
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعوة لتقديم ملخصات بحث 
 

 مشاركة النساء في السالم، األمن والعمليات االنتقالية في العالم العربي 
 

 7112تشرين الثاني  18إلى  16مؤتمر، بيروت، من 

 
 اضاتانتف أثناء الشوارع إلى العربي العالم عديدة من في أرجاء والرجال النساء خروج على سنوات ست مرور بعداليوم و
بشكل  أفضل مستقبل في اآلمالتقوضت  السياسية، والمشاركة العدالة ،السياسية اإلصالحات إلى داعين العربي الربيع
 في الستبداد وتصاعد الستقرار وعدم العنف ازداد ،جذوره في المجتمع الديمقراطي التغيير يضرب أن من فبدلا . كبير

 .العربية البلدان غالبية
  

 والعراق واليمن ليبيا كما تعيش في األفق القريب، رى نهاية لهصراعاا وحشياا ل ت   السادسة لسنةول تشهد سوريا فهاهي
 من جديدة مستويات أخرى عربية بلدان وتشهد. وتفتيتها مجتمعاتها عسكرة إلى تؤدي المستويات متعددة صراعات  
 على نحو كبير. المشاركة مساحات من يحد   الذي الستبداد

 
 متساوية في ارتفعت فيها اآلمال لحصول النساء على مشاركة سنوات ست بهذا التضييق، فبعد خاص بشكل النساء روتشع

 . مضى وقت أي من للخطر عرضة أكثر العالم العربي في المرأة وضع أصبح العام، المجال
 
 القرار صنع عمليات في المرأة كةمشار ل تزال في حين والفتيات، النساء ضد العنف يزداد واألزمات، النزاع سياق في

 .واهتماماتهاقضاياها  تهميش باستمرار ويجري للغاية، متدنية
 

 فيها تؤدي أو كبير حد إلى المرأة منها ستبعدت   التي واألمن العمليات الرسمية لبناء السالم على خاص بوجه ذلك وينطبق
 الحق من يحرمن وبالتالي المفقودة، القوة النساء تشكل منطقة،ال في السالم محادثات ففي. األحوال أحسن في هامشية أدواراا 

 .مجتمعاتهن مستقبل تحددس التي القراراتوضع  في المشاركة في
 

 واألمن، السالم تحقيق في فعالة مشاركة المرأة مشاركة إلى يدعو الذي، و1271 رقم األمن مجلس قرار بدء تطبيق ومنذ

 مفاوضات أثناء للتهميش تتعرض المرأة تزال ول. السالم محادثات في المرأة مشاركة على جداا  طفيفة زيادة سوى تطرأ لم

 أو الوساطة سواءا في نساء ةأي 7111 و 7111 عامي في واليمن العراق اتياتفاق تشارك في حيث لم. الرسمية السالم

 والستبعاد السياسي الستقرار عدم زيادة إلى فقط وأدت هشة السالم اتياتفاق كانت الحالتين، كلتا وفي. شهودك أو التوقيع
 .والتهميش

 
 والعمليات واألمن السالم عمليات في المرأة مشاركة أن إلى تشير التي البحوثتزايد  من الرغم على الستبعاد هذا ويستمر
 أكثر السالم اتياتفاق يجعل ما ،بشكل فاعل والمساءلة والمصالحة العدالة قضايا ةعالجم تساهم في أن يمكن النتقالية
 .استدامة

 أجل من المحلية مجتمعاتها في المرأة تلعبه ما غالباا  الذي البناء الدورمع  السالم محادثات في تهميش المرأة هذايتناسب  ل
 والنتفاضات عنزاال ينتجها قد التي الجتماعية التحولت الحسبان في يأخذ ل أنه كما ؛منها والتخفيف النزاع آثار معالجة

 .العام المجال في نشاطاا  أكثر بدور المطالبة لمرأةوالذي يتيح ل ،البلدان من كثير في
 

 



 إيبرت فريدريش مؤسسة تدعو العمليات، هذه في المرأة مشاركة وتعزيز واألمن، المرأة، السالم حول البحوث ولتشجيع
 روبولوجياواألنت الجتماع وعلم السياسية علومبال /اتسيما المختصين ول ،/اتاألكاديميين رأةمال مركز دراسات / ومساواة

 ،المدني في ميدان حركات حقوق المرأة والمجتمع ناشطين/اتوال /اتالفاعلين وكذلك /اتالسياسيين /اتوالناشطين

 .7112 نوفمبر تشرين الثاني / 18 إلى 16 من بيروت في مؤتمر في للمشاركة

 
 

 :التالية األسئلة حول خصاتمل تقديم /اتالمهتمين /اتالمشاركين من يرجى
 

 المنطقة؟ في السياسية المرأة مشاركة على النزاع أث ر كيف 

 وعلى ضمان حقوق النساء كيف تؤثر مشاركة المرأة في المفاوضات السياسية على األنماط الجندرية في المنطقة ،
  ومشاركتهن الفاعلة في المستقبل؟

 المنطقة؟ في الجتماعية األعراف على النزاع في ةوالجتماعي السياسية المرأة مشاركة تؤثر كيف 
 الستراتيجيات هي ما الرسمية؟ وغير الرسمية السالم بناء عمليات في للمشاركة للنساء المتاحة الخيارات هي ما 

 ؟ملموسة نتائج لتحقيق المستخدمة

 سالم واستدامته، وترسيخ إحالل ال هل وجود عدد أكبر من النساء في مواقع صنع القرارات السياسية يؤدي إلى
  ثقافة الالعنف؟

 واألمن؟ السالم عمليات في المرأة مشاركة تعزيز في يسهم أن المدني للمجتمع يمكن كيف 
 

 
 :التالية الثالثة المحاور في أعاله المذكورة األسئلة سيتم طرحو
 

  الجتماعي؟ للتحول كمحفزات العربي العالم في والنزاعات النتفاضات
 

. لألدوار الجندرية اعنزال تغيير كيفية على سيما ول الشعبية، والنتفاضات نزاعلل البعد الجندري على المحور هذا ويركز
 العتبار في تأخذ فهي ل كضحايا، النساء دور على الغالب في والنزاع بالنوع الجندري المتعلقة المناقشة تركز حين وفي

لمجتمع في ا، قائدة معيلةكمناضلة،  المحلي، الصعيد على نزاعال بعد وما نزاعاتال في النساء تلعبها تيال المفصلية األدوار
 وبانية للسالم.

 . دهاالتي تقي   والتقاليد القواعد تتحدى وبالتالي العام،زي  الح إلىتخرج  الحدود، رسم المرأة تعيد ما كثيراا  النزاع، أوقات في 
 كان إذا عما ، يطرح التساؤلالمرأة أمام النزاعات هاتفتح التي الجديدة تالمساحا المحورهذا  فيه بحثي الذي الوقت وفي

 العقبات عن يطرح تساؤلت   ذلك، على وعالوة. اجتماعية تحولت إحداث خالل من المرأة تمكين على القدرة للصراع
  .الجذور عميق اجتماعي تحول دون تحول التي الجتماعية

 
 النساء في عمليات السالم:

 
 المحلي، المستوى على والنتفاضات النزاعات خالل كبير بشكل يتعزز ما كثيراا  المجتمع في المرأة دور أن من الرغم وعلى

 انطالقاا من الرسمية مقارنة بعدد المشاركين من الرجال، السالم عمليات في يشاركن النساء من نسبياا  قليالا  عدداا  أن إل
لدور  كبير تراجع وفي هذا. السالم نحو العملية النتقالية مراحل جميع إلى ولوص النزاع خضم في تبدأ التي المفاوضات

 معالجة ينبغي فهنا األحيان، من كثير في المستقبلية المجتمع أسس يتم فيه تحديد هي المكان التي  السالم اتفاقيات ألن" لمرأةا
 ويناقش لغياب دور المرأة المحتملة ي التفسيراتف المحور هذا يبحث .للسالم" جندري منظور وإدراج الجندرية، القضايا

 ما مراحل المحور يدرس شعبية، وانتفاضات بنزاعات مرت التي البلدان حالت من دراسة خالل ومن .مضادة استراتيجيات
 على الضوء يسلط كما .الصراع قبلما ( / البطريركي األبوي) الوضع إلى عودة هناك كانت إذا ما ويسأل النزاع بعد
 السالم عمليات في هنوإدماج السياسي القرار صنع عمليات في أكبر تمثيللتصلن إلى  النساء تستخدمها التي لستراتيجياتا

 ء، واآلليات التي تحقق تمثيالا سؤال أهمية أن تكون النساء في مراكز صنع القرار مدافعات عن حقوق النساويطرح  واألمن
 للنساء المتساوية المشاركة إلى الدعوة في الدولي المجتمع دورل حاسم بتقييم قومي كما. لشرائح واسعة من النساء اا حقيقي

 المرأة تطلعات دعم في فعاليته يثبت لمرأةا أمام السياسية المساحات لفتح الخارجي الضغط كان إذا عما سأليو والرجال،
 مشاركتها. زيادةل
 



 يساهم في التغيير؟ أن المدني لمجتمعل يمكن كيف. القائمة السلطة بنية لتغيير كفرصة النزاع
 
 تميل اإلعمار، وإعادة والمصالحة النزاع إدارة في تلعب دوراا هاماا  أن تستطيع المرأة أن عموما به مالمسل   من أنه حين في

 .السالم محادثاتو الرسمية السياسة إلى الوصول في فرصها لقلة نظراا  رسميةال غير سالمال عمليات في النخراط إلى المرأة
 الضوء لتسليط كفرصة الرسمية غير السالم عمليات في المرأة مشاركة حول للتصورات نقدي تقييم   إلى محوريهدف هذا ال

 أو توسيع دور المرأة "الطبيعي" في المجتمع.أكثر 
 بمعنى للجندرية، ليديةالتق النمطية والبللق إدامة بمثابة الرسمية غير مالالس عمليات في النساء قوة من ستفادةال صبحت هل
 منظمات تستخدمها التي الستراتيجيات هي ما الرسمية؟ العمليات في والرجال الرسمية غير العمليات في النساء تنشط أن

 في الفاعلة والجهات ةويالنس المنظمات بين الروابط تعزيز يمكن كيف المرأة؟ مشاركة أفق لتوسيع ةالنسوي المدني المجتمع
 الرسمية؟ السالم عمليات

 
 
 
 

 كيفية تقديم طلب المشاركة ومعلومات إضافية 
 

  wps.conference.beirut@gmail.comلكتروني عنوان البريد اإل على يرجى إرسال المساهمات
كلمة باللغة العربية أو  111و  211صات بين تراوح طول الملخ  وت، 7112تموز  11هو صات موعد لتقديم الملخ   خروآ

 النكليزية.
  

مع نهاية شهر  /هنوملخصاتهم /اتباختيار المشاركين رأةمومساواة / مركز دراسات ال و فريدريش إيبرت تيستقوم منظم
 من خارج لبنان  /اتتموز، كما ستقوم بتغطية نفقات سفر وإقامة المشاركين

 
 .النقاش بشكل فعال في لمشاركةوا ،المؤتمرأثناء  /نمساهماتهمو /نأوراقهم تقديم ات/المختارين /اتالمشاركين من وسيطلب

 .القادمة األشهر في أهمية األكثر ورشات العمل مساهمات نشرتين المؤسس وتعتزم 

 
 wps.conference.beirut@gmail.com مراسلتنا على عنوان في رجاءا  دواأخرى،لتترد   أسئلة في حال وجود أية


