
 

 

 كولومبٌا
 

  2010)-(2018 سانتوس مانوٌل خوان الرئٌس , رئاسً دستوري جمهوري :الحكم نظام
 وال , التنفٌذٌة المناصب من%30  النساء تشغل أن على الكولومبً القانون ٌنص :النساء مشاركة
 من %12 من أقل النساء شغلت2010  عام وفً .المنتخب المكتب فً النساء لمشاركة كوتا ٌوجد
 البرلمان فً مقاعد

  نسمة ملٌون ٧٤ على ٌزٌد :السكان
 

 وسياقه النزاع خلفية
 
 فترة فً شخص 200000 حوالً بحٌاة أودى الذي المتنازعة األطراف بٌن العنف من كامل عقد بعد

 والحزب المحافظ الحزب قامviolencia) (La  ”فٌولٌنسٌا ال“ سمً والذي1948-1958  مابٌن
 فً الحكم زمام تسلم تبادل على الحزبان اتفق وقد .(NF) الوطنٌة الجبهة كومةح بإنشاء اللٌبرالً
 العصابات من مجموعة قٌام شهد الستٌنات مطلع أن إال .الخطوة هذه تلت التً عشرة الست السنٌن
 كانت العصابات هذه أكبر ومن , والشمول االجتماعً التغٌٌر بأجندة مطالبة السالح بحمل الثورٌة
 لٌبٌراسٌون دي إجٌرسٌتو”و(FARC)  ”كولومبٌا دي رٌفولوسٌونارٌاس أراماداس وٌرزاسف“ عصابة
 األطراف توسعت كما الوقت بمرور تعقٌدا   الداخلً المسلح النزاع ازداد ولقد .(ELN) ”ناسٌونال
 منذ بالنزاع المتعلقة الموت حاالت وصلت , مخدرات وتجار عسكرٌة شبه عناصر لتشمل المنتازعة

 ألكثر الداخلً التهجٌر إلى باإلضافة , المدنٌٌن من%80  بٌنها من حالة218000  إلى 8591 عام
 شبه جماعات ظهور بسبب النزاع هذا تفاقم وقد .المدنٌٌن من اآلالف عشرات واختفاء ملٌون5,7  من

  (.كولومبٌا دي ٌونٌداس أوتودٌفٌنساس) الكولومبٌة العسكرٌة بالقوات صلة ذات عسكرٌة
 

  النساء شمل
 

 أن كما , كبٌرة اقتصادٌة صعوبات ٌواجهن أن اضطررن فقد ومجتمعاتهن ألسرهن األساسٌات المعٌالت فكونهن , متفاوت بشكل النزاع بهذا النساء تأثرت
 النساء تقع ذلك على وعالوة  .ضعٌفات جعلهن إلى أدى مما واالجتماعٌة الصحٌة والخدمات التعلٌم على للحصول الفرص من العدٌد من حرمهن العنف
 الذي األصلٌٌن البالد سكان من أن اإلحصاءات وتظهر ,المهجرٌن األشخاص من%70  حوالً األطفال مع وٌشكلن المنتشر واألسري الجنسً للعنف ضحاٌا
 .هممن%65  النساء تشكل النزاع نفس فً المقتولٌن األفارقة الكولومبٌٌن بٌن من أما نساء منهم %76  النزاع فً قتلوا
 

 1999)-,2002 (2012 فً(FARC)  عصابة مع األخٌرة المفاوضات جهود عن النسائً العنصر غٌاب أن إال سالم كناشطات الحً دورهن من بالرغم
 للسالم فوٌضت“ حملة سمٌت جماعٌة حملة بتنظٌم المدنً المجتمع قام 1997 عام ففً , كبٌر بنجاح الثمانٌنات منذ السالم محاوالت تحظ ولم. ملحوظا   كان

(RNM)  الوطنٌة النساء شبكة مثل نسائٌة مؤسسات لعبت وقد , رسمٌة غٌر اقتراع صنادٌق فً للسالم التصوٌت على فٌها الناس تشجٌع تم ”والحرٌة والحٌاة
 الرئٌس حكومة وFARC  بٌن السالم تمفاوضا دفع إلى أدت التً المركزٌة العوامل من واحدة الحملة هذه اعتبرت وقد الجهود هذه فً وقٌادٌا   مهما   دورا  

 فرٌق داخل فقط واحدة امرأة وجدت فقد , النساء تشمل لم المفاوضات هذه أن إال المبادرة هذه فً الهام النساء دور من وبالرغم .1999 سنة فً باسترانا
 رافقت التً اللجان صفوف بٌن لٌكن   فقط رٌاتأخ نساء ثالث ودعٌت , FARC جانب على واحدة امرأة وال تتواجد لم بٌنما الحكومً المفاوضات
  .فقط نساء أربع هناك كان المفاوضات طاولة على الجالسٌن شخصا   األربعٌن بٌن من النهاٌة فً إذن .المفاوضات

 
من النساء حاجات لتمثٌل مساحة فٌه أتحن عام منتدى النساء نظمت2000  عام فً  المفاوضات فشل وبعد .المفاوض ٌقللفر المرافقة اللجان إلى اقتراحات وقد 
 مفاوضات فً وشاركن ”السالم مجتمعات“ بـ ماسمٌنه بإنشاء قمن كما بوغوتا فً السالم أجل من مسٌرة تنظٌم فً نسائٌة منظمات تعاونت2002  عام فً

 تعبئة سببت السالم عملٌة أن إال للنساء المحدودة المشاركة من وبالرغم .واألدوٌة الغذاء إلى الوصول ضمان أجل من المسلحة المجموعات مع إقلٌمٌة
 التً االتفاقٌة جمٌع مراجعة مهمتها الجنسانٌة لألمور آلٌة إنشاء مؤخرا   تم كما .الشعبٌة القاعدة مستوى على النساء لنشاطات أكبر مساحة خلقت قوٌة اجتماعٌة
 مع بالتشاور وتقوم الحكومة جانب ومنFARC  جانب من المفاوضات أفرقة أعضاء اآللٌة هذه وتضم , جنسانٌة نظر وجهة من التفاوض أفرقة أحرزتها
  .الجنسانٌة األمور فً وعالمٌٌن محلٌٌن خبراء

 
  األساسية األطراف
 بٌن المساواة بخصوص823  قانون الحكومة نصت2003  عام ففً ,النساء شمل سبٌل فً الخطوات بعض الحكومة اتخذت لقد :الكولومبية الحكومة
 على وصادقت وقعت كما الجنسً العنف تعالج التً القضاٌا تسرٌع إلى ٌهدف الذي092  رقم األمر2008  عام فً الدستورٌة المحكمة أصدرت كما الجنسٌن
  .واألمن السالم فً النساء بموضوع ٌتعلق فٌماUNSCR 1325  قانون تنفٌذ أجل من وطنٌة عمل خطة تتبن لم أنها إالCEDAW  اتفاقٌة

 الجٌش بقوات مرتبطة (AUC) النفس عن للدفاع المتحدة كولومبٌا قوات كمجموعة العسكرٌة شبه المجموعات أن المزعوم من  :العسكرية شبه مجموعاتال
 ”التسرٌح بعد ما قوات“ تدعى عسكرٌة شبه قوات قبل من مستمرا   مازال العنف أن إال 2006 عام فً تسرحت قد المجموعات هذه أن العلم ومع , الحكومً
  .معروف غٌر النساء شمل اتجاه موقفهم أن كما الرسمٌة المفاوضات من جزءا   لٌست المجموعات وهذه .واغتصابهن النساء قتل المجموعات هذه وتستهدف



 

 

FARC: تحقٌق أجل من الرسمٌة المفاوضات فً المشاركة المجموعة حالٌا   وهً كولومبٌا فً ثوار مجموعة أكبر هً المسلحة الثورٌة كولومبٌا قوات إن 
 فإن اآلن أما , لها التابعة المفاوضات أفرقة فً النساء سابقا   FARC ضمت وقد . النساء من هم المجموعة هذه فً المقاتلٌن ثلث أن المحتمل ومن .السالم
  الجنسانٌة مواضٌع حول االستشارٌة اآللٌة فً المشاركة خالل من ناشطات FARC فً النساء
ELN: مع السالم محادثات إلى منضمة غٌر المجموعة هذه ومازالت عصابات مجموعة أكبر ثانً هو الوطنً التحرٌر جٌش  FARCبمحادثات تقوم أنها إال 

  .السالم مفاوضات فً المدنً المجتمع شمل علىELN  حث وطالما الحكومة مع منفردة استكشافٌة
 منظمة كذلك. النساء لشمل الضغط ممارسة فً نشاطا   األكثر المنظمات من واحدة وتعتبر (RNM) ٌةالوطن النساء شبكة منظمة وتشمل :النساء منظمات
12  تضمن والت2002ً  عام فً للسالم النساء أجندة أصدرت قد وكانت 2001 عام منذ السالم جهود تدعم كانت التً(IMP)  السالم أجل من النساء مبادرة

 .بندا  
 

 :صلة ذات وثائق

 http://wsp.presidencia.gov.co: المفاوضات فرٌق فً امرأتٌن شمل سانتوس ٌسالرئ إعالن -

 cowww.mesadeconversaciones.com. :2013 السٌاسٌة المشاركة بخصوص والحكومة FARC بٌن اتفاقٌة -

 www.wola.org :2013 والرٌفً الزراعً اإلصالح بخصوص والحكومة FARC بٌن اتفاقٌة -

 www.mesadecoversaciones.com.co : 2012األمد وطوٌل راسخ سالم وبناء النزاع إٌقاف أجل من عامة اتفاقٌة -

 

 
  

 

 لألحداث الزمني الخط
   الفالحٌن تحالف لمالحقة الحكومة حملة من الناجٌن قبل من (FARC) المسلحة الثورٌة كولومبٌا قوات تأسٌس تم  1964 

  .(EPL) الشعبً التحرٌر وجٌش (ELN)الوطنً التحرٌر جٌش تأسٌس تم كذلك .اللٌبرالً والحزب الشٌوعً

 .العنف تفاقم إلى أدى مماFARC  لمحاربة مٌلٌشٌات بإنشاء المخدرات تجار قام 1980الثمانٌنات

 1987 عام حتى دامت التFARCً و بٌتانكورت بلٌسارٌو حكومة بٌن النار إطالق لوقف سالم محادثات أول  1984 

 .الرسمً ٌرغ االقتراع صندوق فً شخص مالٌٌن10  فٌها شارك والحرٌة والحٌاة للسالم التفوٌض حملة  1997

  الحكومً المفاوضات فرٌق فً فقط واحدة امرأة شاركت ,FARC  مع السالم مفاوضات بداٌة باسترانا الرئٌس أعلن  1999

  .فٌه نساء ال آخر بفرٌق استبداله تم الفرٌق هذا أن إال األول 

  .معلنا   حدثا   بعد فٌما أصبح للنساء منتدى(RNM)  الوطنٌة النساء شبكة نظمت  2000

 .نجاح أي تحقٌق دونFARC  مع السالم محادثات نهاٌة  2002 

  , كوبا-هافانا مدٌنة فً رسمٌة غٌر سرٌة بمحادثاتFARC  وممثلو سانتوس برئاسة الكولومبٌة الحكومة ممثلو بدأ /2012فبراٌر

 .للفدٌة سعٌا   المواطنٌن خطف عن ستتوقف أنها فٌه تعلن بٌانا  FARC  وأصدرت 

  ونصت األمد وطوٌل راسخ سالم وبناء النزاع إٌقاف أجل من عامة اتفاقٌة FARCو الكولومبٌة الحكومة ممثلو قعو /2012أغسطس

 .السالم بعملٌة متعلقا   واحدا وبندا   موضوعٌة بنود5  فٌها أجندة على االتفاقٌة هذه 

  .الرسمٌة المفاوضات بداٌةFARC  وقواد سانتوس الرئٌس علن /2012أٌلول

  فً النساء شمل ٌتم لم ,نوفمبر /الثانً تشرٌن شهر فً كوبا إلى انتقالها ثم النروج فً الرسمٌة المحادثات انطالق  1/2012تشرٌن

 .استشاري بدور المفاوضات أثناء حاضرات كن نساء أربع أن إال المفاوضات  أفرقة 

  طاولة على للمشاركة النساء كما , جنسانٌة نظر وجهة من السالم ببناء تتعلق أمورا   للسالم وطنٌة نسائٌة قمة ناقشت 1/2013تشرٌن

 .التفاوض  أفرقة إلى اقتراحات وقدمت السالم مفاوضات 

  حزب إلى وتحوٌلها FARC سالح نزع بصدد بنودا   وتتضمن السٌاسٌة المشاركة بخصوص اتفاقٌة إلى التوصل تم 2/2013تشرٌن

 رٌفٌروس   بولٌن مارٌا وهما الحكومً المفاوضات فرٌق إلى المرأتٌن رالمباش الضم سانتوس الرئٌس أعلن كما , سٌاسً 

  .لوزانو رٌنتٌرٌا نٌجٌرٌا و

  تأسٌس تم  البٌان هذا بنود من واحد وبموجب ,بالضحاٌا ٌتعلق فٌما مشترك مبادئ بٌان المتفاوضة األفرقة أصدرت 2014/ حزٌران

  ودور أخرٌات خبٌرات إلى باإلضافة FARC ومن الحكومة من ٌنممثل اللجنة هذه وتتضمن الجنسانٌة حول لجنة شبه 

 .جنسانٌة وأمور النساء شمل ضوء فً والمستقبلٌة الحالٌة االتفاقٌات مراجعة هو اللجنة هذه 

  

 .الضحاٌا وتعوٌض دالةالع و المخدرات سٌاسة فٌها بما األخرى األمور صدد فً اتفاقٌة إلى ٌتوصال لم الفرٌقان ومازال جارٌة المفاوضات ومازالت

  النساء شمل مجال فً نجاح أي إحراز اآلن حتى ٌتم ولم بالجنسانٌة متعلقة اتفاقٌات أي إلى الوصول ٌتم لم اآلن وإلى

http://wsp.presidencia.gov.co/
http://www.mesadeconversaciones.com.co/
http://www.wola.org/
http://www.mesadecoversaciones.com.co/

