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:)BPI( مبادرة آيكان للسالم األفضل
كيفية القيام بالوساطة الشاملة للجميع والتي تراعي النوع االجتماعي

علــى مــدى أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان، كان موظفــو آيــكان وشــركائها 
ُيعتبــرون قــادة فكــر ورواد فــي مجــال الوســاطة الشــاملة التــي تراعــي النــوع 
االجتماعــي وصناعــة الســام. تمكــن مبــادرة آيــكان للســام األفضــل مــن 
نشــر ومشــاركة هــذه المعرفــة والخبــرة العمليــة مــع مجتمــع أوســع مــن صنــاع 
السياســات والوســطاء والممارســين، بحيــث تكــون عمليــات الســام والوســاطة 

ــا مجهــزة بشــكل أفضــل لحــل النزاعــات المعاصــرة. ــة الخاصــة بن العالمي

توفر مبادرة السالم األفضل الخاصة بآيكان:
عمــل . 1 و«كيفيــة«  »لمــاذا«  حــول  ســابقة  ودروس  حــاالت  علــى  امثلــة 

االجتماعــي؛ النــوع  تراعــي  التــي  الشــاملة  الوســاطة 
 نمــوذج للمعاييــر الخاصــة بكيفيــة تحديــد وإدمــاج مجموعــات المجتمــع . 2

المدنــي الملتزمــة بحــل النزاعــات مــن خــال العمليــات السياســية غيــر 
العنيفة.

توفيــر المشــورة بشــأن كيفيــة التغلــب علــى األعــذار األكثــر شــيوعا . 3
إلقصــاء النســاء صانعــات الســام مــن الوســاطة؛

إطــار قابــل للتعديــل مكــون مــن أربعــة أجــزاء يمكــن للوســطاء وممارســي . 4
الســام اســتخدامه لضمــان المشــاركة الفعالــة للنســاء مــن بنــاة الســام 
وإدمــاج المنظــور المراعــي للنــوع االجتماعــي )المنظــور الجنــدري( فــي 

الوســاطة مــن مرحلــة مــا قبــل المحادثــات إلــى مرحلــة التنفيــذ؛
تحليــل وضــع الســام والصــراع وتصميــم اإلجــراءات والخطــوات بحيــث . 5

تراعــي النــوع االجتماعــي؛
األطــراف، . 6 متعــددة  للمنظمــات  االستشــارية  الخدمــات  توفيــر 

والحكومــات والنســاء العامــات فــي مجــال بنــاء الســام علــى مســتوى 
و العالــم؛ 

الوســاطة . 7 مجــال  فــي  العامــات  والنســاء  المستشــارين  مــن  كادر 
ــادرة الســام األفضــل والمعتمديــن الذيــن يجيــدون  ــى مب المدربيــن عل
عــدة لغــات، ويقطنــون فــي أماكــن مختلفــة حــول العالــم ويمكــن التعاقــد 
معهــم وإرســالهم لدعــم عمليــات الوســاطة الرســمية وغيــر الرســمية.
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نبذة عن آيكان 

لرفــع  عملهــا  أيــكان  تكــرس 
التــي  والمنظمــات  المــرأة  صــوت 
أثرهــا  وتعظيــم  المــرأة  تقودهــا 
والمرونــة  الســام،  تعزيــز  فــي 
والصابــة، والمســاواة فــي الحقــوق، 
البلــدان  فــي   )PREP(والتعدديــة
والتطــرف  العنــف  مــن  المتضــررة 
تقــدم  السياســي.  الفضــاء  وانغــاق 
والتحليــات  الفكريــة  القيــادة  آيــكان 
وهــي  االجتماعــي،  للنــوع  المراعيــة 
تزويــد  خــال  مــن  مهمتهــا  تنفــذ 
إلــى  للوصــول  براوبــط  شــركائها 
صنــع  إلعــام  الدوليــة  الســاحات 
ــر  السياســات الســام واألمــن، والتأثي
عليــه؛ والمــوارد لتمكينهــم مــن التأثيــر 
مــن  واالتصاليــة  مجتمعاتهــم؛  فــي 
خــال قيــادة التحالــف النســائي مــن 
أجــل القيــادة األمنيــة )وصــل( الــذي 
ــي ســتين منظمــة نســائية  ــط حوال يرب
محليــة الجــذور فــي ثاثيــن دولــة علــى 

العالمــي.  الصعيــد 

فــي غضــون بضــع دقائــق، اســتطاع الفيديــو تلخيــص ‘‘
ــى مــدى ســت ســنوات حــول مــدى  ــه عل ــا نقول ــا كن م
أهميــة مشــاركة المــرأة الســورية فــي عمليــة الســام 

بوضــوح وبــكل بســاطة. 

- ناشط سوري
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احتماالت فشل اتفاقات السام تقل بنسبة 54٪ عندما يتم تضمين النساء ومجموعات المجتمع المحلي	 
1٩٩2- 2٠11: ظهرت النســاء كأرقام فردية في عمليات الســام: رئاســة الوســطاء، 2٪ والشــاهدات والموقعات 	 

4٪، والمفاوضات ٩٪
مــن بيــن 5٠4 اتفاقيــة تــم توقيعهــا منــذ صــدور قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 )2٠٠٠(، أشــارت 13٨ )٪27( 	 

إلــى النســاء
ترتبط المستويات العليا للمساواة بين الجنسين بانخفاض الميل للنزاع بين الدول وداخلها	 
2٠1٨: ثمانيــة مــن قــرارات مجلــس األمــن الدولــي وأربــع وســبعون خطــة عمــل وطنيــة بشــأن المــرأة والســام 	 

واألمــن

االحصائيات والحقائق

لماذا نحتاج إلى مبادرة السالم األفضل BPI؟
الحــروب  هــذه  نشــوب  لمنــع  الماضــي.  مــن حــروب  تعقيــًدا  أكثــر  اليــوم  نشــهدها  التــي  والصراعــات  الحــروب  إن 
والصراعــات، أو لحلهــا بشــكل فعــال، مــن الضــروري أن تشــارك الــدول والجهــات الفاعلــة المســلحة مــن غيــر الــدول فــي 
التفــاوض علــى الســام. لكنهــم وحدهــم ال يســتطيعون تحقيــق الســام الدائــم. مــن الحتمــي تضميــن الجهــات الفاعلــة 
ــا تنشــط فــي  ــى األرض، فإنه ــق عل ــة الســام. ومــع المعرفــة بالحقائ ــن والمــرأة فــي عملي فــي مجــال الســام والمدنيي
كل المجــاالت، بــدءا مــن تقديــم اإلغاثــة إلــى الاجئيــن، إلــى التوســط فــي وقــف إطــاق النــار علــى المســتوى المحلــي، 
والتفــاوض علــى الســام، ومكافحــة التطــرف العنيــف، ونــزع ســاح المقاتليــن والمســاعدة فــي المصالحــة. ومــع ذلــك، ال 

تــزال هــذه المعرفــة الناتجــة عــن الخبــرة وااللتــزام غائبتيــن عــن عمليــات الســام.
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يوضــح الجــزء األول قضيــة مشــاركة المــرأة فــي تاريــخ وتطــور صنــع الســام ويبرهــن علــى 
أهميــة إدراج عناصــر المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي عمليــات الســام الحاليــة.

الجزء األول

الجزء الثانى

الجزء الثالث

ويتنــاول الجــزء الثانــي ســتة حواجــز شــائعة تعــوق تضميــن النســاء للمشــاركة فــي بنــاء 
الســام، وكيفيــة التغلــب عليهــا.

ــي يمكــن  ــة أجــزاء مــن اإلجــراءات الت ــا مــن أربع ــث إطــارا شــاماً مكون ويقــدم الجــزء الثال
للوســطاء والممارســين والجهــات المانحــة اتخاذهــا لضمــان المشــاركة الفعالــة للنســاء 
العامــات فــي مجــال بنــاء الســام وإدمــاج المنظــورات المراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي 
ــذ. ــى مراحــل التنفي ــة ووصــوال إل ــات الســابقة للعملي ــن المحادث ــدءا م ــم الوســاطة ب تصمي

قابلة للنقل بسهولة؛	 
قابلة للترجمة؛	 
قابلة للتعديل لتتكيف مع السياقات المحلية؛ و	 
تضمــن توفيــر أســاس متيــن مــن المبــادئ والقيــم 	 

والمكونــات األساســية الازمــة لضمــان الشــمولية 
الفعالــة

منتجات مبادرة السالم األفضل ومواردها

ــة«  ــدروس الســابقة حــول »ســبب« و »كيفي ــى الحــاالت وال ــة تســتند إل ــب أداة الســام األفضــل إرشــادات عملي ــدم كتي يق
الوســاطة الشــاملة والجندريــة. كمــا يقــدم المشــورة وعينــة مــن المعاييــر حــول كيفيــة تحديــد وإدمــاج مجموعــات المجتمــع 

المدنــي الملتزمــة بحــل النزاعــات مــن خــال العمليــات السياســية وغيــر العنيفــة.

:BPT كتيب أداة السام األفضل

أداة
السالم
ا�فضل

دليل مفتوح المصدر يقّدم خطوات عملية �دراج النساء من بناة 
السالم ومنظور النوع االجتماعي بشكٍل فّعال في الوساطة، ومنع 

الصراعات، وصنع السالم.

يساعد الدليل على تحويل عبارات جدول أعمال قرار مجلس 
ا�من الدولي رقم ١٣٢٥ وروحه إلى حقيقة واقعة.

شبكة العمل الدولية للمجتمع المدني
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Un guide open source offrant des mesures 
concrètes pour l’inclusion effective des femmes 
artisanes de paix et les perspectives de genre 

dans la médiation, la prévention des conflits, et la 
consolidation de la paix.

Contribuer à la mise en œuvre de la parole et de 
l’esprit du programme de la résolution 1325 du 

Conseil de sécurité de l’ONU.
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هل ترغب في دعم أداة 
السام األفضل؟ 

العنوان االلكتروني:
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ــات  ــع الســام، فالمحادث ــف نصن ــى طــرح الســؤال حــول كي ــاج إل »نحت
لتمكيــن  مــا هــو مطلــوب  نفــس  ليســت  القتــال  إنهــاء  إلــى  الراميــة 

الســام.« 
- روزا إميليــا ســاالمانكا، المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة البحــوث والعمل 

االجتماعــي واالقتصادي )CLASE( بكولومبيا

الدعم السياسي:
الضغط من أجل إشراك النساء العامات في مجال 

بناء السام في الوساطة واالجتماعات الرئيسية 
ومؤتمرات القمة والمشاورات؛ والدعوة للحصول 

على ورقات إعامية تراعي النوع االجتماعي إلعام 
المسار 1 وغيره من العمليات ومؤتمرات القمة.

الدعم التقني:
تزويد النساء العامات في مجال بناء السام بإمكانية 
الوصول إلى الخبرات التي تراعي النوع االجتماعي 
بشأن األمن، والحوكمة، والموارد الطبيعية، وغيرها 

من القضايا المرتبطة بعملية بناء السام.

الدعم اللوجستي والمالي:
تمكين مشاركة المرأة من خال المساعدة فيما 

يتعلق بالسفر، واألمن، والتأشيرات، وتوفير التمويل 
في الوقت المناسب

مفهوم العملية والغرض منها:
فهم السياق، وتحليل محركات الصراع والسام 

والغرض من العملية و/أو المواضيع مع النساء بناة 
السام.

اإلعداد/المحادثات المسبقة، اثناء محادثات 
السام، والتنفيذ

باســتخدام إطــار العمــل المكــون مــن أربعــة أجــزاء، قامــت آيــكان بإعــداد أفــام  وكتيبــات إلثبــات أن المنظــور 
المراعــي للنــوع االجتماعــي وإدمــاج المــرأة مهمــان للقضايــا التــي غالبــا مــا تكــون فــي صميــم مفاوضــات الســام، 
وكيفيــة معالجتهــا. تســتخدم سلســلة األفــام الخاصــة بمبــادرة الســام األفضــل عدســة مراعيــة للنــوع االجتماعــي 

لمعالجــة:
1. تصميم عملية الوساطة الشاملة للجميع: لماذا يعد هذا األمر مهما، وكيفية التغلب على العقبات

2. الحوكمة، بما في ذلك تقاسم السلطة
3. العدالة، بما في ذلك آليات العدالة االنتقالية بعد الحرب

4. األمن، بما في ذلك عمليات وقف إطاق النار وإصاح الشرطة المجتمعية
5. االنتعاش االجتماعي االقتصادي، بما في ذلك حقوق األراضي
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