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  الس�م عمليات في المدني المجتمع �شراك نماذج تسعة

  

  

 بناء وإعادة الصراع حل إلى الرامية الجھودتنطوي  عندما تزداد الس�م متانة أن إلى تشير ا�دب من المتزايدة المجموعة

 الغالبية فإن تتراكم، ا�دلة من الرغم وعلى .المصلحة أصحاب من كاملة مجموعة على الحروب مزقتھا التي لمجتمعاتا

 في ال�عبين من جدا ضيقة مجموعة على تنطوي البلدان بناء وإعادة المسلح الصراع 0نھاء الرامية الجھود من العظمى

  .والذكور مسلحة ا�حيان معظم

  

 ھياكل إنشاء تم وقد. الس�ممحادثات  في المدني المجتمع مشاركة لزيادة مختلفة تقنيات استخدمت قليلة، حا0ت في

 سبيل على( المختلفة المصالح جماعات قبل من الس�م محادثات إلى المباشرة وغير المباشرة وصولالب للسماح التفاوض

 مشروع استعراض لعملية للسماح ةمحايداستشارية تقنية  ھيئات أنشئت وقد). الشمالية وأيرلندا غواتيما0 في المثال،

 ،تم ايقافھا أو موجودة تكن لم 1أن عمليات المسار  حيثو ). دارفور المثال، سبيل على( المھمشة الفئات قبل من اتفاقات
 وليبيريا، موزمبيق، أفريقيا، وجنوب المثال، سبيل على( رسمية مفاوضاتفي  بدءالعلى  المدني المجتمع ساعدفقد 

 التجارب ھذهوتقدم ). طاجيكستان وكولومبيا المثال، سبيل على( الس�م وبناء حوارلل منفصلة عمليات قيادة أو) سيراليون

  .ناجحة س�م عملياتب يتعلق فيما الھامة الدروس من عددا العالم أنحاء جميع من

  

  الرسمية المفاوضات في المباشر التمثيل: الشمالية أيرلندا.1
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  ايرلندا شمال

  السياق

  1996 عام في ا0حزاب كل شملت للمحادثات وعملية ، والمتعددة الفاشلة الس�م مبادراتو العنف من عقود بعد

  و النساء تشملالتي  ا�ولى المحادثات ھذه وكانت. الدائم للس�م ا0ن حتى أمل أفضل الشمالية ايرلندا عرضت

 10 في) بلفاست أو( الجمعةاتفاق  لتوقيع ضروري للمحادثات الشامل الطابع كان. السياسيين والممثلين الرئيسية ا�حزاب

  .الشمالية ايرلندا في الصراع أنھت المطاف نھاية في والتي ،1998 أبريل

  نموذجال

 السياسي التعاون -و الثقة من جو المدني المجتمع وقادة المحلية الحكومية غير المنظمات أتنشأللتعاون   ا�سس وضع

  :المثال سبيل على. الس�م محادثات أثناء

زيادة و المستقبل في التفكيرب تبدأ أن المحلية والجماعات ، المواطنين، 92' والتي تدعى مبادرة التحقيق جنةل تشجع
  2 السياسيةالعملية  مع للمواطنين مشاركة

/  ديري مدينة فيا�يرلندي  الجمھوري الجيشو البريطانية ا�من قوات بين وساطةالب والمصالحة لس�مقامت مجموعة ا •

  العنف  تخفيض إلى أدى مما لندنديري،

ساعدت  التي الرئيسية، الموضوعية القضايا بشأن العام الرأي لتسجيل" الس�م استط�عات"يونا�كاديم أجري    •
   ككل للمجتمع مقبول اتفاق تحديد في نيلمفاوضا

  

 الطوائف جميع تمثيل ضمان وبالتالي ا0نتخابات، خ�ل من المفاوضات طاولة إلى كان الوصول – الممثلين مفاوضات

  .الرئيسية

 الجناح( فين الشين ،مثل"المتطرفة" السياسية ا�حزاب أكثر استبعدت السابقة المحادثات ان - المحتملين المفسدين إدراج

 المشكلة، من جزءا كنت إذا" أنه افتراض على المحادثات بدأت مرة، و�ول). ا0يرلندي الجمھوري للجيش السياسي

  ."الحل من جزءا تكون أن إلى تحتاج

 تخصيص وتم. السياسي للحوار الشمالية أيرلندا لمنتدى  ن ممثلي 5 مقاطعة18 انتخبت  - المسار ا�نتخابي ثنائي نظامال •

 في طرف كلثم عين . اJجمالية ا�صوات من عدد أكبر التي حصدت  10الـ  لIحزاب مقعد  20 الـ  من تبقى ما

  .المفاوضات طاولةل الممثلين من اثنين المنتدى

  

 عبر سياسي حزب تشكيلتوقيع ل  10،000  المدني المجتمع قادة جمعت نساء – مباشرة المحادثات في المشاركة

  .المفاوضات طاولة على وبالتالي المنتدى، في قعدانزن بموف ا0نتخابات، في). للسيدات الشمالية ايرلندا حالفت( لمجتمعا

 عملية في المرأةJدراج  الحكومية غير والمنظمات ا�مريكية الحكومةفي  بارزون قادة دعا -  الدولي الدعم •

 تدريبية ودورات مؤتمرات توعقد NIWC لل اجتماع والدولية المحلية الحكومية غير المنظمات قدمت. الس�م

 .NIWC أفراد أيدي على

. مكوناته إلى أقرب تكون أن أجل من المفاوضات موقع خارج مكاتب NIWC تعين: المحلي التوافق و الدعم •

 ضمانل المدنيين ممثلينال من وغيرھا والنقابية، المدنية ا�عمال من تألفي مدني منتدى أيضا ت اقترحوقد 

 .العظيمة الجمعة اتفاق من كجزء المنتدى أدرج. ا0تفاق تنفيذ أنحاء جميع في الشاملة المشاركة

  التأثير

 السجناء إدماج وإعادة سراح وإط�ق المتكامل، التعليم مثل حيوية مواضيع لتشمل المحادثات NIWC مندوبو وسع

وعملن  الصراع، من الجانبين ك� ليتمثب وقامت النساء . المجتمع وتنمية المختلط، والسكن الضحايا، وحقوق لسياسيين،ا
 قضايالل أكثرفقد كان ھناك  ادراج NIWC  ،و نھج لنفوذ نتيجة. المتنافسة السياسية ا�حزاب بين ا0تصال جواتف سد على

. لتحليلل سھولة أقل ھوو كبير أمر المدني أثرالمجتمعان . آخر طرف أي من النھائي ا0تفاق في الواردة والمقترحات
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 NIWC تكان للمفاوضات، ا0نتخابات في للمشاركة جديدة مجموعات لتشكيل المدني مجتمعال فرصة من الرغم وعلى

  ).اOخرين من قليل عدد حاولقد و( الناجحة الوحيدة المجموعة

�  غواتيما

  السياق

 من العظمى غالبيتھم نسمة، 200،000 بحياة توأود عاما 36 استمرت أھلية حرب غواتيما0 ھتأن ،1996 عام ي

 غواتيما0اتحاد  شكلوا قد كانوا الذين المتمردين، مع مفاوضات الغواتيمالية الحكومة بدأت ،1991 عام في. المدنيين

  في المكسيك في محادثات استأنفت ،1993 عام في مماطلةال بعدو). الغواتيمالي الوطني الثوري ا0تحاد( الثوري الوطني

 غواتيما0 حكومةتفاوضت ،1996 و 1994 عامي بين. المتحدة ا�مممن  ورعاية شمو0 أكثر بناء تحت ،1994 مايو

  .1996 عام في الدائم النار إط�ق وقف إلى أدى مما س�م، قيةاتفا 11 على  بنجاح الغواتيمالي الوطني الثوري وا0تحاد

  نموذجال

  من تتكون ،)CNR( الوطنية المصالحة لجنة - واسع حوار عقد

  .1989 عام في) GND( الكبير الوطني حوارقدمو ما يسمى بـ ال والدينية السياسية، وا�حزاب الحكومة قادة

  ال�جئين، وجماعات والكنائس، اJع�م، ووسائل السياسية، وا�حزاب الحكومة، من مندوبا GND 47  حوار تضمن

  .اJنسان حقوق مجال في وخبراء وا�كاديميين، ا�عمال وقادة والط�ب، العمالية، والنقابات والتعاونيات،

 فقط تركز واحدةفكرة  من بد0 الديمقراطي، السياسي التفاوض فكرة GNDروج حوار ال – الھيكلية القضايا معالجة •

 وراء الكامنة الھيكلية القضايا يمندوب و قد اھتم. فقط المسلحة الجماعات وإشراك العسكرية النار إط�ق وقف على

  .ا0قتصادية والسياسة الحياة، ونوعية المواطنين، مشاركة بقضايا مثل النزاع،

   المجتمع المدني بين" أوسلو مشاورات" القادمة الوطنية المصالحة لجنة عقدت - المفاوضات نحو ا3طراف تحريك 

  السياسية( المجتمع قطاعات مختلف مع منفصلة حوارات خمسة عقدت. الغواتيمالي الوطني الثوري وا0تحاد

  وا�كاديميين، الشعبية، والمنظمات ا0تحادات الدينية؛ والمجموعات ا�عمال، وقادة ا�طراف،

  ).المھنية والھيئات التعاونيات،

 القطاعات جميع في الطرفين بين المباشرة للمفاوضات المشاورات في المشاركون دعا - مباشرةال لمفاوضاتل دعوةال •

  .المشاركة على قادرة ستكون التي

لصالح  تتحول العام الرأي قضاياو  السياسي للنقاش مساحة تخلق المشاورات سلسلة - العام الرأي في التحول •
  .المفاوضات

  المدني بين" أوسلو مشاورات" القادمة الوطنية المصالحة لجنة عقدت -  المفاوضات نحو ا�طراف تتحرك

  السياسية( المجتمع قطاعات مختلف مع منفصلة حوارات خمسة عقدت. الغواتيمالي الوطني الثوري وا0تحاد المجتمع

  وا�كاديميين، الشعبية، والمنظمات ا0تحادات الدينية؛ والمجموعات ا�عمال، وقادة ا�طراف،

  ).المھنية والھيئات التعاونيات،

 المدني المجتمع جمعية المفاوضات 0ستئناف 1994 عام اJطاري أنشأ ا0تفاق – التفاوض للفرق المشورة تقديم

)ACS .( ACS تمثيل مع تورونيو، كيسادا رودولفو المطران ا�سقفية قيادة تحت رسمي مجموعة مجتمع مدني استشاري 

 الشعوب الدينية، والجماعات العمالية، والنقابات ا�عمال، رجال وجماعات النسائية المنظمات: مثل قطاع 11 من

 والمنظمات البحوث، ومراكز اJنسان، حقوق ومنظمات اJع�م ووسائل السياسية، وا�حزاب �كاديميين،وا ا�صلية،

  .اJنمائية الحكومية غير

مواضيع  7 أصل من 6 بشأن توصياتوال واOراء المواقف وتشكيل لمناقشة ACS يفكلتم ت – ا8راء في توافق بناء
 بانتظام التوصيات فريقال قدم). العسكرية  الترتيبات / النار إط�ق وقف عدا ما جميعھا( الموضوعية للمفاوضات 

  .ا0قتراحات معظم وااعتمد نالذي للمفاوضين،
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 الرواتب، توفير خ�ل من ACSو دعم" ا�صدقاء مجموعة" في الفردية والحكومات المتحدة ا�مم - الدولي الدعم •

  .والتدريب اللوجستية، والمساعدة والسفر،

 :التأثير

 ACS، ولكن لم يكونوا مطالبين بتطبيقھا. بدورھا، كانت الـ ACSتتطلب من فرق التفاوض ا�خد بتوصيات الـ 

قادرة على مراجعة ومصادقة لغة ا�تفاقية النھائية، ولكن لم تكن تمتلك حق الفيتو على ھذا الموضوع. على 
ت في ا�تفاقية النھائية. ھذا تضمن اللھجة الرغم من الطبيغة غير الملزمة لھذا الكيان، أغلب التوصيات أدرج

حول مساواة النساء والوصول المتساوي للتعليم، ائتمان، مسكن، خدمات صحية، والعدالة. التوصيات المتعلقة 
  باNصMحات الزراعية وتوزيع اJراضي لم يتم شملھم.

   

  دارفور

  السياق

و صاغواً سويا  2004من خ�ل ا0تحاد ا0فريقي, في تموز  نظمت محادثات الس�م بين ا0طراف السودانية في دارفور,
من  العديدةالحكومة السودانية, حركة التحرير السودانية/الجيش, و حركة العدلة المساواة, على الرغم من الجو0ت 

النار  العنف و خرق و قف اط�قوجندي في السودان,  7000محادثات الس�م و قوات حفظ الس�م ا0فريقية التي تضم 
جيش تحرير السودان بزعامة  قاموضات, في نھاية ايار, ا, بعد سبع جو0ت من المف2005الى  2004استمر من الذي 

على اتفاق س�م دارفور, حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحركة  بالتوقيعميني ميناوي و حكومة الوحدة الوطنية 
تفاق لحل النزاع في دارفور, مع ذلك , العملية عرضت قضية مبتكرة من العدل والمساواة رفضت التوقيع، وفشَل ا0

  التضمين في المجتمع المدني, بشكل عملي ركزت على النساء 

  نموذج

المحادثات المبكرة تضمنت بعض نساء, لكن جھود الضغط الدولي وخاصة من قبل  –الدعوة الى زيادة التضمين 
الحكومة الكندية, و ا0تحاد ا0فريقي و التعاون مع ضغوط الناشيطن من اجل تضمين وصندوق ا�مم المتحدة اJنمائي, 

  اكثر للنساء

النتيجة كانت تشكيل فريق دعم خبراء من جنس محايد و مستشار الجنسين في ا0تحاد  -غير الحزبي  التقنيالدعم 
محادثات الرسمية اسمعّو صوت  النساء ابتداءاً من ا0فريقي, و الذين شكلوا سوياً موردأ تفنيا الى الوفود النسائية في ال

مرأة ( في نفس الوقت على مستوى  15اصروا على  (GEST)المجتمع المدني وصلواً الى المحادثات, فريقي الدعم التقني
لكن  عالي من التعليم و الحرفية), من ث�ث و0يات في دارفور , كان لديھم حالة شبه رسمية و لم يكون جزء من اي كيان

  تم اقترحھم للوفود , فريق تواسط ا0تحاد ا0فريقي, و شركاء غيرھم

فريقي الدعم التقني عملوا سوية على لجان محددة  –التأثير على المفاوضات من خ�ل فريق استشاري 
تركز على توزيع الثروة, و على ا0تفاقيات ا0منية, كبير المستشارين لبعثة ا0تحاد ا0فريقي للسودان ساعد اعضاء 

  الفريق التقني للتواصل مع النساء في كل فريق من المفاوضات 

من بين النساء المشاركات,و التأكد من قدرة اعضاء الفريق رئيس الوسطاء س�مي كانت بمثابة بطلة  –حليف مھم 
  التقني على الوصول, وساعد رفع وجھات نظر النساء أثناء المداو0ت

  التأثير

سلط الضوء على مشاركة النساء و الحاجة إلى حماية وأمن النازحين وال�جئين فريقي الدعم التقني اثارو ذات ا0ھتمام 
الخدمات الفعالة كمعايير لبناء الثقة, ا0تفاق ا0خير تضمن دعى الى زيادة نسبة -طعام و ا0منال -المشترك بين الطرفين

مشاركة المرأة و زيادة الحماية من التحرش الجنسي, و ا0عتراف بدور المرأة في بناء الس�م , فريقي الدعم التقني انضما 

  "المرأة في عملية الس�م وإعادة اJعمار في دارفور مباشرة الى الوفود النسائية 0عداد بيان مشترك, "أولويات
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  جنوب افريقيا

  السياق

 NPوالحزب الوطني ANC الكونغرس الوطني ا�فريقي   مزيج من العوامل الداخلية والخارجية جعل كM من 

بدأت المعارك على  1990يدركان الحاجة للمفاوضات السياسية. ولكن "عندما بدأت المفاوضات الرسمية عام 
% 307السلطة تظھر على السطح وتصاعد العنف السياسي بشكل مطرد، باNضافة إلى ازدياد عدد القتلى بنسبة 

كان ھناك الكثير من سكان جنوب افريقيا قلقا حيال العنف والخطر  1990. بحلول عام 1991إلى  1985من عام 
وعلى رغم أھمية الموقف كان من غير الواضح من الذي سيقوم اللذين يتھددان المفاوضات الدستورية المرتقبة. 

ببدء عملية تفاوض مقبولة من كM الطرفين. ولم يكن لدى معظم سكان جنوب افريقيا أمM بحكومة الحزب 
في   الوطني للرئيس ديكليرك، وكان يشتبه بشكل كبير بأن ھياكل أمن الدولة كانت متواطئة في أعمال العنف ". 

ف، تدخل قادة المجتمع المدني لتسھيل ا�تصا�ت بين الطرفين، مما أدى إلى اعتماد اتفاق السلم ھذه الظرو
، و في نھاية المطاف تم إنشاء دستور ديمقراطي جديد في نوفمبر تشرين الثاني 1991الوطني في سبتمبر 

1993.  

المؤيدين للديمقراطية و للفصل العنصري النشطاء المناھضينقاد  – انشاء جو ناضج من اجل المفاوضات
كانتيجة , ابتدأ رجال ا�عمال و قادة غيرھم   , ومقاطعة في جميع أنحاء العالم وحملة ابطال لMستثمارات

  با�عتراف بأن وقت التغير قد حان .

في جنوب أفريقيا, اعترفت الكنيسة ا�فريقية  معظم الطوائف مناثناء المؤتمر الوطني  – قبول المسؤولية
 التفرقة العنصرية نبذل دور العنصري التي لعبته , صاغت الوفود اعMن (روستنبرج) الالرئيسية �ول مرة ب

  للثروة. ةً أكثر عدلتوزيع دستور جديد وإلى  دعتو

 الكنيسة تنطوي على قمة سMم كليرك) الرئيس (دي، اقترح 1991في أبريل  - ةيالمضي قدماً نحو عملية توافق

فضM عن أطراف النزاع. رفض حزب المؤتمر الوطني ا�فريقي ھذه الدعوة   المجتمعات المحلية، قادةالرئيسية و
  معتبراً ايھا دعاية مغرضة ورفض الحضور.

من كبار ائتMف ( اJعمال ا�ستشارية قادة الكنيسة , و حركة كباردعا  - إجراء محادثات عبر قنوات خلفية
حل  جتماع طارئ. طّوروا فيه خطة� عمال في جنوب أفريقياال تشريع نقاباتو مجلس  ),التقدمية رجال اJعمال

 من اجل عقد مؤتمر السMم- مستقل و أكبربشكل   إلى الحكومة القمة لنقل زعماء سياسيين رئيسيين مع وسط

اتفاق السلم من  26من بين الموقعين ال رجال ا�عمال و الدين , و قادة من المجتمع  كان – تسھيل عملية التنفيذ
 .)، الذي أنشأ ھياكل �نھاء العنف السياسيNPAالوطني (

Nنشاء لجنة السلم الوطني، وتم اختيار قادة من القادة الدينيين ورجال   أدى اتفاق السلم الوطني  -  لجان الس0م 
لرصد  (LPCs) يلجان السMم اNقليمي والمحل  اJعمال كرئيس ونائب رئيس للجنة. كما أدى ا�تفاق إلى إنشاء 

وتم تجنيد متطوعين من لجنة السMم المحلية ليكونو ممثلين عن  .اتفاق السلم الوطني وحل النزاعات المحلية  تنفيذ 
 .مجتماعتھم على نطاق واسع، وتم تدريبھم في مجا�ت فض النزاعات وتسھيMت المقابMت والتفاوض

  التأثير

السلم الوطني الناتج عنھا على بناء الثقة بين الطرفين ليكونا قادرين ساعدت مبادرات المجتمع المدني و اتفاق 
سمح ھيكل لجنة السMم بمشاركة واسعة من  و على الدخول في مفاوضات سياسية حول مستقبل الدستور الجديد.

عن  كما أنه أعطى الناس مساحة للتعبير  قبل الجماھير في منع حدوث المزيد من العنف وحل العنف المتزايد، 
، 1994وقد عقدت جنوب أفريقيا أول انتخابات متعددة اJعراق في عام  .مظالمھم وبناء التماسك ا�جتماعي

  أحد أكثر الدساتير تقدما ومراعاة للفوارق بين الجنسين في العالم 1996ويعتبر دستورھا الذي اعتمد في عام 
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 موزمبيق

  السياق

ابتدء الصراع مجدداً  1977, لكن في عام 1974بعد عشر سنوات من ا0ستق�ل عن ا0حت�ل البرتغالي الذي انتھى في 
بين حكومة موزمبيق جبھة التحرير و حركة موزمبيق الثورية للمقاومة الوطنية. الكنائس المنتمية للحكم ا0ستعماري. تم 

سمح لھم في  1980في اواخر السبعينيات,لكن التقارب مع الحكومة في اوائل  تھميش (الكنيسة الكاثوليكية) بعد ا0ستق�ل
مع توقيع اتفاقات س�م شاملة في روما و عقدت اول  1992لعب دور اكبر في الدعوة الى الس�م. انتھى النزاع في نھاية 

  . 1994انتخابات تعددية في الب�د عام 

  نموذج

ضغط كًل من المجلس المسيحي في موزامبيق الذي يھيمن عليھا البروتستانت و  – دفع الحكومة نحو المفاوضات
  الكنيسة الكاثوليكية من اجل مفوضات الس�م

  قام المجلس المسيحي في موزمبيق بانشاء لجنة س�م و مصالحة متعددة الطوائف  –مناصرة جماعية 

, كًل 1986من اجل الدعودة للحور, بحلول عام  و بدأت (دون جدوى) ا0قتراب من الرئيس سامورا ماشيل 1984في 
من المجلس المسيحي و الكنيسة الكاثوليكية كانوا من ا0صوات المناصرة للس�م و بدأ في الضغط على وريث ماشيل. 
الرئيس جوكوم شيساسنو, بعد مرورعام, اجتمع الرئيس شيساسنو اخيراً مع المجلس المسيحي و اظھر رغبة قوية للقيام 

.اصبح المجلس المسيحي و الكنيسة الكاثوليكية يعم�ن بشكل وثيق مع 1987خطوات نحو الحوار. و بحلول عام  بأخذ
  بعضھم البعض.

كان بأمكان قادة الكنيسة فتح قنوات اتصال مباشر  –دفع جماعات المعارضة نحو الحوار نحو المفاوضات 
لقاءات مع قيادي الحركة في كينيا و الو0يات المتحدة. بحلول  مع حركة موزمبيق الثورية للمقاومة الوطنية من خ�ل عدة

  , احضروا رسالة من المعارضة مفاُدھا بانھم جاھزين للمفاوضة.1989عام 

خ�ل المحادثات مع حركة موزمبيق الثورية للمقاومة الوطنية نيروبي,"اكد رجال الكنيسة حيادھم,مشدداً  – المصداقية
  ا0ساسية للكنيسة" بأن المصالحة احد المطالب

الى جانب دفع ا0حزاب بشكل منفرد نحو المفاوضات, قام المجلس المسيحي  –الس�م  الوساطة في اتفاقيات
بتسھيل التواصل بين الطرفين المتحاربين, " انتسبت الكنائس مع المجلس المسيحي و لعبت دور مفصلي في وسطة وقف 

  التوترات ا0جتماعية.اط�ق النار المحلي كما قامت بنزع فتيل 

عمل المطران (جيمس غونكلفيس) كمراقب رسمي , من ثم التواسط اثناء محادثات روما التي  –الدور الرسمي 
قادت الى اتفاق الس�م ,جماعة سانت إيجيديو, التي كانت لھا ع�قات طويلة مع موزمبيق و التي نظرت اليه على انه 

  اعدت الوسطاء على المحادثاتطرف حيادي ثالث ,  التي استضافت و س

كان ھناك ثقة بين الحزبين, لكن بسبب استمرار الطرفين في محادثة قادة  –التخلص من العثرات المصادفة 
الكنائس تم بناء مناخ من الثقة يفضي إلى الحوار تدريجيا.خ�ل المآزق , حاولت الكنيسة التأكيد على اھمية عملية الس�م 

  عرائض فيھا, صلوات عامة,و اجتماعات مع الحزبين.من خ�ل حم�ت ترفع ال

  التأثير

حفظ الس�م  –الحرب الباردة  –النتائج من اتفاق الس�م الشامل ادت الى الحكم عليھا " كواحدة من اكثر ا0تفاقات نجاحاً 
الدينية, مع بدء  و عملية بناء الس�م" عدد فعال من المجتمع المدني في موزمبيق, خاصًة الكنائس و ا0ئت�فات –

المحادثات و مراقبتھم حتى اتمام ا0تفاق, سمح لھم حيادھم اثناء العملية في العمل كوسطاء موثوقين با0ضافة الى تقديم 

  .المصداقية للمحادثات
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  سيراليون 

  السياق

. و لم يحترم اي من ا0طراف اتفاقية الس�م 1991اندلعت الحرب ا0ھلية في سيراليون في عام 
,حدث انق�ب " بسبب عصيان مدني من قبل 1997. في عام 1996الموقعة في ابدجان عام 

ضمن السياق نفسه دخلت المجتمعات الدينية  انحاء العالم.ادانته في جميع  المدنيين و انتشرت
  في سيرياليون في حرب اھلية طويلة ا0مد 

  النموذج

حيث تحرك  1997خلي في سيراليون عام تشكل المجلس الديني الدا -التحشيد من اجل الس�م 
القادة للنھوض بالمجلس المذكور منطليقين من معتقداتھم الدينية لتعزيز العدالة ا0جتماعية قام 
المجلس الديني الداخلي لليبراليبن باتباع نفس الطريقة داعين جميع قادتھم لقيام بالمزيد من 

  النشاطات الفاعلة التي تحث على الس�م.

و بعد  1997ع (جاتا) عام قام المجلس الديني الداخلي با0جتماع م – ع مع ا�طرافا�جتما
فشل محادثات الس�م, قام المجلس بالتعھد بتخفيض انتھاكات حقوق ا0نسان التي يقوم بھا حركة 

وبدأت اثارة بالوصول الى  1999(جاتا) , وفي ھذه ا0ثناء نشأ نزاع في (فري تاون) عام 
  اي سانكو الرئيس احمد تيجان كباب و الجبھة الثورية المتحدة ممثلة بقائده فود

تمكن المجلس الديني الداخلي بنجاح لرفع معايير بناء الثقة لك� الطرفين, حيث قام  - التناز�ت
ا0تحاد الثوري  باط�ق سراح ا0طفال المختطفين و وافقت الحكومة على ا0جتماع من اجل 

  احياء المحادثات.

"غير رسمي" أخذ المجلس  عندما بدأت ھذه المحادثات تأخذ منحى – تسھيل محادثات الس�م
الديني الداخلي على عاتقه دور فاعل اثناء المحادثات التي عقدت في (لوم), وقام ا0تحاد الثوري 
بدعوة المجلس الديني الداخلي الى ا0جتماعات التمھيدية للمفاوضات و ذلك احتراماً للمجلس و 

  تقديراً لدوره الفاعل في ھذا المجال

خ�ل مفاوضات متوترة, عمل اعضاء المجلس الديني الداخلي كا  –الدبلوماسية المكوكية 
"وسطاء" 0قناع جميع ا0حزاب للعودة لطاولة المفاوضات و بدء الوعظ والص�ة " لتغير 

الرأي المتعنت للمقاومة", ايضاً قابل المجلس الديني المحلي الرئيس الليبرالي تشارلز تايلور,و 
  الرئيس (كبه) لقبول مشاركة تايلور في المفاوضات. القرار المثير للجدل ساعد شجع

من  ا0Oفالمجلس الديني المحلي  وزعبعدما وقع ا0تفاق,  – جماھيري الحصول على دعم
  .ا0تفاقات تنفيذل Jجراء مناقشات المنتديات و استضافت المجتمع المدني على النسخ

  التأثير
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مع ا0حزاب الرئيسية,  الرسمية بياناته خ�ل من لمفاوضاتل مسارً وجه المجلس المحلي الديني 
و تفعيل السيسير العملية, يعود الفضل الى المجلس الديني المحلي في بدء عملية الس�م و ان 
  يكونوا جزء 0 يتجزأ خ�ل التفاوض , لسوء الحظ, بسبب عوامل اخرى, استمرت الحرب.

  

  بريايلي

  السياق 

 مختلفة من جماعات مع, , دخلت ليبريا مرة جديدة في قبضة الصراع المسلح  2003عام  في

الذين يسيطرون على معظم ا0رياف و الذين ابتدؤا التضيق على العاصمة. شبكة  المتمردين
ھامش كضحية العلى  واجلوسيلن  ھممؤسسوا المجموعات النسائية قرروا بأن -كبيرة من المجتمع

نُظمت المبادرة عبر القسم الليبرلي من  .للقتال وضع حد إلى سيقومون بالدفع بل سلبية للحرب
  شبكة نساء في بناء الس�م, با0رتباط مع شبكة نساء افريقيا الغربية.

  نموذج 

بما في ذلك ا0شخاص من مخيمات  المجتمع الليبيري اطرافمن جميع  نساء - تعبئة الجماھير
المنظمات الريفية, ُحشدت   النازحين, الكنائس, ا0سواق, المدارس, المنظمات الغير الحكومية,

في "العمل الجماھيري من اجل الس�م" ساروا في الشوارع و ھم يحملون 0فتات رافعين 
  الصلوات اليومية في الوقفات ا0حتجاجية.

عندما وافقت القوات المتقاتلة على مؤتمر س�م ,ارسلت شبكة نساء  –مراقبة محادثات الس�م 
في بناء الس�م وفد الى غانا لمراقبة المحادثات في أكرا. ولقد حّشدو الليبراليين المشتتين 
والنساء ال�جئات و تعاونوا مع مجموعات نسائية اخرى كانوا ضمن الوفود المشاركة في 

  ,ومين بيس نت ورك)المفاوضات , مثل (مانو رفيفر

 رزلتقييم التقدم المحُ نظمت شبكة نساء في بناء الس�م منتديات نسائية موازية  - موازي تنظيم

و دفع القضايا ذات ا0ھمية الى النساء الليبراليات و المواطينين على نطاق   في المفاوضات
  بالمدنينن المصابين., ل�ھتمام العاجل و العملي بيانات مشتركةاوسع. اصدر المنتدى 

مع وفود من جميع  المحادثات من كل صباح: تجتمع النساء بانتظام  التشابك مع ا�حزاب
ا0حزاب لمناقشة المشاكل و تقديم توصيات, است_قبالت الوفود و رؤساء الدول المشاركين من 

  .الس�مب تطالب يحملون 0فتات المنطقة من قبل نساء

عندما توقفت المحادثات اوصدت النساء الباب لمنع  –وضع المفاوضين تحت المساءلة 
المفاوضين من مغادرة المحادثات حتى ويوفقوا على اخذ العمليات على محمل الجد و الوصول 
الى اتفاق, مظاھراتھم كسبت اھتمام و انتبه الصحافة, و مع التغطية التليفزيونية للمواجھات, 

  ئية ل�ع�م, استئنفت المحادثات وكاستجابة جز

سألت شبكة نساء من اجل الس�م للمشاركة في ا0جتماع لتطوير  –الجلوس على الطاولة 
استراتيجيات الس�م, متضمنًة على اللجان السياسية و ا0منية من المحادثات, اثَر النشاط السلمي 

سنة من الحرب. ساعد  14 للنساء في لعب ضغط كافي للوصول الى الس�م في ليبيريا بعد
الحراك فيما بعد من جلب اول رئيسية الى سلطة الب�د, (الين جونسون سيرليف) استمرت شبكة 
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 نساء من اجل بناء الس�م في ترويج المصالحة و الس�م في ليبريا عن طريق برنامج اذاعي,

  في بناء الس�م.و التدريبات المحلية , إعادة اJدماجنزع الس�ح, و حل الجيش ,و جھود 

  

  

  كولومبيا 

  السياق

, شنت عدد من الحركات الثورية اليسارية "نضال جماھيري" ضد الدولة  1960منذ اوائل 
الكولومبية. بالرغم من المحاو0ت ا0دارية المتتالية لجلب الوضع تحت السيطرة, انتشر العنف, 

عدد  ض� عنف , (ELN)و  (FARC)عمليا في ا0رياف, المجموعتان المسلحتين الرئيسيتان, 
,الذين حاولوا تدعيم سلطتھم في جميع انحاء الب�د, شبه العسكرية اليمينية التشكي�ت متزايد من

التيارين اليساري و سريعة التأثر بميليشيات بسبب موقعھا ا0سترتيجي, كانت بلدية (موغوتيس) 
  ) 1997ية في (اليميني و ازداد العنف السياسي بعد ا0نتخابات المحل

, بدء المدنيون في (موغوتيس) ا0حتجاج وا0صطفاف 1997في  – تنظيم احتجاجات مدنية
باختطاف عمدة (موغوتيس) المنتخب جديداً بعد حصار اودى  (ELN)لمكافحة العنف بعد قيام 

اشخاص, الحجاج من الكھنة و الراھبات و اشخاص عاديين انضموا ل�حتجاجات  5بحياة 
لت باكراً في ذلك العام    و ناقشوا ا0زمة  –0ظھار دعمھم, في حين ان جماعات الص�ة شك_

وغوتيس) "مشروع تحرير" الذي يتبنى الس�م, طور المجتمع في (م – استعادة السيادة الشعبية
الجمعية التأسيسية ُخطت  الحد من الفقر, و محاربة الفساد, و انشأوا الجمعية التأسيسية البلدية, 

البلدية على مفھوم السيادة, و كان تمثيلھا واسع من النقابات, النقابات الغير حكومية, قيادي 
مجلس محلي في مناطق مختلفة من  18سيم السكان الى ا0عمال و المسؤولين المحليين, تم تق

, وكان ثلثي (AMC)ة انتخبت ھذه المجالس المحلية مندوبين للجمعية التأسيسية البلدية البلدي
  من النساء  180المندوبين الذين يبلغ عددھم 

 ُتضع او0ً عن طريق ا0جماع, او عن طريق ا0كثرية اذا لم (AMC)كانت قرارت  – التطبيق

تتألف ايضاً من جماعات المصالح  –شخص  13يكن با0مكان ا0جماع عليھا, لجنة تنفيذية من 
  و كان مسؤو0ً عن نشر معلومات عامة عن الجمعية  (AMC)اشرف  –المتنوعة 

عملية استعادة السيادة الشعبية في (موغوتيس) كان بمثابة محفز  –تحرير المجتمع من العنف 
في مجتمع مستقطب و عنيف سابق. و بما ان الناس اصبحوا اكثر انفتاحاً  للُمصالحة ا0جتماعية

  على نقاشاتھم, قلّة حوادث العنف بشكل يأُخذ بالحسبان 

  التأثير

ساعدت الجمعية التأسيسية البلدية في (موغوتيس) بتقليل من الفساد المحلي و تعزيز المساءلة 
في انتخاب القادة, با0ضافة لعبت (موغوتيس) كنموذج لمئات من "مناطق س�م" اخرى في 

و التي ساھمت في  (Redepaz)كولومبيا, اتحدت ھذه المناطق تحت مظلة منظمة تدعى 
"لو0ية مواطنة من اجل الس�م" و التي اكدت الرغبة و ا0لتزام من المناطق ا0ستفتاء الشعبي 



10 

 

الريفية 0نھاء العنف في الب�د. استئنفت حديثاً محادثات الس�م في كولومبيا, رغم أن الرابط بين 
  ھذا و التحرك في "مناطق الس�م" صعب التحديد.

  

  

  

  

  طاجكستان

  السياق

, قاد ھذ الفراغ السلطوي 1991ا0تحاد السوفيتي السابق في اعلنت طاجكستان ا0ستق�ل عن 
الى صراع من اجل السيطرة على الحكومة و الحصول على اعتراف دولي, بعد است�م حكم 
استبدادي شيوي جديد, استمر العنف بين ا0طراف المتنازعة, واحد من كل سبع مواطنين 

ين الحكومة و فصائل المعارضة اضطر لترك منزله, مع عدم وجود اي قنوات منتظمة ب
المتنوعة, و في بيئة انعدم الثقة بين ا0طراف ما بعد الحرب, َخطت منظمة خارجية غير 

لتسھيل  (The Dartmouth Conference Regional Conflicts Task Force) حكومية
  مسار ثاني من اجل عملية الحوار مع السعي للقيادة الى مفاوضات رسمية 

  نموذج 

 The Dartmouth Conference Regional Conflicts)( - اركة في حوار مستمرالمش

Task Force  و الذي قام بتسھيل الحوار بين الو0يات المتحدة و السوفيات, و اطلقت الحوار
  1993بين ا0طراف الطاجيكتية في عام 

كخطوة اولى, المشاركون, الذين قدموا من مجموعات سياسية و عسكرية  – مقابلة العدو
متنوعة, لكنھم شاركوا في صفتھم غير الرسمية كا مواطنين, يجب ان يكونو على استعداد 

  للتحدث مع بعضھم البعض 

  ثم قيام المشاركين بتحديد اصول الصراع و الع�قات المختلفة بين الفصائل  – تحليل الصراع

بحلول ا0جتماع الرابع للحوار بين ا0طراف الطاجيكية  – الرسمية عملية المفاوضاتتسھيل 
, طور المشاركون خطة لكيفية البدء في مفاوضات رسمية, بعد اشھر 1993في تشرين ا0ول 

قليلة, وافقت الحكومة و الفصائل المعارضة على مفاوضات بوساطة ا0مم المتحدة (مسؤول 
لحوار مع ا0ثبات ان المفاوضات كانت ممكنة) و بالتي خلق جو يفضي واحد اخذ على عاتقه ا

  الى الحوار 

0ب�غ فّرق التفاوض عن افكار الحوار اثناء جلسات الحوار الجارية, صاغ  – مذكرات مشتركة
  مذكرات ّوضع بھا توصيات اجرائية و موضوعية من اجل العملية  18المشاركون 

وفود الى الجولة ا0ولى من المفاوضات كانوا اعضاء في الحوار ايضاً  3 – المشاركة المباشرة
و المساعدة في تقديم افكار و مھارات مكتسبة في ا0جتماعات بين الطائفتين في العملية 
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الرسمية, بعض المناھج و المعاھد الموصى بھم من الحوار و الذي يتضمن ا0تفاق النھائي ( 
  يق حكومي اعلى مسؤول عن تنفيذ ا0تفاق) على سبيل المثال. مجلس تنس

, وصى اعضاء الحوار انشاء منتدى 1996في عام  – التوصية بمشاركة جمھور اوسع
استشاري في طاجكستان من اجل ضمان مشاركة جماھيرية اوسع في تنفيذ اتفاق الس�م, لسوء 

  الحظ, الفكرة لم تقبل من ّقبل الحكومة و قادة المعارضة

  

  

  التأثير 

-1993سنوات ( 10اجتماع على مدى  035طراف المؤثرة  في الحوار الطاجيكي عقدو ا

) و بما ان من الصعب تقيم التأثير الدقيق للحوار على ا0طراف للقبول بمحادثات الس�م, 2003
يوفر المشروع امكانية التفاوض, بناء الثقة, و تطوير الع�قات بين المشاركين. التداخل بين 

في الحوار و في المفاوضات الرسمية قاد عمليات المسار ا0ول ل�ندماج في المسار المشاركين 
الثاني و المشاركون ملزمون باستمرار النشاط عقب اتفاق الس�م, اصبح العديد من القادة الجدد 

  للمنظمات المجتمع المدني يركزوا على توسيع المساحة للمشاركة المدنية في بناء الدولة 

  

  


