرصتعطي الن أنديمقراطي وانتخابي يمكن  إصالح عمليات

فيما يتعلق بالتسوية السياسية. في بعض  األوليةالحكم السياسي حتى عندما استثنيت من المفاوضات  إصالحعملية  فيكبير 

النتخابي. ومع ذلك مال المانحون ا اإلصالحالكوتا في  أنظمةمثل تعزيز اإلطار الحاالت دعم المانحين جهود المرأة  في هذا 

التركيز بشكل اكبر على الجوانب " الفنية" للحكم السياسي بدل معالجة عالقات القوة الحساسة التي تستثني المرأة من "  إلى

  السياسة العليا" للتسوية السياسية.

بعد الصراع. في كوسوفو وشمال  اإلصالحالخمسة للحصول على الكوتا االنتخابية كجز من  األقطارلقد ضغطت النساء في 

السياسية حملة  األحزابون فقد اعترضت يفي سيرال أما 15ندي نجحت حمالت النساء وثبتت الكوتا.و وجنوب السودان وبور 

دعم المجتمع الدولي كان عامال  أنالقضية. يبدو  ذم السياسي  بناء تحالفات فعالة لهذهفي جواتيماال فقد منع التشر  وأماالكوتا 

  ا في نجاح الحمالت للكوتا وتظهر بعض التشابهات المثيرة فيما يتعلق بتأثير الكوتا على هذه الدول.هام

                                                           
14

ناصر للعملية السياسية وھي آليات المساءلة ومستوى اGدماج حسب منظمة التعاون ا6قتصادي والتنمية فان التسوية السياسية تحدد ثAثة ع 

2010السياسي وقوانين المشاركة السياسية. منظمة  التعاون ا6قتصادي والتنمية " الدعم الدولي لبناء الدولة في ا�وضاع الھشة والنزاع"   

15
% في مجلس المستشارين ومجلس النواب . آما في 30على % كوتا في الجمعية الوطنية لكوسوفو وفي بوروندي حصلت 30يوجد للنساء نسبة  

% في السلطة التشريعية في الجنوب.25% في الجمعية الوطنية في الشمال  وعلى كوتا بنسبة 13شمال وجنوب السودان حصلت على كوتا   
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 إلىنظام الكوتا لم يؤدي  أنلقد عبرت الناشطات النسائية عن خيبة أملهن  في بوروندي وكوسوفو وشمال السودان من 

فبالرغم من وجود عدد اكبر من النساء في  أوالا الوضع. لهذ األسبابهنالك العديد من  16سياسات تراعي النوع االجتماعي.

 األكثرعضوية اللجان البرلمانية  أوالسلطة التنفيذية  ًا في عملية اتخاذ القرار فيالنساء لم تتقلد ادوار  أن إالالسلطة التشريعية 

وقت  لنساء في السلطة التنفيذية،تمثيل ا % في البرلمان كانت 30فمثال في كوسوفو في حين كانت الكوتا النسائية  .أهمية

  17وزيرتين فقط من اصل سبعة عشر وزيرا.، البحث  إجراء

سسات المجتمع المدني انخرطت بمؤ  أولم تكن هذه النساء البرلمانيات الجدد قد ناصرت قضايا النوع االجتماعي  ثانيا، 

تتحدى قادة  أنلنساء البرلمانيات غير مستعدات السياسية اختارت عمدا مرشحات محافظات والن ا األحزابالن  النسوية. هذا

ال تعتبر هذه الممانعة مفاجئة الن قوائم المرشحين االنتخابية التي تستعمل في هذه  18وترفع قضايا النوع االجتماعي.  األحزاب

ن مساءلة تجاه قادة تكو  فإنهاة الحزبية النتخابها ولذلك رعايتجعل النساء المرشحات معتمدات اعتمادا كليا على ال األقطار

عالوة على ذلك ففي شمال السودان كانت القوائم النسوية مرجحة لصالح مؤتمر الحزب  19وليس جمهور الناخبين. األحزاب

الحزبية وقلة المساءلة تنطبق بالتساوي على الذكور البرلمانيين.  ومع ذلك فنظرا  رعايةالوطني الحاكم. طبعا فان قضايا ال

ة الحزبية تمنع  مناصري المساواة بين الجنسين من رعايرسم السياسات فان هياكل  ال أعمالأة في جدول قضايا المر  لتهميش

  الظهور وهذا له تبعات جدية على تجاوب الحكومات مع النساء.

الكبيرة من  األعداد إن ستشعر.يأخذ وقتا حتى يُ  أنالكوتا هذه جديدة جدا وتأثيرها على رسم السياسات يمكن  أنظمة ، أنثالثا 

من خالل المؤسسات  م وتعمل بشكل فعالالوقت لتفه إلىفي هذه البالد تحتاج  اآلنالنساء التي تدخل معترك السياسة 

 ، نالحظ ، كما اظهر البحث في أمريكا الالتينية أنومع ذلك فمن المهم  السياسية لتطوير شبكات ولتجد طرقا لتفادي التمييز .

أولوية لقضايا النوع االجتماعي حتى لو كانت لديهن  أوياة العامة ال تتقاسم بالضرورة أجندة سياسية بان النساء المنتخبات للح

ولتغيير المعتقدات حول دور المرأة  اعلىالنساء صوت  إلعطاءفهم أهمية نظام الكوتا ن أنولذلك يجب  20الفرصة لعمل ذلك.

  هندسة منتج سياسي معين.في السياسة بدال من 

                                                           
16

نوع ا6جتماعي بدون وجود العديد من النساء طبعا من المستحيل المعرفة بأن رسم سياسة تراعي النوع ا6جتماعي يمكن أن تكون اقل حساسية لل 

 في السلطة التشريعية

17
 عادة ما تمنح النساء الملفات الوزارية ا6جتماعية  و6 تمنح قيادة الوزارات ا�كثر قوة 

18
طف مع القضايا يجادل كورنول وجويتس بانه في الحقيقة في العديد من الدول " ربح منصب والحفاظ عليه يبق مرھونا بالتقليل من التعا 

2005النسوية" انظر كورنول وجوتيس " دمقرطة الديمقراطية: من منظور نسوي"   

19
 كان في شمال السودان قوائم نسائية كاملة  وفي كوسوفو نظام القائمة المفتوحة التي تزود القوة �ولئك المرشحين الذين يرأسون القوائم 

سية أو مساعديھم.ا6نتخابية والذين ھم عادة قادة ا�حزاب السيا  

20
2003انظر مولينكس" الحركات النسوية من منظور دولي"    
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  لبنيوية " الهيكلية" لمشاركة النساء السياسيةالعوائق ا

توجد في جميع الدول الخمسة عوائق جدية تمنع المرأة من االستفادة الكاملة من الفرص الجديدة للمشاركة السياسية بعد 

لسياسة السياسية عالية وا اإلخطار أنالصراع.  يرتبط العديد من هذه العوائق بالطبيعة الخاصة لسياسة بعد الصراع حيث 

عالوة على ذلك ففي محتويات بعد الصراع  قد  21وهذا كله يسيء للمرأة.بشكل مرتفع وتوصف بعدم األمان واألبوية . شخصية

 23يكون هناك نظرة سلبية تجاه النساء الالتي يتولين ادوار عامة. أنويمكن  22ال تمتلك المرأة القدرة على العمل السياسي

  .معينةوائق الهيكلية المتجذرة بعمق  تتعلق بموروثات اقتصادية واجتماعية وثقافية ذلك فان معظم الع إلى باإلضافة

العنف السياسي شائع في هذه السياقات وفي سيراليون وجواتيماال واجهت النساء التي حاولت الترشح لالنتخابات مضايقات  إن

" العرفية " المنخرطة بشكل وثيق  في السياسة في سيراليون من المؤسسات التقليدية  أساسيولقد جاء الوضع بشكل وعنف. 

مستويات التخويف العالية ضد النساء التي  إن  24" التقليدي". األبوي لألمرمشاركة النساء السياسية تهديدا   والتي ترى الرسمية

من مشاركة النساء في تترشح لالنتخابات في سيراليون وجواتيماال يعني بان وجود نظام الكوتا في الدول الثالثة األخرى جعل 

  االنتخابات اقل تحديا من قبل المرشحين الذكور.

الدول جميعها هو الحاجة لتقديم الرشوة وحشد شبكات ي في سي التي واجهته النساء التي دخلت المعترك السياسالتحدي الرئي إن

 إلىوصولهن  إمكانيةودية . وهذا اضر بالنساء بشكل جدي بسبب محدواألصواتالرعاية من اجل كسب الدعم السياسي 

وباإلضافة  25المصادر المالية ومصادر الرعاية. ولقد كان الوضع أسوأ في سياقات عدم وجود الكوتا في جواتيماال وسيراليون.

السياسية الهجينة كما هو الحال للقادة التقليديين في سيراليون وجواتيماال تلعب دورا هاما في حشد  األنظمةفان  إلى ذلك

  ومعارضتهم لمشاركة النساء السياسية تشكل عقبة جدية. تاألصوا

                                                           
21

2004انظر مالي " تعزيز مشاركة المرأة في العمليات ا6نتخابية في دول بعد الصراع"    

22
يات الموازنةمثA العديد من النساء البرلمانيات في سيراليون قالت بأنھا 6 تستطيع تنفيذ دورھا الرقابي �نھا 6 تفھم عمل   

23
س" يبدو ھذا ظاھرا للعيان في سيراليون وجواتيما6 وبالرغم من وجوده في كوسوفو. لقد قال ا�مين العام للحزب الحاكم  " مؤتمر جميع النا 

 للباحثين بأنه يتم النظر للنساء المشاركات في الحياة السياسية بأنھن" رخيصات وغير أخAقيات مثل العاھرات"

24
النساء السياسيات في سيراليون بأنھن ھددن ومنعن جسديا من إجراء الحمAت من قبل جمعيات ذكورية سرية وكذلك تم اعتراضھن  لقد أفادت 

.الرؤساء المحليين قبل من  

252525
لرشاوي أفادت النساء السياسيات في سيراليون بأنه كان عليھن أو6 أن " يشترين" اختيارھن  من قبل الحزب السياسي ومن ثم تقديم ا 

ھن إلى استخراج  للقادة التقليديين  و" الھدايا" لمنتخبيھن  باGضافة إلى تمويل حمAتھن  ا6نتخابية  ولقد كانت  التكاليف باھظة مما دفع العديد من
 القروض الكبيرة لتسديد التكاليف.
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الزيادة الواضحة في عدد النساء المشاركات في السياسة التي نتجن عن الكوتا فنه يظهر بان الحواجز التي تعيق  إلى وٕاضافة

قدرة المرأة  محدودة فان  ومع ذلكالتي تبع الكوتا. األنظمةمشاركة المرأة من حيث التكلفة والعنف ووصمة العار تكون اقل في 

  عدمه. أوحين تنتخب في سياق الكوتا  سواء جدا على العمل بشكل فعال وتطوير اجندة مساواة في النوع االجتماعي

  اتالبوابحراس السياسية في دور  األحزاب

حيث تتحكم األحزاب في أمام مشاركة المرأة السياسية والتأثير السياسي  ات بوابحراس برزت األحزاب السياسية عبر الدول ك

وبالرغم من الدور  دوار اتخاذ القرار في الحزب والحكومة واجندة رسم السياسات.وفي ترقية النساء ألخد أالمرشحات اإلناث 

الحرج لألحزاب السياسية فانه من المفاجئ العلم بان المانحين ال يولوهم اهتماما كبيرا عبر اجندة المانحين في الحكم في الدول 

شة. يالحظ وايلد وفورست بان المانحين يرون العمل مع األحزاب السياسية حساس جدا وهم حذرون حول العمل في هذه اله

  26المنطقة.

 السياسية  األحزابتكون  ،بعد الصراع أوضاعفي وعادة تشير النتائج بأن هيكلية وثقافة األحزاب السياسية تستثني النساء . 

والمناطق غير الرسمية التي ال تتمكن النساء من الوصول ون ضمن شبكات غير رسمية لقادة الذكور ويعمللجدا  شخصية

التخاذ القرار  آليةالسياسية من القادة وليس لها  األحزاب. فمثال تصف النساء السياسيات من جواتيماال كيف " تمتلك" إليها

السياسيات في كوسوفو وبوروندي بان القرارات الحزبية تشكوا النساء  حين فرصا جديدة للقوة.تالجماعي ودائما يعاد تكوينها لت

تطور  أوالنساء في قيادتها  األحزاببان ال تضع  المفاجئالهامة يتخذها الرجال في الحانات. وفي هذه السياقات ليس من 

  المساواة في  النوع االجتماعي. حولسياسة  أجندة

ي يتم تالعميق على الطريقة ال إحباطهنسوفو وجواتيماال عن في سيراليون وكو  أحزاب وأعضاءلقد عبرت نساء سياسيات 

حد كبير.وكما  إلىالنساء"  أجنحةالسياسية يتم بوساطة "  األحزابمشاركتهن من خالل  إن .األحزاببها من هياكل  غييبهنت

ات سياسات ولكن بدال راسم أومساحة للنساء للظهور كقادة  رالنساء توفي أجنحةكورنول وجويتس  ليس من المقصود من  أشار

تعي النساء العامالت في السياسة بان أجنحة المرأة تستثنيهن من  27خير دعمهن للقيادة القائمة وهياكل الحزب.تسعن ذلك ل

سياسية في سيراليون " لماذا يجب أن أكون في أجنحة المرأة؟ فليس على الرجال أن  مرأةالتأثير من خالل الحزب. وكما قالت أ

  جنحة الرجال!."يكونوا في أ

                                                           
26

2010وايلد وفورست ملخص ورقة  أو دي أي " دعم ا�حزاب السياسية"    

27
2005يتس" دمقرطة الديمقراطية: من منظور نسوي" كورنول وجو   
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تطور  أووسيلة للقوة الفردية وال تمثل اهتمامات المواطنين  السياسية  األحزاب تكونالتي تلي الصراع  األوضاعفي العديد من 

مركزية يتمكن من خاللها المواطنون من  آليةتكون  أن األحزابعلى  إنعميقة  حيث  إشكاليةوهذه  سياسية ذات معنى. أجندة

 باألحزابسية بما فيها المفاوضات على طبيعة الدولة بعد الصراع. عالوة على ذلك، فان ارتباط المانحين المشاركة السيا

 28يكون عليه الحزب السياسي. أنبناء على مثالية ما يجب  أسفل إلى أعلىالسياسية عادة يأخذ شكل المساعدة الفنية من 

 األحزابمن  خالل دعم الكوتا االنتخابية مع قادة  األحزابلهم مع مخاطبة قضايا النوع االجتماعي في عم إلىيميل المانحون 

هياكل السلطة االقصائية في ال يخاطبون  فإنهم األنشطةهذه  أهميةالحزب من النساء. وبالرغم من  أعضاءتطوير قدرات  أو

  له. الداخليةالتحديات في الديمقراطية  أوسياسات الحزب 

  

  في سياسة بناء الدولة دروس للمانحين عن مشاركة النساء

التفكير حول كيفية معالجة النوع االجتماعي من خالل سياسة بناء  إعادة إلىالمانحين يحتاجون   أن إلىتشير هذه النتائج 

يفهموا بان عدم المساواة في النوع االجتماعي هي سياسية بالفطرة وان يجعلوا  أنالدولة . وكنقطة بداية فيجب على المانحين 

  29متكامال من تحليلهم السياسي. جزءالنوع االجتماعي تحليل ا

بالحواجز المتعددة التي تستثني النساء من السياسة في سياقات بعد ، وبشكل خاص ، يكونوا على علم  أنوعلى المانحين 

  الصراع وان يوجهوا دعمهم للعمليات السياسية تبعا لذلك.

توفر االستقرار وبين الدفع باتجاه  أنسياسية مبينة على النخب  وتستطيع  يواجه المانحون توترا في االختيار بين دعم تسوية

هذا يعكس معضلة أساسية للمانحين في الدول الهشة بين الواقعية وااللتزامات المعيارية. ومع  ذلك وحتى تسوية شمولية. 

ذلك.  في تحقيقوسوفو غالبا ما فشلوا فمثال في ك –النساء فوق الطاولة العليا  إلدماجعندما يكون المانحين في موقف ضغط 

النساء في المفاوضات حول التسوية السياسية وكذلك دعم النساء  إدماجيجدوا الطرق لتشجيع النخب على  أنعلى المانحين 

  .إدماجهنللضغط من اجل 

المرأة بشكل فردي  الحكم السياسي لزيادة مشاركة النساء السياسية ولدعم إلصالحوفر المانحون في جميع الدول الدعم  

ومع ذلك فانه لم مهم جدا.  أمرالعديد من النساء في المؤسسات السياسية  إدخالللوصول الى المنصب.وان هذا التأكيد على 

                                                           
28

2010وايلد وفورست ملخص ورقة  أو دي أي " دعم ا�حزاب السياسية"    

29
دولة في يميل المانحون إلى معالجة المساواة في النوع ا6جتماعي ك " قضية اجتماعية" يتم التعامل معھا عندما تكون السياسة المركزية لبناء ال 

ا  ھذا التمييز في نھاية المطاف خاطئ حيث أن المساواة في النوع ا6جتماعي لھا أبعاد سياسية وأبعاد اجتماعية.موضعھا. وطبع  
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يسألوا  أنكون نقطة البداية المفيدة للمانحين في  أنينتج عنه رسم سياسة حساسة تجاه النوع االجتماعي . وانه لمن الممكن 

رسم السياسات وتعزيز مصالحهن. وهذا سيشمل انتخاب النساء ولكن سيضمن  أجندةعموا المرأة لتؤثر على كيف مكن أن يد

تمكين النساء من ان تعمل بفعالية عندما تحصل على المنصب وكذلك دعم  بناء التحالفات فيما بين النساء السياسيات  أيضا

  "  النساء في السلطة التنفيذية.إدماجلحوار فيما يتعلق بتضمين" وربطهن بحركات المجتمع المدني النسوية ومستوى عال من ا

  

االنتخابية المختلفة على  األنظمةيأخذ بعين االعتبار تأثير  أناالنتخابي والكوتات يجب  لإلصالحالدعم الفني من المانحين  إن

وكذلك فان تأكيد المانحين على  30جتماعي.المساواة في النوع اال أجندةبان يقمن بتعزيز  إمكانيةعدد النساء المنتخبة وعلى 

الفساد  أن. وكما السياسيينيرافقها بجهود لزيادة مطالبة الشعوب لمساءلة  أنما بعد الصراع يجب  أوضاعدعم االنتخابات في 

جتماعي، وان مساواة في النوع اال أجندةللنساء المرشحات وتمنع النساء البرلمانيات من تطوير  تسيءالسياسي والرعاية بالذات 

ثقافي كهذا  معقد جدا فان هنالك تحول هام على صوت النساء السياسي. وبالرغم من  تأثيرتقليل هذه الممارسات سيكون له 

  31تمع المدني المثيرة في هذا النطاق. بعض مبادرات المج

السياسية. في جميع الدول  ألحزابافعالية مع  أكثرينخرطوا بشكل  أنعليهم  أنوضوحا للمانحين هو  األكثرريما يكون الدرس 

   أنالسياسية كحاجز كبير لمشاركة المرأة في السياسة بعد الصراع. يجب على المانحين  األحزابالخمسة ظهرت 

  

السياسية الذكور على دعم  األحزاببما فيه االنخراط مع قادة  األحزابجديدة للعمل مع  ايتغلبوا على عدم راحتهم ويجدوا طرق

 األحزاب أعضاءيدعموا  أنيفحصوا كيف يمكن  أناواة في النوع االجتماعي.  يجب على المانحين وبشكل خاص قضايا المس

                                                           

 

ادى إلى انحدار في عدد النساء البرلمانيات و من المقبول بشكل 2007مثA في سيراليون، التحول من نظام القوائم إلى نظام ا�غلبية في   -30

أنظمة القوائم ا6نتخابية حيث تمنع التمييز ضد النوع ا6جتماعي من قبل الناخبين. ومع ذلك فحا6ت السودان وكوسوفو  واسع بان تحبذ النساء
 تظھر كيف يمكن لبعض أنظمة القوائم أن تؤدي إلى تقليل دور النساء السياسيات في رفع قضية ا6ھتمام بالمساواة في النوع ا6جتماعي  في

التأكد بأنه يتم تحقيق الكوتات  تدعي اليونيفم بان الكوتا الدستورية او قانون ا6نتخاب" للكوتات" المدعومة بفرض العقوبات الحزب. وفيما يتعلق ب

2008ھي أفضل الطرق لزيادة مشاركة النساء في التنافس السياسي . انظر يونيفم " من يجيب على النساء"   

31 سيراليون  لرشيد على تعليم المواطن فيانظر مثA عمل حملة من اجل الحكم ا   
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على  األحزاب، وكذلك كيفية تحفيز قادة األحزابالمساواة في النوع االجتماعي بشكل فعال من خالل  أجندةمن النساء لتعزيز 

  32ديمقراطية. أكثر األحزابياكل وثقافة ضم النساء لمواقع اتخاذ القرار  والعمل على جعل ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بناء هياكل الدولة
 التي تعزز حقوق المرأة

  

بالتزامن مع إقامة الحكم السياسي، تكون المجاالت األخرى ذات األولوية في بناء الدولة بعد انتهاء الصراع هي ضمان األمن 

لقد درسنا في هذا البحث الطريقة التي أثر فيها إصالح هياكل القانون  33للدولة. والعدالة وحكم القانون وبناء المؤسسات اإلدارية

                                                           
32

ة اقترح المجيبون على المانحين بعض الخيارات  6نشطة تدعم الروابط بين النشيطات السياسيات في ا6حزاب ومؤسسات المجتمع المدني النسوي 

ة ا6حزاب الذكورية وربط النساء لبناء اجندة  مشتركة للمساواة في النوع ا6جتماعي : وتقوية مناصري المساواة في النوع ا6جتماعي  في قياد
 اعضاء ا6حزاب من خAل الحدود الفاصلة في الحزب لنقاش قضايا الحكم السياسي فيه
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والعدالة واألمن على حقوق المرأة. كما أننا نظرنا من خالله بعين المسؤولة إلى إنشاء المؤسسات اإلدارية من حيث المساواة في 

المرأة.النوع االجتماعي، سائلين عن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تعزيز حقوق   

  

  اإلصالح القانوني •

يمنح دستور ما بعد انتهاء الصراع المرأة حقوقا جديدة في كل من البلدان الخمسة. فعلى سبيل المثال، يعترف الدستوران 

في المقابل، منحت اتفاقات  34المؤقتان في شمال وجنوب السودان بحقوق المرأة ألول مرة، وٕان كان ذلك بقدر محدود جدا.

ة في غواتيماال مجموعة من الحقوق مثيرة لإلعجاب، مع أن الوصول إليها يبقى عمليا محدودا جدا.السالم المرأ  

بما أن اإلصالح الدستوري بعد انتهاء الصراع ينطوي غالبا على إعادة صياغة جذرية لـ "قواعد اللعبة" الرسمية، فإنه يمنح 

ر أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث فجوة كبيرة بين الحقوق الفرصة غالبا لقفزة إلى األمام فيما يخص حقوق المرأة. غي

الدستورية الجديدة للمرأة وواقع القوانين الوطنية ومؤسسات العدالة. ويرى هذا البحث أن كيفية معالجة الدولة لهذه الفجوة، سواء 

إضفاء الغموض عليها (غواتيماال)، بمحاولة سدها (سيراليون) أو بإتاحة المجال لبقائها (السودان وبوروندي) أو بالسعي إلى 

 ترتبط بطبيعة التسوية السياسية وبتوزيع السلطة والموارد.

والنقطة الحساسة في الموضوع هي كيفية التعامل مع المؤسسات القانونية العرفية ضمن برنامج بناء الدولة. ففي العديد من 

العائلية الحساسة بالنسبة للمرأة إلى سلطات عرفية تميل إلى تفوض المسائُل الشخصية و  المنكشفة/ األكثر عرضة السياقات 

ولكي تصبح حقوق المرأة الدستورية واقعا، ينبغي أن يتضمن مشروُع بناء الدولة توسيَع نطاق اختصاص  35التمييز ضد المرأة.

وٕاعادة تعريفها بوصفها مجاالت  الدولة لتشمل هذه المجاالت. وذلك يعني تحدي الفكرة القائلة بأنها مسائل "خاصة" أو "ثقافية"

 يكون للمواطنين فيها حقوق تؤيدها الدولة.

 

تزودنا دراسات الحالة بأمثلة مختلفة عن كيفية تعامل الدولة مع الفجوة بين الحقوق الدستورية وبين القوانين والمؤسسات 

ن، سنت الحكومة تشريعات لمنح المرأة حقوقا الدستورية التمييزية، وكذلك عن دور المؤسسات القانونية العرفية. ففي سيراليو 

رسمية تتعلق بالزواج والطالق والميراث والعنف األسري، والتي كانت تندرج سابقا تحت القانون العرفي. لم يحقق هذا اإلصالح 

                                                                                                                                                                                           
33 انظر   OECD DAC, “Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations”, 2008.OM FRAGI منظمة التعاون والتنمية في [ 

.ساعدة اإلنمائية، "المفاهيم والمعضالت المتعلقة ببناء الدولة في األوضاع المنكشفة/ األكثر عرضة "]الميدان االقتصادي/لجنة الم  
34 .كان االعتراف بحقوق المرأة محدودا على نحو خاص في الشمال حيث ُيعترف بالشريعة نظاما قانونيا رئيسيا في الدستور   

35 Economic Commission for Africa, “Relevance of African Traditional Institutions of Governance”, 2007 انظر  [اللجنة ا6قتصادية  

 Gفريقيا، مطابقة مؤسسات الحكم التقليدية اGفريقية لمقتضى الحال"].
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وتقليص  القانوني حقوق المرأة الدستورية فحسب، بل كان أيضا جزءا من برنامج أوسع يرمي إلى توسيع حدود سلطة الدولة

لهذا األمر غير مفاجئة، فقد استمرت محاكمهم بتطبيق القانون العرفي  رؤساء القبائلوكانت مقاومة  36.سلطة رؤساء القبائل

ورفض إحالة القضايا الخطيرة كاالغتصاب إلى نظام العدالة الرسمي. وقد جادل معظم رؤساء القبائل الذين أجِريت معهم 

ة تهدد "التقاليد". ولكن في الواقع إن التهديد األكبر هو لسلطة رؤساء القبائل في المجتمع مقابالت قائلين إن حقوق المرأ

ولقدرتهم على جباية الواردات المتأتية من الغرامات والمبالغ المدفوعة لمحاكم رؤساء القبائل، وعلى نحو حساس فإن ميزان 

الحالة تكون حقوق المرأة محصورة في صراع أوسع على  القوى بين المؤسسات الرسمية والعرفية هو أيضا مهدد. وفي هذه

37التسوية السياسية المتغيرة.  

 

في بوروندي، يمكن مالحظة العالقة بين حقوق المرأة والتسوية السياسية في موضوع قوانين الميراث. فعلى الرغم من حقوق 

تيح للمرأة أن ترث. وقد أفضى الضغط الذي مارسته المرأة الدستورية بالمساواة، فوضت مسألة الميراث إلى قانون عرفي ال ي

 38جماعات نسائية إلى صياغة مشروع قانون يمنح المرأة حقوقا في الميراث، ولكن الحكومة تعرقل اآلن إقرار هذا القانون.

ثة بين األبناء ذكورا وٕاناثا، فهو بالتالي يغير كثيرا من أن ماط التوزيع. وتواجه بموجب هذا القانون، يمكن توزيع األرض المور

بوروندي ضغطا شديدا متعلقا باألراضي نظرا لكثافة سكانها ولممارسات الحكومة الخاصة بتوزيع أراضي الدولة على جهات 

نافذة ضمن عالقات المحسوبية. وتجادل النخب الوطنية والمحلية في بوروندي قائلة إن إقصاء المرأة من الميراث تبرره 

أعربوا عن بالغ قلقهم من أن اإلصالح من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من ضغوط األراضي، مهددا بذلك  "التقاليد". غير أنهم

ممارسات توزيع األراضي بالمحسوبية ومسببا حالة من انعدام األمن. وفي هذه الحالة، يعزز غياُب حقوق المرأة في الميراث 

األراضي. التسويَة السياسية القائمة على أنماط االستبعاد لدى تخصيص  

                                                           
36 ن لها صالحية جباية الضرائب يمكن رؤية هذا البرنامج على نحو أكثر وضوحا في عملية الالمركزية في سيراليون. فقد أنشأت هذه العملية مجالس محلية يكو 

ضريبية والسيطرة على المحلية التي كانت في السابق حكرا على رؤساء القبائل. وهناك اآلن صراع كبير بين المجالس المحلية ورؤساء القبائل بشأن اإليرادات ال

 عملية صنع القرار المحلي.

37 ات األكثر قوة على الصعيد المحلي، وذلك رغم التحدي المتأتي من توسع نطاق مؤسسات الحكم من الجدير بالذكر أن رؤساء القبائل ال يزالون يمثلون المؤسس 

ارة التنمية الدولية الرسمي والمؤسسات القانونية الرسمية. وقد ُأضِعفت مؤسسات رؤساء القبائل على نحو كبير بفعل الصراع، ولكن المجتمع الدولي (السيما إد

DFID اية الصراع �نه ارتأى أن تلك ھي طريقة سھلة Gعادة ا�من. وكان لذلك انعكاسات خطيرة على إصAح الحكم. انظر عقب نھ عمل على تعزيزھا )

Thomson, “Sierra Leone: Reform or relapse? Conflict and governance reform”, Chatham House, 2007 أم  إصالح["سيراليون:  

 انتكاس؟ الصراع وإصAح الحكم"].

38 لقانون على المفترض أن تعيد الحكومة اآلن مشروع القانون هذا إلى البرلمان لمناقشته وٕاقراره. لكن الحكومة قالت إنها تريد التشاور بشأن مشروع ا من 

ي طلبا تقدمت به مستوى القاعدة الشعبية، األمر الذي ُينظر إليه على نطاق واسع بأنه مناورة للتأخير. وقد رفضت الجهات التي تقدم المنح لبوروند

لية.الحكومة لتمويل هذا التشاور، مجيبة أنه ينبغي إقرار هذا القانون دون مزيد من التأخير ألنه مطلب لتلبية االلتزامات الدستورية والدو   
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إن القيود المفروضة على حقوق المرأة في شمال السودان هي أيضا وثيقة االرتباط بتعزيز النظام الحاكم للسلطة والذي يلجأ 

، عزز النظام الشريعة لتكون مصدر التشريع 1989إلى تفسير محافظ لإلسالم لتبرير القمع السياسي. ومنذ انقالب عام 

ضاء معينا القضاة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني فقط. وكانت المرأة الضحية الرئيسية الرئيسي وعمل على تسييس الق

بشدة. ويؤكد الدستور المؤقت من جديد على أن الشريعة هي أساس النظام القانوني،  ألسلمة القانون هذه والتي قّيدت حريتها

تمارس النساء ضغوطا من  39وواقع القوانين التمييزية. ولكنه منح أيضا بعض الحقوق للمرأة محدثا فجوة بين الحقوق الدستورية

أجل اإلصالح القانوني لسد هذه الفجوة. في الواقع، تعبر النساء عن قلقهن مما قد يكون من خندقة أليديولوجيا المحافظين من 

 أجل تعزيز سلطة النظام عقب انفصال الجنوب.

وق المرأة في دساتير ما بعد انتهاء الصراع إطارا هاما للنساء كي يطالبن في جميع هذه البلدان، شّكلت االلتزامات المتعلقة بحق

باإلصالح القانوني. فقد جاءت مشاريع قوانين النوع االجتماعي في سيراليون ومشروع قانون الميراث في بوروندي نتيجًة 

المعتمدين اعتمادا كبيرا على  لممارسة النساء للضغوط، مع أن دعم الجهات المانحة لعب دورا هاما في هذين السياقين

المساعدات. كما أن النساء في شمال السودان يستعملن الحقوق الدستورية الجديدة قاعدًة لممارسة الضغوط من أجل إلغاء 

غير أن النساء الناشطات في شمال السودان منقسمات، فبعضهن يطالب بالعلمنة بينما تدعم أخريات  40القوانين التمييزية.

ريعة. وقد وجدت الجهات المانحة من الصعب التفاوض بشأن هذه االنقسامات ضمن الحركة النسائية.قانون الش  

 

المنكشفة/ ونستخلص الدرس الهام التالي: حتى يتسنى للجهات المانحة أن تكون فاعلة في تعزيز حقوق المرأة في السياقات 

فض حقوق المرأة أن يكون متعلقا بأنماط جوهرية للسلطة ، فإنها بحاجة لفهم كيفية إمكان ر األكثر عرضة / األكثر عرضة
                                                           

39 ق المدنية والسياسية وفي جميع على أن: "حقوق المرأة والرجل المتساوية في التمتع بجميع الحقو 2005من الدستور الوطني المؤقت لعام  32تنص المادة  

انظرالحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية بما فيها حق المساواة في األجر عن العمل المتساوي ستكون مكفولة".   Tønnessen, “Gendered Citizenship 

in Sudan: Competing Perceptions of Women’s Civil Rights within the Family Laws among Northern and Southern Elites in 

Khartoum”, 2007 جنوب ["المواطنة المرتبطة بالنوع االجتماعي في السودان: التصورات المتنافسة لحقوق المرأة المدنية في قوانين العائلة بين نخب الشمال وال 

و؛ في الخرطوم"]  Tønnessen and Roald, “Discrimination in the Name of Religious Freedom: The Rights of Women and Non-

Muslims after the Comprehensive Peace Agreement in Sudan”, 2007 ["التمييز باسم الحرية الدينية: حقوق المرأة وغير المسلمين بعد اتفاق  

 Tønnessen and Kjøstvedt “The Politics of Women’s representation in Sudan: Debating Women’s السالم الشامل في السودان"]؛ و

Rights in Islam from the Elites to the Grassroots”, 2010 ["سياسة تمثيل المرأة في السودان: مناقشة حقوق المرأة في اإلسالم من النخب إلى القاعدة  

 الشعبية"].

40
والقانون  1991تورية وهي قانون األحوال الشخصية لعام تمارس النساء ضغوطا من أجل إصالح ثالثة قوانين تمييزية تنتهك الحقوق الدس 

.1996وقانون النظام العام بوالية الخرطوم لعام  1991الجنائي لعام   
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وتوزيع الموارد. وينبغي على الجهات المانحة أن تتساءل ما إذا كانت الحجج بشأن "التقاليد" تشكل جزءا من طعن أكبر في 

بالسياسية والسلطة التي التسوية السياسية. وهذا يتطلب أن يكون تحليل النوع االجتماعي جزءا ال يتجزأ من التحاليل المتعلقة 

 تجريها الجهات المانحة.

 

كما ينبغي أن تكون الجهات المانحة حذرة لدى تعزيزها "شرعية راسخة" عبر أنظمة سياسية هجينة، وهو نهج له حاليا رواج 

ى أنماط تشير كل الدالئل إلى أن المؤسسات العرفية تمارس التمييز ضد المرأة وتحافظ عل 41كبير بين الجهات المانحة.

االستبعاد من السلطة ومن توزيع الموارد. وعليه فيمكن لدعم األنظمة الهجينة باسم االستقالل أن يضفي في نهاية المطاف 

الطابع الرسمي على االستبعاد وأن يزيد ترسيخه فيقوض في النهاية صمود مشروع بناء الدولة. يقر التوجيه السياسي لمنظمة 

ان االقتصادي التعاون والتنمية في الميد OECD بالتوترات بين العمليات المحلية لبناء الدولة والبرنامج المعياري أيًا كان، ولكنه  

42ال يوضح الكيفية التي ينبغي إدارة هذه التوترات بها.  

ي تدعم يمكن للجهات المانحة أن تلعب دورا هاما في مساندة المرأة للمطالبة بحقوقها. أوال، ينبغي على الجهات المانحة الت

عمليات صياغة الدستور أن تدفع باتجاه أقوى التزامات ممكنة بحقوق المرأة، إذ ييسر ذلك اإلطاَر التمكيني الذي يمكن للنساء 

أن تطالب ضمنه باإلصالح. كما ُيعتَبر الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة في مجال رفع مستوى الوعي بشأن الحقوق 

الخاصة بحقوق المرأة أمرا بالغ األهمية أيضا، كما هو الحال في سيراليون. غير أن المثال الدستورية ودعم تطوير الحمالت 

في شمال السودان يظهر المعضالت التي تواجه الجهات المانحة عند وجود برامج متنافسة بشأن حقوق المرأة. فالجهات 

اء كي ُتسَمع أو فقط دعم األصوات التي تتبنى المانحة بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كان هدفها دعم مجموعة من أصوات النس

نهجا معياريا لحقوق المرأة. وتحتم مناقشة هذه المعضالت على الجهات المانحة أن تتعامل مع مجموعة من الحركات النسائية 

 وأن تفهم المصالح السياسية التي تقف ورائها.

 

 إصالح قطاع العدالة •

صالحات الرامية إلى تحسين الوصول إلى مؤسسات العدالة أولوية بالنسبة للجهات باإلضافة إلى اإلصالح القانوني، ُتعد اإل

المانحة في سياقات ما بعد انتهاء الصراع. ومن شأن هذا اإلصالح لقطاع العدالة أن ييسر فرصة للتصدي للحواجز التي 

البلدان. فقد أخبرت النساء في جميع تلك في تلك  تحول دون وصول النساء إلى العدالة. غير أن هذه الفرصة لم ُتغتنم تماما

                                                           
41 Clements, “Traditional, Charismatic and Grounded Legitimacy”, 2008 انظر  ["الشرعية التقليدية والكاريزمية والراسخة"].   

42 OECD DAC, “Building Stable States: Policy guidance for good international engagement”, 2010 منظمة التعاون [ 
.والتنمية في الميدان االقتصادي/لجنة المساعدة اإلنمائية، "بناء الدول المستقرة: التوجيه السياسي من أجل مشاركة دولية جيدة"]  
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البلدان أنهن يواجهن حواجز صعبة للغاية تحول دون الوصول إلى مؤسسات العدالة الرسمية كالكلفة واللغة والسفر ونقص 

ولدى تحسين عمل مؤسسات العدالة، لم يتصدى إصالح العدالة إلى  43التعليم ومحدودية الوعي بحقوقهن والوصمة االجتماعية.

هذه الحواجز الهيكلية التي تحول دون الوصول إلى العدالة. في غواتيماال وسيراليون حيث َمنحت إصالحاُت ما بعد انتهاء 

الصراع المرأَة حقوقا رسمية جديدة، الزالت النساء يلجأن إلى المؤسسات القانونية العرفية ألن الوصول إليها أكثر يسرا وذلك 

فضي عنها.رغم النتائج التمييزية التي ت  

ولكي ينجح إصالح قطاع العدالة في شأن المرأة، هناك حاجة إلى التواصل مع مؤسسات العدالة غير الرسمية والرسمية وأن 

تراعى الحواجز الخاصة التي تواجه المرأة. ومثال على برنامج من هذا القبيل، نذكر برنامج تطوير قطاع العدالة في سيراليون 

ية الدولية إدارة التنمالذي تموله  DFID والذي يعمل مع مؤسسات ومجتمعات العدالة الرسمية والعرفية، وقد حقق بعض النجاح  

في المقابل، لقد ُقوض دعُم الجهات المانحة إلصالح العدالة المراعي العتبارات النوع  44في تحسين وصول المرأة إلى العدالة.

تمرة في األولويات وبفعل توجيه أموال كبيرة عبر هيئات لـ"النوع االجتماعي في غواتيماال بفعل تغييرات الحكومة المس

45االجتماعي" غير فاعلة وغير قادرة على إحداث التغيير.  

نشدد على أنه ال ينبغي لدعم الجهات المانحة إلصالح العدالة أن يركز فقط على بناء المؤسسات بل يجب أن يتصدى 

أة وعلى وصولها إلى العدالة. ويتطلب ذلك نهجا شموليا لتعزيز حقوق المرأة يعترف للحواجز الهيكلية التي تؤثر بشدة على المر 

بعدم تجزئة الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ويجمع بين إصالح العدالة والمبادرات الرامية إلى التمكين 

 االجتماعي واالقتصادي.

 

 إصالح قطاع األمن •

الح قطاع األمن في بوروندي وكوسوفو وسيراليون. في هذه البلدان، كان التركيز بشأن النوع لقد درسنا في هذا البحث إص

االجتماعي ضمن إصالح قطاع األمن منصبا على زيادة أعداد الشرطيات من النساء وتحسين استجابة الشرطة إلى الجرائم 

                                                           
43 المنزلي أو أي اعتداء آخر ضمن العائلة أو اللواتي تعرضن لجرائم جنسية يواجهن مستويات  النساء اللواتي يتخذن إجراءات قانونية حيال العنف 

 عالية من الوصمة االجتماعية.

44   ب فيه لقد حقق هذا البرنامج نجاحا كبيرا في تقليل بعض الحواجز التي تواجه المرأة لدى سعيها إلى الوصول إلى العدالة في اإلقليم الذي ُجر

ثال ذلك، إيصال آليات العدالة الرسمية إلى األماكن البعيدة عبر محاكم الدائرة والعمل على توعية مسؤولي العدالة العرفية بشأن حقوق البرنامج. م

 المرأة. إال أن من الصعب توسيع نطاق هذا النهج المكثف على الصعيد الوطني. 

45 ة لتحليل شؤون المرأة والنوع االجتماعي" للعمل على مراعاة النوع االجتماعي في على سبيل المثال، أعطيت أموال كبيرة لـ"وحدة الهيئة القضائي 

 نظام العدالة، وأفادت التقارير أن تأثير هذه الوحدة كان محدودا.
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نع القرار بشأن األمن أو معالجة العالقات المعقدة المستندة إلى النوع االجتماعي. هناك تشديد أقل على إشراك المرأة في ص

 بين عدم المساواة في النوع االجتماعي وانعدام األمن.

ُيعتَبر إصالح جهاز الشرطة، وبالتحديد تحسين التوازن في النوع االجتماعي ضمن قوات الشرطة، أحد االلتزامات المدرجة في 

لسالم هذه دمجت مقاتلين متمردين سابقين في جهاز الشرطة بمن فيهم من كما أن اتفاقات ا 46اتفاقات السالم في بوروندي.

. ونشدد على أن اتفاق السالم أحدث 2.9تقريبا إلى  0متمردات سابقات من النساء، رافعًة بذلك نسبة النساء الشرطيات من 

مة والممارسات الشرطية لم تتغير إرادة سياسية بزيادة وجود المرأة في جهاز الشرطة. غير أن التقدم يبقى بطيئا، فاألنظ

وفي كوسوفو  47الستيعاب احتياجات المرأة إضافة إلى وجود محظورات قوية بشأن اضطالع المرأة بهذا النوع من الدور العام.

في المائة من قوات الشرطة في  15أيضا أتاح إنشاُء مؤسسات أمنية جديدة للمرأة الدخول في جهاز الشرطة، فهي تشكل اآلن 

وفو.كوس  

في كل من السياقات الثالثة، شمل إصالح جهاز الشرطة وضع آليات خاصة لالستجابة إلى العنف المستند إلى النوع 

االجتماعي. في بوروندي، يوجد نقاط مركزية ُتعنى بالنوع االجتماعي على مستوى األقاليم، بينما في سيراليون اسُتحدثت 

وحدات خدمة األسرة" الخاصة في مقرات المقاطعات. في كوسوفو، يوجد وحدات شرطة خاصة ُتعنى بالعنف المنزلي واالتجار "

بالبشر. وفي سيراليون، أدت الحملة اإلعالمية بشأن الوحدات الجديدة إلى ورود طلبات هائلة من النساء لالستفادة من 

الجديدة في كل من سيراليون وبوروندي، الزالت المرأة تواجه حواجز صعبة  وعلى الرغم من وجود هذه الهياكل 48خدماتها.

 للغاية للوصول إلى خدمات الشرطة سواء من حيث الفساد أو مواقف الشرطة من الجرائم المستندة إلى النوع االجتماعي.

 

الجرائم المستندة إلى النوع االجتماعي  ُيعتَبر هذا التشديد على زيادة أعداد الشرطيات من النساء وتحسين استجابة الشرطة إلى

أمرا هاما جدا. إال أن هذا األمر لم ترافقه تدابير إلشراك المرأة في صنع القرار واإلشراف في المسائل األمنية. فعلى سبيل 

رسمية الالزمة المثال، ال يمكن للشرطيات البورونديات االضطالع بأدوار رفيعة المستوى الفتقارهن إلى المؤهالت التعليمية ال
                                                           

46 ومن حيث النوع  ، ُيلتزم بإعادة التوازن في تشكيل قوات الشرطة سياسيا وعرقيا وٕاقليميا2000وفقا التفاق أروشا للسالم والمصالحة الموقع عام  

 االجتماعي.

47 على سبيل المثال، يجب على الشرطيات غير المتزوجات السكن في نفس المخيمات التي يسكنها رجال الشرطة الذكور، مما يجعلهن ُعرضة  

ت المطلوبة في قوات للتحرش الجنسي من زمالئهن. كما أن عبء األعمال المنزلية الذي يثقل كاهل المرأة يجعل من الصعب أن تعمل طيلة الساعا

.الشرطة  

48 أفراد من  6على سبيل المثال، تحيل وحدة خدمة األسرة في مقر الشرطة بمقاطعة كويدو العدد األكبر من القضايا إلى المحكمة وذلك رغم عمل  

.200الشرطة فقط في هذه الوحدة من أصل   
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للترقية. ومن حيث صنع السياسات، فقد رفض مجلس أمن كوسوفو السماح لمنظمات المجتمع المدني النسائية المشاركة في 

كما أن اللجنة  49صياغة إستراتيجية كوسوفو األمنية، األمر الذي أفضى إلى إستراتيجية تتجاهل اهتمامات المرأة األمنية.

وعليه، بينما  50أبدا. شراف على الشؤون األمنية في كوسوفو لم تناقش من الناحية الرسمية أمن المرأةالبرلمانية المسؤولة عن اإل

يحسن التشديد الحالي إلصالح قطاع األمن بالتأكيد إيتاء الخدمات إلى النساء على الصعيد المحلي، تواصل مؤسسات 

وى أكثر إستراتيجيًة.وسياسات األمن الوطني إغفال اهتمامات المرأة األمنية على مست  

 

في كل من البلدان الثالثة، اشتكت الناشطات من أن مسؤولي الدولة والجهات المانحة لديهم مقاربة لألمن تقليدية جدا. فهم 

على وجه الخصوص يتعاملون مع الجوانب األمنية التي ُتعنى بالنوع االجتماعي من خالل مشاريع منفصلة بدال من مشاريع 

عترفون بالعالقة المعقدة بين عدم المساواة في النوع االجتماعي وانعدام األمن. فعلى سبيل المثال، استجابت تعميمية وال ي

الجهات المانحة في غواتيماال إلى وباء العنف المتعلقة بالنوع االجتماعي عن طريق تقديم دعم تقني لنظام العدالة. غير أن هذا 

من االنكشاف في غواتيماال، من حيث فساد الدولة والعالقات الضعيفة بين الدولة  العنف ُيعتَبر جزءا من حالة أوسع نطاقا

والمجتمع والمستويات العالية من اإلقصاء وجرائم المخدرات والعصابات. لذلك يجب وضع االستجابة إلى هذا العنف في نهج 

أيضا المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.شمولي يعالج األسباب المتعددة لالنكشاف وال يشرك مؤسسات العدالة وحدها بل   

 

ومثال آخر على اإلخفاق في فهم الصلة بين المساواة في النوع االجتماعي واألمن يمكن مالحظته في قلق الحكومة البوروندية 

مرارا من أن منح حقوق في الميراث للمرأة من شأنه أن ُيحدث ضغوطا متعلقة باألراضي قد تسبب صراعا. في الواقع، ثبت 

وتكرارا أن تمكين المرأة اقتصاديا يخفض مستويات الخصوبة لدى النساء، فيحد من الفقر ومن الضغوط السكانية التي تدفع 

نحو انعدام األمن. وكذلك األمر في السودان، إذ لم تعترف المقاربات للعنف المنزلي بالصلة بين ازدياد العنف المنزلي 

عادة اإلدماج األوسع نطاقا. في سيراليون حيث قّدمت الجهاُت المانحة دعما لمشاركة المرأة وعمليات نزع السالح والتسريح وإ 

 في السياسة، لم ُيعاَلج في هذا الدعم الطريقُة التي يمنع فيها العنُف المرأَة من المشاركة في الحياة العامة.

 

                                                           
49 ي في اإلستراتيجية األمنية، وذلك على الرغم من كونه مشكلة واسعة االنتشار في على سبيل المثال، أثناء فترة البحث  لم ُيتطرق إلى العنف المنزل 

  كوسوفو.

50 .إنها "اللجنة المعنية بالشؤون الداخلية والمسائل األمنية" التابعة لجمعية كوسوفو   
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لتي تراعي اعتبارات النوع االجتماعي. إال أنها بحاجة إلى يبدو أن لدى الجهات المانحة في هذه البلدان تأثيرا بدعمهم الخفارة ا

التركيز أكثر على تحويل المؤسسات األمنية إلتاحة المجال للمرأة كي تضطلع بأدوار صنع القرار والتركيز كذلك على التصدي 

الجهات المانحة يمكنها للحواجز االجتماعية والثقافية التي تحول دون استفادة المرأة من خدمات الشرطة. ونشدد على أن 

تطوير فهم أكثر تعقيدا للعالقة بين النوع االجتماعي واألمن في سياق ما. وهذا يتطلب شمل النوع االجتماعي في التحليالت 

 األمنية والتواصل أكثر مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على موضوع أمن المرأة.

 

 مؤسسات المساواة في النوع االجتماعي •

ؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز المساواة في النوع االجتماعي جزءا من مجموعة مؤسسات الحكم الديمقراطي التي تشكل م

ُأنشئت في إعدادات ما بعد انتهاء الصراع. لقد درسنا في هذا البحث مؤسسات المساواة في النوع االجتماعي في ثالثة بلدان: 

سوفو ووزارة الرعاية االجتماعية والنوع االجتماعي وشؤون األطفال في سيراليون وكالة المساواة في النوع االجتماعي في كو 

واألمانة الرئاسية لشؤون المرأة في غواتيماال. لدى كل واحدة من مؤسسات المساواة في النوع االجتماعي هذه تفويض لتنفيذ 

ميع الدوائر الحكومية.سياسة وطنية بشأن المساواة في النوع االجتماعي وتعزيز هذه المساواة في ج  

تعاني جميع مؤسسات المساواة في النوع االجتماعي الثالث من نقص مزمن في التمويل ونقص في الموارد البشرية. ويعود هذا 

النقص في الموارد إلى عدم وجود دعم سياسي لهذه المؤسسات بسبب الغياب واسع النطاق إلرادة سياسية ترمي إلى جعل 

االجتماعي أولوية. كما أن هذا الغياب للدعم السياسي يجعل هذه المؤسسات عاجزة ويحول دون إنجازها المساواة في النوع 

لألمر المفوض إليها إذ أنها غير قادرة على التأثير على الهيئات الحكومية األخرى. فعلى سبيل المثال، األمانة الرئاسية لشؤون 

وذلك رغم أن هذا األمر ُيعتبر اآللية  2007يع الدوائر الحكومية منذ عام المرأة غير قادرة على عقد "مجلس استشاري" مع جم

األساسية التي ينبغي أن تنسق من خاللها السياسات المتعلقة بالنوع االجتماعي. والنتيجة أن هذه المؤسسات عاجزة عن تنفيذ 

مما يقوض أي قيمة لخطة شاملة خطط وطنية للمساواة في النوع االجتماعي، وهي تنفذ بدال من ذلك أنشطة مخصصة، 

51للمساواة في النوع االجتماعي.  

 

في الغالب، ال تعالج هذه المؤسسات سياسات المساواة في النوع االجتماعي، بل تركز على الخدمات وبناء القدرات، ويكون 

ات الغواتيماليات على أمر ذلك في بعض الحاالت بال برنامج واضح لما تبني قدرات المرأة من أجله. فقد عّلقت إحدى الناشط

ذي صلة باألمانة الرئاسية لشؤون المرأة قائلًة: "النساء بحاجة إلى تدريب إلعدادنا للمشاركة في المجال السياسي ... وليس 
                                                           

51 برنامج كوسوفو المعني بالمساواة في النوع على سبيل المثال، وكالة المساواة في النوع االجتماعي في كوسوفو غير قادرة على التنفيذ التام ل 

للقيام بذلك.االجتماعي نظرا لنقص األموال. وهي تعتمد على وزارات منفردة في تبني عناصر مختلفة من البرنامج إذا ما كانت لديها اإلرادة السياسية   
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مجرد تكرار متواصل لحقيقة أن لدينا حقوقا". يبدو أن هذه المنظمات وموظفيها يفتقرون إلى فهم سياسي للمساواة في النوع 

تماعي ولبرنامج سياسي قوي. وأحد أسباب ذلك أن القادة السياسيين يعينون في إدارة هذه المؤسسات نساًء ممن ال يشكلن االج

 أي تهديد.

 

وقد يكون السبب في افتقار هذه المؤسسات إلى البرنامج السياسي أيضا عائدا إلى انقطاعها عن المجتمع المدني. يوجد في 

مات مجتمع مدني قوية لديها برامج سياسية واضحة. وقد يساعد التواصل األكبر بين هذه المنظمات جميع البلدان الثالثة منظ

ومؤسسات المساواة في النوع االجتماعي على تعزيز القدرات السياسية لهذه المؤسسات. هناك فرق صارخ بين نوعية الموظفين 

النوع االجتماعي. وقد يكون السبب في ذلك أنه في العديد في منظمات المجتمع المدني والموظفين في مؤسسات المساواة في 

من سياقات ما بعد انتهاء الصراع تكون الرواتب والظروف بالنسبة لموظفي منظمات المجتمع المدني الرائدة أفضل بكثير منها 

ات المانحة يمكن أن في أي مؤسسة تابعة للدولة. وهذا يعكس مشكلة أكبر تتمثل في أن أنماط التمويل التي تنتهجها الجه

52تستقطب فضلى القدرات البشرية نحو المجتمع المدني وبعيدا عن مؤسسات الدولة.  

 

في جميع البلدان الثالثة، تتلقى مؤسسات المساواة في النوع االجتماعي أمواال كثيرة ومساعدة تقنية كبيرة من الجهات المانحة. 

لسياسية، فمن المشكوك فيه ما إذا كان هذا الدعم من الجهات المانحة ونظرا ألن هذه المؤسسات مهمشة جدا من الناحية ا

يمكن ترجمته إلى سياسات ونتائج محسنة للمساواة في النوع االجتماعي. ففي غواتيماال على سبيل المثال، انخفض التمويل 

المانحة لسد هذه الفجوة. غير أن هذا الذي تقدمه الدولة إلى األمانة الرئاسية لشؤون المرأة انخفاضا مطردا فتدخلت الجهات 

التخفيض في التمويل يعكس تراجع الدعم السياسي لألمانة الرئاسية لشؤون المرأة. وفي هذا السياق، من غير المحتمل ألي 

يها. مبلغ من المال أو أي تدريب تقدمهما الجهات المانحة أن تمكن األمانة الرئاسية لشؤون المرأة من تنفيذ األمر الموكل إل

وبينما تبقى األمانة المؤسسة الرئيسية التي توجه من خاللها الجهاُت المانحة تمويَل المساواة في النوع االجتماعي، يقال إن 

53تأثير الجهات المانحة األكبر كان من خالل مشاريع أصغر حجما في النوع االجتماعي.  

                                                           
52 يرة متعلقة باالستدامة. وهذا يعني أن رواتب الموظفين في تتردد الجهات المانحة غالبا في تمويل رواتب موظفي الدولة ألن ذلك يثير مشاكل كب 

راليون). سياقات ما بعد انتهاء الصراع تكون غالبا متدنية وقد ال يتلقى الموظفون دفعات منتظمة (كما أظهرت التقارير في عدد من الوزارات في سي

م في نهاية المطاف تمويال كبيرا لرواتب الموظفين في منظمات المجتمع إال أن الجهات المانحة في المقابل، ومن خالل المشاريع واالستشارات، تقد

 المدني الرائدة، األمر الذي يجعل المجتمع المدني خيارا للتوظيف أكثر استقطابا.

53 وتكرارا مذكرات على سبيل المثال، ذكرت العديد من الناشطات مشروع "نساء أكثر، سياسات أفضل" الممول من الواليات المتحدة والسويد مرارا  

 بتأثيره الكبير على تحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة.
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في النوع االجتماعي والتي يمكنها أن تلعب دورا هاما في  وال يعني ذلك أن تتخلى الجهات المانحة عن مؤسسات المساواة

إال أن عليها أن تكون أكثر واقعيًة بشأن التحديات التي تواجه هذه المؤسسات وما  54تعزيز حقوق المرأة عبر مؤسسات الدولة.

ة وفاعلة من الناحية يمكن أن تحققه في سياقات ما بعد الصراع. ينبغي لدعم الجهات المانحة المقدم لبناء مؤسسات قوي

السياسية على المدى البعيد ُتعنى بالمساواة في النوع االجتماعي أن يواكبه تواصل أكثر وثاقا بشأن المساواة في النوع 

االجتماعي مع الوزارات ذات النفوذ (كمكتب الرئيس والمالية والتخطيط، الخ)، األمر الذي يدعم نساء المجتمع المدني في 

وي للمساواة في النوع االجتماعي ويربط مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني معا بمسألة المساواة في تطوير برنامج ق

النوع االجتماعي. يجب أن ترمي أهداف الجهات المانحة إلى تشجيع إقامة شبكة من الجهات الفاعلة ضمن الدولة وخارج 

قادرة على العمل سياسيا من أجل تعزيز هذا البرنامج.نطاقها بحيث تشترك في برنامج سياسي لحقوق المرأة وتكون   

 

  وتعبئة النساء مؤسسات المرأةدعم 
  

، ينبغي أن ُتسَمع من أجل الحصول على دولة تكون عند مستوى توقعات النساء في مرحلة بناء الدولة بعد انتهاء الصراع
زء إلى أي مدى يسرت عملياُت بناء الدولة مساحًة أصوات النساء في المفاوضات بين الدولة والمجتمع. نستكشف في هذا الج

  لدور المرأة وكيف استغلت المرأة هذه المساحة في التعبئة والتعبير عن مطالبها.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
54 ة بالنوع في الواقع، شددت الناشطات في غواتيماال على أن جعل األمانة الرئاسية لشؤون المرأة فاعلًة أمٌر حيوي لتنفيذ السياسة الوطنية المعني 

 االجتماعي والمضي قدما في حقوق المرأة.
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  الخاتمة
مهمة لتعزيز مواطنة المرأة. مع ذلك, إنها  اأظهرت نتائج هذه البحوث بأن عمليات بناء الدولة ال تقدم فرص

النخب السياسية والتقليدية غالبًا ما تعارض وبشدة مثل هذه التحسينات في مجال حقوق المرأة أيضًا ُتظهر أن 

ومشاركتها السياسية. واألهم من ذلك أن النتائج تشير بأن الدول المانحة ال تحصل على االستفادة الكاملة 

سي والمؤسسي واالجتماعي من الفرص المتاحة لتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار عملية التغيير السيا

التي تبعت الصراع. في حين أن الجهات المانحة دعمت مجموعة من المبادرات بين الجنسين في هذه 

لديها تركيز فني أكثر من التركيز  ;السياقات, إال أن معظمها غير مرتبط بجدول أعمال بناء دولة أوسع

دًال من التعميم الحقيقي. عالوة على ذلك, فإن السياسي, و تكون منفصلة عن مشاريع "النوع االجتماعي" ب

السلطة  من نمط أوسع نطاقاً  من بين الجنسين عالقات القوة االرتباط بين فكنهج الدول المانحة غالبًا ما ي

  .توزيع المواردو 

  تفيد الجهات المانحة.الدروس المستجدة من هذه البحوث  ألهمأدناه موجز  

م النوع االجتماعي على أنه قضية سياسية.هذا يتضمن السؤال عن كيفية الجهات المانحة في حاجة إلى فه

ارتباط أنماط عدم المساواة بين الجنسين مع التسوية السياسية الكامنة وراءها واألنماط األوسع للسلطة وتوزيع 

السلطة الخاصة, الموارد. كما أنه يتطلب دراسة كيفية ارتباط تبرير استبعاد المرأة  بأنها تقليد يرتبط بمصالح 

كذلك كيفية ارتباط عدم المساواة بين الجنسين بجوانب هشاشة الدولة مثل انعدام األمن والفقر والفساد. من 
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أجل القيام بذلك, على الجهات المانحة اعتماد نهج االقتصاد السياسي لتحليل النوع االجتماعي فضًال عن 

التحليالت السياسية , واالقتصادية , والنزاعات, واألمن  االندماج الكامل لقضايا المساواة بين الجنسين في

  التي تضطلع بها في سياقات ما بعد الصراع.

ينبغي على الجهات المانحة تعزيز مصالح المرأة مع الجهات الفاعلة في أقوى وأكثر اللحظات الحاسمة في 

  االنتهاء من الصفقات السياسية. عملية بناء الدولة بدًال من جعل الجنسين عنصرا "الوظيفة اإلضافية" بعد

على وجه الخصوص, يمكن للجهات المانحة أن تفعل المزيد لتعزيز مشاركة المرأة في "السياسة العليا" 

للتسوية السياسية. يجب أن توفر حوافز لتشجيع النخب إلشراك المرأة في مفاوضات رسمية وغير رسمية 

البة بالتضمين. كذلك يجب على الجهات المانحة تجاوز حول تسوية سياسية, فضًال عن دعم النساء للمط

الحساسيات للعمل مع األحزاب السياسية حول قضايا الديمقراطية الداخلية والدور القيادي للمرأة.إن التركيز 

الحالي لعمل المانحين على النوع االجتماعي في سياقات ما بعد الصراع يركز على اإلصالحات المؤسسية, 

والمساعدة التقنية. هذه األمور مهمة , ولكن تأثيرها محدود إذا كانت المرأة غير قادرة على ت تقديم الخدماو 

  المشاركة على أعلى المستويات السياسية أو شكل جدول أعمال السياسات.

أحد العوامل الرئيسية التي تمنع المرأة من االستفادة من كالحواجز االقتصادية واالجتماعية والثقافية تظهر 

الصراعات . وتشمل هذه بعد   برزفرص الجديدة للمطالبة بالحقوق والمشاركة في الحياة السياسية التي تال

المتعلقة بالقدرة البشرية والمواقف االجتماعية, فضًال عن الحواجز المتصلة بثقافة السياسة ودور  تلك العوائق

الجمع بين دعمها لإلصالح المؤسسي مع  لجهات المانحةخل المؤسسات الرسمية. لذا ينبغي على االرعاية دا

 االعتبار فيالتركيز على تعزيز دور المرأة االجتماعي واالقتصادي والقدرات السياسية. كما أنها تحتاج لتأخد 

. إن إتباع نهج شامل لحقوق المرأة مفيد, المحددة للعمل على المحسوبية والفسادأثار النوع االجتماعي 

ة الفتقار المرأة للحقوق االقتصادية واالجتماعية تأثير على حصولهم على الحقوق ولالعتراف بالسبل العملي

  المدنية والسياسية.

تعزيز التحالفات الواسعة بين صفوف إلى مساعدات المانحين للحركة النسائية أن تهدف أخيرًا , يجب 

تطوير جدول أعمال السياسة . وينبغي أن تدعم هذه التحالفات المجتمع المدني والسياسة والمؤسسات العامة
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الخاصة بها , ليصبحوا جهات سياسية فّعالة للتعامل مع عمليات التغيير السياسي والمؤسسي. وهذا ينطوي 

على المخاطرة من خالل العمل مع مجموعة أوسع من الشركاء. على وجه الخصوص , الجهات المانحة 

ة" والمنظمات النسائية لربطها في مناقشات حول بحاجة للوصول إلى مستوى القاعدة الشعبية "غير الغربي

في مرحلة ما بعد النزاع. المانحون أيضًا بحاجة إلى تجاوز نموذج الدعم الفني وتمويل والمجتمع اتجاه الدولة 

المشاريع , وتوفير التمويل األساسي والسياسي وبناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني للمرأة من أجل تطوير 

نظرًا لضعف مؤسسات المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الصراع , و دامة وفعالة سياسيًا. مؤسسات مست

عليه  مليتمع المدني للمرأة دون أن تيجب على الجهات المانحة التعامل بحذر شديد من أجل دعم المج

   جدول أعماله. 
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