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الحواشي:

يشير التحليل في هذه الورقة في المعظم إلى أحد أشكال النزاع الرئيسية –الحروب األهلية- والمعرفة على   1
أنها »قتال يقع داخل حدود كيان معترف بسيادته وبين أطراف كانت خاضعة لسلطة مشتركة عند بداية األعمال 

الحربية« )Kalyvas 2007: 17(. ونحن نركز على الحروب األهلية بسبب شح األدلة حول تأثير األشكال األخرى 

للنزاع العنيف على مستوى النزاعات الصغرى.

هناك استعراض أكثر شمولية لما كتب من مواد ومؤلفات في نسخة أطول من هذه الورقة متوفرة عند الطلب.  2
انظر بالتمان وميغيل 2010 وجوستينو 2012 لالطالع على استعراضات للمواد التي كُتبت عن عمليات النزاعات   3

�من المستوى المصغر والتي نشأت في العقد األخير. انظر أيضاً شبكة ‘هاوسهولد إن كونفليكت’ -

.www.hicn.org
وجد بوت وآخرون )2005( أن األرامل في أنغوال والبوسنة والهرسك وكوسوفو )بموجب قرار مجلس األمن رقم   4

1244( وموزمبيق والصومال يمثلن أكثر من 50 بالمائة من كافة النساء البالغات. وتقول تقارير األمم المتحدة 
)2001( إن نحو 60 بالمائة من جميع النساء البالغات بعد انتهاء الحرب في موزمبيق كن أرامل. وهذه أرقام 

مثيرة للدهشة.

 Acemoglu :ولمزيد من الدليل التجريبي انظر ما يلي .)Justino 2009( انظر االستعراض في جوستينو  5
 et al. )2004(, Adam )2008(, Akbulut-Yuksel et al. )2011(, Allden )2008(, Calderon
 et al. )2011(, Date-Bah )2003(, El-Bushra and Sahl )2005(, Lehrer )2010(, Kondylis

)2010(, Kumar )2000(, Menon and Rodgers )2011(, Shemyakina )2011(.

هناك شرح لمجموعات البيانات المتاحة واحتماالت التحليل الكمي حول العالقة بين النزاع العنيف وأدوار   6
الجنسين واالنتعاش االقتصادي في نسخة مطولة من هذه الورقة يمكن توفيرها حسب الطلب. كما تم إدراج 

ومناقشة التحليل المفصل لجميع دراسات الحاالت اإلفرادية في النسخة الكاملة من التقرير.

هناك شرح موسع في النسخة المطولة من هذه الورقة والتي يمكن تزويدكم بها عند الطلب. تم إيجاز النتائج   7
الرئيسية لها التحليل في جدول في المرفق 2.

نأخذ باالعتبار جميع النزاعات – النزاعات الصغيرة والحروب األهلية- كما عرفتها مجموعة بيانات برنامج أبساال   8
لبيانات النزاع/ المعهد الدولي لبحوث السالم في أوسلو.

من البلدان األربع والسبعين، لم يشهد 24 بلداً أي شكل من أشكال النزاع بين العامين 1980 و2010، وشهد   9
50 بلداً نزاعاً واحداً في الفترة نفسها. وتعريفنا لفترات ما قبل النزاع والنزاع قصير األمد وطويل األمد وما بعد 
النزاع هو كالتالي: يعتبر البلد في حالة ‘ما قبل النزاع’ مدة تصل خمس سنوات تسبق النزاع. وتُعرّف السنوات 

الخمس التي تلي النزاع بفترة ‘المدى القصير بعد انتهاء النزاع’ )شريطة أال يقع أي نزاع مجدداً لثالث سنوات 

متتالية(. أما الفترة من ست إلى عشر سنوات بعد النزاع فتعرّف بأنها فترة ‘المدى الطويل بعد انتهاء النزاع’.

انظر التحليل في القسم 3. انظر أيضاً أوراق البحث العاملة لشبكة ‘هاوسهولد إن كونفليكت’ 100-106   10
)www.hicn.org/papers(. مجموعة األوراق هذه هي جزء من مشروع مشترك بين البنك الدولي وشبكة 

‘هاوسهولد إن كونفليكت’. حول تأثير النزاع العنيف على الجنسين.
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المرفق 2: معدالت المؤشرات خالل الفترة من 2010-1990

البلدان التي تنعم 
�بالسلم بين

2010-1980 

البلدان التي شهدت نزاعاً بين عامي 1980 و 2010

قبل النزاعمرحلة النزاعالمؤشر
المدى القصير بعد 

انتهاء النزاع
المدى الطويل بعد 

انتهاء النزاع

فترة السلم

77.0879.0477.775.9975.6470.19متوسط نسبة سن اإلعالة

3.974.434.494.023.943.63متوسط معدل الخصوبة

1172.721046.981011.121120.511463.191971.97متوسط إجمالي الدخل القومي للفرد

993.95956.09991.861129.251199.351421.88متوسط إجمالي الناتج المحلي للفرد

متوسط مشاركة النساء في أسواق 

العمالة
59.9555.8453.4556.5155.1554.50

متوسط مشاركة الرجال في أسواق 

العمالة
81.6980.4978.8180.4279.9479.35

متوسط نسبة مقاعد النساء في 

مجلس النواب
10.5510.118.8911.9211.3213.17

متوسط نسبة تسجيل اإلناث في 

المدارس األساسية
101.8082.9680.6586.8795.0294.41

متوسط نسبة تسجيل الذكور في 

المدارس األساسية
106.0793.7194.1397.17102.89102.50

متوسط نسبة تسجيل اإلناث في 

المدارس الثانوية
59.3536.0538.7842.6848.5253.44

متوسط نسبة تسجيل الذكور في 

المدارس الثانوية
59.2241.5346.1246.2251.8155.39

عدد السنوات التي أمضاها البلد في 

كل مرحلة سالم/ نزاع
50435252141154351

المصادر: مجموعة بيانات النزاع المسلح من برنامج أبسال لبيانات النزاع/ المعهد الدولي لبحوث السالم في أوسلو )UCDP/PRIO(، مؤشرات البنك الدولي للتنمية، حساباتنا. مالحظات: مؤشرات البلدان ذات الدخل المنخفض، والمتوسط 

المنخفض، والمتوسط المرتفع فقط.
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البلد*التعريف/ التقديرالفرضية/ المتغير

3- المشاركة المدنية

المشاركة في جماعات المجتمع 
المحلي

تيمور-ليشتينسبة األسر المعيشية التي شاركت في أية جماعة مجتمعية خالل السنة التي سبقت إجراء االستقصاء.

4- مكانة المرأة

المساهمة في الدخل العمالي
معدل نسبة دخل األسرة المعيشية الوارد من اإلناث أو الذكور العاملين )باستثناء األسر التي دخلها من العمل يساوي 

صفراً أو بياناتها ناقصة(
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو

مساهمة النساء في نفقات األسرة 
المعيشية

نسبة النساء المتزوجات حالياً )15-49 سنة( اللواتي عملن وكسبن ماالً خالل السنة التي سبقت إجراء االستقصاء، 
بحسب فئات المساهمة في نفقات األسرة: ال شيء أو ال شيء تقريباً، أقل من النصف، النصف، أكثر من النصف، كل 

شيء.
كولومبيا

القرارات المتعلقة بالمال الذي 
تكسبه النساء

كولومبيا، نيبالتشمل الفئات: المرأة لوحدها، المرأة وزوجها أو فرد آخر، الزوج أو الشريك فقط.

المرأة ُمشارِكة في القرار
نسبة النساء من سن اإلنجاب )15-49( المشاركات في عمليات صنع قرارات األسرة المعيشية )لوحدهن أو مع الشريك 

أو فرد آخر من األسرة(
كولومبيا، نيبال

5- رفاهية األسرة المعيشية

معدل اإلنفاق للفرد البالغ المكافئ خالل السنة التي سبقت الدراسة )حسب التقديرات التي تضمنتها كل دراسة(.إنفاق الفرد الواحد
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
البوسنة والهرسك

مؤشر الثروة
مؤشر المكانة االجتماعية-االقتصادية لألسرة المعيشية الذي تم الحصول عليه كمجموع مرّجح من عدة مؤشرات 

مرتبطة باألصول المملوكة وإمكانية الحصول على الخدمات )حسب التقديرات التي تضمنتها كل دراسة(.
كولومبيا، نيبال

كولومبياتعتبر األسرة فقيرة إذا كان مؤشر ثروتها ضمن الُخمسين السفليين من التوزيع.حالة الفقر

6- رفاهية المجتمع المحلي

معدل إنفاق الفرد الواحد
معدل اإلنفاق للفرد البالغ المكافئ خالل السنة التي سبقت إجراء االستقصاء )حسب التقديرات التي تضمنها كل 

استقصاء( لجميع األسر المعيشية في المجتمع المحلي )وحدات أخذ عينات(.

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

البوسنة والهرسك

كولومبيا، نيبالمعدل مؤشر الثروة لجميع األُسر المعيشية في كل مجتمع محلي )وحدات أخذ عينات(.معدل مؤشر الثروة

كولومبيانسبة األُسر المعيشية في كل مجتمع محلي والمصنفة كأُسر معيشية فقيرة حسب أخماس مؤشر الثروةمعدل حاالت الفقر
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البلد*التعريف/ التقديرالفرضية/ المتغير

2أ- خصائص أخرى للوظيفة

معدل ساعات العمل
معدل ساعات العمل التي عملها األفراد في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء، مع استثناء األصفار والبيانات 

المفقودة.

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

البوسنة والهرسك

معدل الدخل لساعة العمل
معدل دخل العمل )المرتب زائداً االستحقاقات( الذي كان يكسبه األفراد في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء، 

باستثناء األصفار والبيانات المفقودة.

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

البوسنة والهرسك

نسبة األفراد الذين عملوا في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء، حسب مرتبة الوظيفة.نوع الوظيفة
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
نيبال

العاملون بأجور في مزرعة للعائلة أو مشاريع تجارية غير زراعية، أو عند شخص من غير أفراد األسرة.الوظيفة بأجر
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو

شركات أو عاملون لحسابهم قطاعهم الرئيسي هو الزراعة )بما في ذلك التحريج وصيد السمك وصيد الحيوانات(.توظيف ذاتي- زراعي
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو

شركات أو عاملون لحسابهم قطاعهم الرئيسي من غير الزراعي.توظيف ذاتي- غير زراعي
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو

الفرد العامل في مزرعة للعائلة أو مشروع تجاري لها غير زراعي )غير مدفوع األجر عادة(.عامل عند العائلة
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو

نوع المردود
نسبة النساء الموظفات في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء، وحسب نوع الراتب المأخوذ: غير مدفوع األجر، مدفوع 

نقداً أو نقداً وعيناً، ومدفوع عيناً فقط.
كولومبيا، نيبال

نوع العمل
نسبة النساء الموظفات في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء، وحسب الشخص الذي عملن له: من العائلة، شخص 

آخر، توظيف ذاتي.
نيبال

نسبة األفراد الموظفين في المهنة الرئيسية المذكورة في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء.نوع المهنة
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
كولومبيا

موظفون محترفون وخبراء فنيون وإداريون وتنفيذيون وصناع قرار.احترافي، إداري
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
كولومبيا

الفرد الموظف في عمل مكتبي أو في المبيعات أو غيرها من الخدمات.مرتبط بالخدمات
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
كولومبيا

الفرد الموظف في الزراعة والمواشي.مزارع
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
كولومبيا

الفرد الموظف في التحريج وصيد السمك وصيد الحيوان؛ وعمال اإلنتاج والنقل، والعامل غير الماهر.عامل يدوي، غير ذلك
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
كولومبيا

نسبة األفراد الذين عملوا في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء حسب القطاع الرئيسي للعمل.القطاع الرئيسي للعمل
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان

إمكانية الحصول على أعمال 
ثانوية

نسبة األفراد الذين عملوا في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء وكان لديهم عمل ثانوي.
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو
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المرفق 1: قائمة المتغيرات والمؤشرات

البلد*التعريف/ التقديرالفرضية/ المتغير

1- التغيرات في تركيبة األسرة المعيشية

معدل حجم األسرة المعيشية )إجمالي عدد أفراد األسرة(حجم األسرة المعيشية

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

كولومبيا، نيبال، البوسنة 
والهرسك

معدل نسبة حجم األسرة حسب الفئات العمرية )0-6، 7-15، 16-65، أكبر من 65 سنة(التركيبة
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
كولومبيا

معدل عدد األطفال تحت سن 5 
سنوات

نيبال، البوسنة والهرسكلجميع النساء من سن اإلنجاب )15-49 سنة(

نسبة اإلعالة
معدل نسبة األفراد الصغار والمسنين )تحت سن 16 وأكبر من سن 65 سنة( إلى عدد البالغين من سن العمل 

)16-65 سنة(

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

كولومبيا

نسبة اإلناث البالغات إلى الذكور البالغين )16 إلى 65 سنة(نسبة اإلناث/ الذكور
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
كولومبيا

  خصائص أخرى لألسرة المعيشية

حصة األسر المعيشية ضمن عينة كاملة تتمتع بإمكانية الوصول إلى أرضها أو استئجار أرض.إمكانية الحصول على أرض
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو

حصة األسر المعيشية ضمن عينة كاملة تعيش في مناطق الريف.الموقع الريفي
تيمور-ليشتي، 

طاجيكستان، كوسوفو، 
نيبال، البوسنة والهرسك

2- استغالل الوقت واألدوار االقتصادية

  استغالل الوقت

مهمات منزلية )ساعة أسبوعياً(
معدل عدد الساعات في األسبوع التي كان يصرفها األفراد من 15 سنة فما فوق قبل إجراء االستقصاء، بما في ذلك جلب 

الماء من أي نوع، وجلب الحطب من أي نوع، وأي عمل يرتبط بالمنزل ورعاية األطفال.
تيمور-ليشتي

تيمور-ليشتيمعدل عدد الساعات في األسبوع التي كان يتم صرفها في الوظيفة قبل إجراء االستقصاء، جميع األفراد فوق 15 سنة.مهمات إنتاجية

تيمور-ليشتيمجموع الساعات المصروفة أسبوعياً في مهمات منزلية وإنتاجية.اإلجمالي )ساعة أسبوعياً(

  المشاركة في سوق العمالة

موظفون
نسبة األفراد من سن العمل )فوق 15 سنة( الذين ذكروا أنهم يمتلكون وظيفة في األسبوع الذي سبق إجراء االستقصاء 

)عملوا عند شخص آخر، في المزارع، أو لحسابهم الخاص، زائداً أولئك الذين كانوا غائبين مؤقتاً عن العمل(.

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

كولومبيا، نيبال، البوسنة 
والهرسك

غير موظفين
نسبة األفراد من سن العمل )فوق 15 سنة( ممن ليس لديهم وظيفة لكنهم ذكروا أنهم بحثوا عن عمل في األسبوع 

الذي سبق إجراء االستقصاء )بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون رداً أو انخرطوا في عمل موسمي(.

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

كولومبيا

غير نشطين
نسبة األفراد من سن العمل )فوق 15 سنة( الذين لم يتم توظيفهم ولم يبحثوا عن عمل في األسبوع الذي سبق إجراء 

االستقصاء.

تيمور-ليشتي، 
طاجيكستان، كوسوفو، 

كولومبيا
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استعادة مصادر الرزق( خالل فترة ما بعد النزاع على أنه ثمرة حاسمة من ثمرات 

السالم، فهل هناك فروقات بين “مردود” االستثمار في األمن االقتصادي للرجال بعد 

انتهاء النزاع مقابل أمن النساء؟

من شأن إجراء بحث أكثر تطوراً في هذه المسائل أن يسهم بقوة في تكوين فهم 

أفضل لماهية التدخالت التي يجب على المجتمع الدولي والحكومات المحلية أن 

يشجعا عليه من أجل دعم أفضل الستقرار المجتمع المحلي ومشاركة النساء 

في عمليات بناء السالم واالنتعاش االقتصادي. كما أن من شأن مثل هذا البحث 

األكثر تقدماً أن يمكننا من إجراء تقييم لإلنتاجية النسبية من حيث بناء السالم 

المستدام وألولويات السياسات القائمة التي تستثمر في البرامج ذات الصلة 

بالذكور على حساب استثمار مكافئ أو قابل للمقارنة في توظيف النساء وأمن 

مصادر عيشهن.

باإلضافة إلى قدرة التحليالت التجريبية للتوصل إلى نتائج أكثر دقة، بوسعها 

أيضاً تحديد اآلليات األكثر تعقيداً التي تصوغ العالقة بين النزاع العنيف وأدوار 

الجنسين واالنتعاش االقتصادي لفترة ما بعد النزاع. يمكن لهذا التحليل بالمقابل 

أن يعزز من تركيز التدخالت على االحتياجات المحددة لألفراد والجماعات أثناء 

فترة ما بعد النزاع. وجادلت دراسات نظرية أُجريت مؤخراً بأن العالقة بين النزاع 

العنيف واالنتعاش االقتصادي وفترة السالم تقوم من خالل تغيرات مؤسسية 

مهمة جداً تحدث بسبب النزاع نفسه )انظر )Justino 2012((. تضع األعمال 

التجريبية التي تتناول تأثير النزاع العنيف على األفراد واألسر المعيشية آليتين 

مؤسسيتين مهمتين يمكنهما التأثير بصفة جوهرية على العالقة بين النزاع 

ونواتج الرفاهية عند األفراد واألسر المعيشية والمجتمعات المحلية. اآللية األولى 

هي مستوى الثقة والتعاون )انظر مثالً )Voors et al. 2010((. أما الثانية فهي 

مستوى المشاركة االجتماعية والسياسية ألولئك الذين تأثروا بالنزاع )انظر 

مثالً )Bellows and Miguel 2006((. وقد تم إثبات أن زيادة مستويات الثقة 

والمشاركة تؤثر إيجابياً على الكيفية التي تتعافي بها المجتمعات المحلية من 

النزاع العنيف، إلى جانب احتمالية إحالل سالم مستدام. لقد أُجري لغاية اآلن 

عدد قليل جداً من المحاوالت للتحقيق فيما إذا كان الرجال والنساء يستجيبون 

بصورة مختلفة لهذه التغيرات المؤسسية. إال أن الدليل التجريبي أظهر أن الرجال 

والنساء يستجيبون ويتكيفون مع النزاع بطرق مختلفة للغاية.10 يعتبر هذا الدليل 

أساساً قوياً لالفتراض بأن التغيرات المؤسسية التي تسبب بها النزاع العنيف 

سيكون لها تأثيرات سلوكية مختلفة على النساء والرجال. وسيؤثر هذا بدوره على 

الطريقة التي تتعافى منها األسر والمجتمعات المحلية من النزاع بسبب تأثير 

الثقة والمشاركة على العديد من المتغيرات المهمة مثل االعتماد على الشبكات 

االجتماعية، وتوزيع السلطات بين مختلف الجماعات وكيفية الحصول على السلع 

العامة محلياً. إن هذه التأثيرات ال تزال مجهولة، إال أنها مع ذلك حاسمة في 

تحقيق فهم أفضل للتأثير المعقد ألدوار النساء في عمليات االنتعاش االقتصادي 

وبناء السالم.

إذا ُفهم الحصول على وظيفة )أو استعادة مصادر الرزق( خالل فترة ما 

بعد النزاع على أنه ثمرة مهمة من ثمرات السالم، فهل هناك فروقات بين 

“مردود” االستثمار في األمن االقتصادي للرجال بعد انتهاء النزاع مقابل 
أمن النساء؟
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وعلى الرغم من عملية تضمين مؤشرات للمساواة بين الجنسين في بعض برامج 

التدخالت، هناك تقريباً افتقار شبه تام لتأثير التدخالت في البلدان بعد انتهاء 

النزاعات على النتائج الفعلية المرتبطة بالجنسين. كما أن ثمة فهم تجريبي 

محدود للوسائل التي يمكن بواسطتها لمبادرات مثل حصص التوظيف وأنشطة 

تدريب النساء أو التمويل البالغ الصغر )وغيرها من التدخالت( أن تؤثر على المكانة 

االقتصادية للنساء وأدوارهن االجتماعية واالقتصادية، أو على رفاهية أسرهن 

)األطفال بالتحديد( ومجتمعاتهن المحلية.

يمكن للتغيرات التي تطرأ على أدوار النساء وأنشطتهم وتطلعاتهن، والتي 

يطلقها النزاع المسلح، أن تتمخض عن فوائد إيجابية من حيث تمكين المرأة 

واالنتعاش االقتصادي على مستوى األُسر المعيشية والمجتمع المحلي – كما هو 

مبين في التحليل التجريبي المقارن في القسم 3. ويجب أن تحظى هذه التغيرات، 

باإلضافة إلى الكثير من التحديات التي تواجهها النساء قي سياقات ما بعد انتهاء 

النزاع، بتقدير أفضل في برامج وتدخالت ما بعد انتهاء النزاع. وبغية التغلب على 

هذه الفجوة، يجب تعميم المفهوم الجنساني في كافة العمليات المتعلقة 

بالسياسات والبرمجة. ويمكن تحقيق ذلك بطرق عدة وليس عبر التدخالت محددة 

بنوع الجنس فقط، بل ومن خالل إدماج النساء في عملية تنفيذ البرامج الصحية 

والتعليمية واالقتصادية التي تركز على االحتياجات الفردية للمنتفعين منها، أو من 

خالل توسيع نطاق برامج التوظيف والتعليم )ومشاريع التدريب ضمن برامج نزع 

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج( لكل من النساء والرجال.

يتسم الدليل على إدماج النساء في برامج االنتعاش االقتصادي في الوقت الحاضر 

بأنه محدود تماماً. ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى طول الوقت الذي يستغرقه 

تغيير األعراف والمفاهيم والمؤسسات االجتماعية التي تصوغ أدوار النساء ضمن 

عائالتهن ومجتمعهن المحلي. إال أنه برز مؤخراً دليل في الهند يظهر أنه عندما 

تتوفر الفرص فإن األعراف الثقافية المحيطة بأدوار الجنسين تتغير بالفعل. وبّين 

مقال الباحث لبيمان وآخرون )2011( في مجلة ‘ساينس’ إن حدوث زيادات صغيرة 

في المواقع القيادية لإلناث في مختلف القرى في الهند أدى إلى صعود في تطلعات 

البنات وأهلهن من خالل التأثير الذي يحدثه “نموذج الدور”: أي حقيقة أن منح 

نساء أخريات فرصاً للقيادة يتسبب في حدوث تغييرات مباشرة في توقعات البنات 

واألهالي فحواها أنه بإمكانهن هن أيضاً تحقيق مكانة مماثلة. وقد أثبت الباحث 

جنسن )2010( وجود أثر مماثل: وهو أن خلق فرص للتوظيف للبنات في القرى 

الهندية يدفع فتيات أخريات إلى التسجيل في المدارس والمواظبة على الدراسة 

–بدعم من األهالي- توقعاً منهن أنه سيكون بإمكانهن هن أيضاً الحصول على 

وظائف أفضل. تورد هاتان الورقتان دليالً على أن وجود تغيرات مهمة في األعراف 

والمعتقدات فيما يتعلق بأدوار الجنسين استجابة لتدخالت محددة تعزز من فرص 

النساء السياسية واالقتصادية. إن دعم السياسات أمر جوهري في هذه العملية، 

وينبغي على األولويات الحالية لالنتعاش بعد انتهاء النزاع أن توازن بدقة أكبر 

اإلنفاق على البرامج التي تستهدف الذكور مقابل الحاجة الملحة لتقديم دعم 

أفضل لمشاركة النساء في االنتعاش االقتصادي واالعتماد على الفوائد الضخمة 

المحتملة، ولكن غير المستغلة، النخراط النساء في عمليات إعادة البناء بعد 

انتهاء النزاع.

تقدم هذه الورقة دليالً تجريبياً أولياً فقط على العالقة بين النزاع المسلح وأدوار 

النساء والتغيرات الالحقة في عمليات االنتعاش االقتصادي على مستوى األسرة 

والمجتمع المحلي، ذلك أنه تبّين أن ما تم القيام به من أبحاث غير كاٍف وال يثبت 

بصورة دقيقة أهمية ونطاق النتائج المترتبة على حدوث تحوالت في أنشطة 

النساء خالل النزاع العنيف. وعلى الرغم من وجوب تفسير النتائج التي توصلت 

إليها هذه الدارسة بحذر بسبب الطبيعة البسيطة ألساليب البحث المطبقة، إال 

أن التحليل التجريبي يشير إلى عدد من التوجهات واألنماط القوية والتي تنم عن 

شيء، إلى جانب إمكانية االستفادة من المعلومات التجريبية الموجودة في سبيل 

إقامة دليل أكثر دقة على تأثير مشاركة النساء في عمليات االنتعاش االقتصادي 

وبناء السالم.

ال يزال هناك مجال كبير إلجراء مزيد من التحليل السببي للمسألتين اللتين 

تتطرق إليهما هذه الورقة، وهما: كيف يعمل النزاع العنيف على تغيير األدوار التي 

تتوالها النساء ضمن أسرهن ومجتمعهن المحلي؟ وكيف تؤثر التغيرات التي تطرأ 

على أدوار اإلناث أثناء النزاع على مكانتهن بعد انتهاء النزاع وعلى قدرة أسرهن 

ومجتمعهن المحلي على التعافي من النزاع؟ وقد يكون بوسع بحث أكثر تطوراً 

التعامل مع مسائل أكثر تعقيداً من قبيل: إذا ُفهم الحصول على وظيفة )أو 

تدل النتائج التي تم التوصل إليها أن إدماج النساء على نحو أكثر شمولية في عمليات االنتعاش االقتصادي في البلدان الخارجة من النزاع قد يقود إلى تحقيق فوائد 

مهمة من إحالل السالم.

تحدث الزيادات في مشاركة النساء في أسواق العمالة خالل النزاع دون أي 

انخفاض مرئي في الوفاء بالتزاماتهن األخرى.
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شابة تجمع أوراق الشاي في مزرعة للشاي خارج سريمنغال ببنغالديش، 2011. مصدر الصورة: كريس هيرويغ.

4- الخالصات والتوصيات واألبحاث المستقبلية

الهدف الرئيسي لهذه الورقة هو توفير دليل تجريبي جديد، بناًء على المعرفة 

القائمة )المحدودة(، على تأثير النزاع العنيف على أدوار النساء وأنشطتهن والتأثير 

الالحق لهذه التغيرات على العمليات المحلية الخاصة باالنتعاش االقتصادي 

واالستقرار في مرحلة ما بعد النزاع. تدل النتائج التي تم التوصل إليها أن إدماج 

النساء على نحو أكثر شمولية في عمليات االنتعاش االقتصادي في البلدان 

الخارجة من النزاع قد يقود إلى تحقيق فوائد مهمة من إحالل السالم. وفي منحى 

يخالف كل المعطيات، تبدو الزيادات في مشاركة النساء في قوة العمل في 

المناطق المتأثرة بالنزاع مرتبطة في بعض الظروف بالزيادة الحاصلة في المستوى 

العام لرفاه األسر المعيشية والمجتمع المحلي. وتظل هذه النتيجة صحيحة 

حتى على الرغم من أن النساء يتولين، بالمعدل، أعماالً أدنى مرتبة من تلك التي 

يتوالها الرجال ويكسبن دخالً أقل منهم.

وعلى الرغم من هذه النتائج، يجري إغفال مساهمة النساء في تحقيق األمن 

االقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع: حيث توجد نزعة بأن تخسر النساء أعمالهن 

حال انتهاء الحرب ويتعرضن إلى ضغوط للعودة إلى ممارسة أدوارهن التقليدية. 

إضافة إلى ذلك، ال تزال النساء تواجه مواطن ضعف شديد على الرغم من إظهارهن 

مستويات عالية من القدرة على الصمود للمخاطر أثناء النزاع. وعلى نحو ملفت 

لالنتباه، تحدث الزيادات في مشاركة النساء في أسواق العمالة خالل النزاع دون أي 

انخفاض مرئي في الوفاء بااللتزامات األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، يكون لديهن في 

الغالب عدد أكبر من األطفال وأقارب عاجزين تجب العناية بهم ودعمهم، وذلك 

نظراً لقيامهن بإيواء أقارب مهجرين أو أيتام. إال انه نادراً ما تؤخذ مستويات الضعف 

هذه في الحسبان خالل عمليات البرمجة لمرحلة ما بعد النزاع.

ولن تجني النساء أو أسرهن المعيشية أو مجتمعاتهن المحلية ثمار إدماج النساء 

في االنتعاش االقتصادي ما لم يتم االعتراف بأدوارهن، وبالتحديد، في سياسات 

وبرامج مرحلة ما بعد النزاعات وما لم يتم تنفيذ التدخالت صراحة لدعم مشاركة 

النساء بصورة تحمل مغزى أكبر في أسواق العمالة والمؤسسات االجتماعية 

والسياسية عند انتهاء الحرب. وتوصل تحليل أكثر تفصيالً إلى أنه يجري استثناء 

النساء بصورة اعتيادية من برامج بناء السالم واالنتعاش االقتصادي وأنه نادراً ما 

يتم تصميم البرامج وتقييمها من حيث احتياجات النساء وتطلعاتهن. وتناقش 

الباحثتان رين وجونسون سيرليف )2002( الكيفية التي يجب بها إظهار التزام 

الهيئات الدولية، كاألمم المتحدة والبنك الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، 

بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر تدابير إنمائية ومؤشرات 

وقوانين دولية تضمن المساواة من خالل عمليات بناء السالم ابتداًء من مستوى 

المنظمات الناشطة محلياً ولغاية تدخالت حفظ السالم األممية وعن طريق الوفاء 

بااللتزامات المالية لصالح هذه اإلجراءات وللمنظمات النسائية على وجه التحديد. 

واليوم وبعد عشر سنوات من صدور تقرير رين وجونسون سيرليف، ال تزال البرامج 

-إذا ما استعرضناها- تظهر دعماً محدوداً إلدماج النساء في عمليات بناء السالم 

واالنتعاش االقتصادي.
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لم نجد في تيمور-ليشتي أي دليل على وجود صلة بين توظيف اإلناث والرفاه 

االقتصادي على مستوى المجتمع المحلي، لكننا وجدنا أن دليالً قوياً يؤيد العالقة 

اإليجابية بين توظيف اإلناث ومشاركة األسر المعيشية في جمعيات المجتمع 

المحلي )الفرضية 3، انظر الشكل 4( األمر الذي قد يدعم بدوره تنمية أفضل 

للمؤسسات على مستوى المجتمع المحلي في تيمور-ليشتي )الفرضية 7(.

3-4 نتائج إضافية

باإلضافة إلى هذا التحليل، قمنا بمقارنة النتائج على المستوى الجزئي مع النتائج 

المتمخضة عن تحليل تراكمي أُجري على عينة أكبر من البلدان المتأثرة بالنزاعات. 

وقد استخدمنا مجموعات البيانات التي قام بتجميعها البنك الدولي وبرنامج 

أبساال لبيانات النزاعات التابع لدائرة أبحاث السالم والنزاعات، وذلك لتوفير تحليل 

إحصائي وصفي باستخدام مؤشرات رئيسية مرتبطة بمكانة المرأة في البلدان 

المتأثرة بالنزاعات في العقود األخيرة، ومن ثم قارناها بأوضاع بلدان نامية أخرى غير 

متأثرة بنزاعات.7 وقد قارنا 74 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض، والمتوسط-

المنخفض، والمتوسط-المرتفع التي لم تشهد نزاعات أو شهدت نزاعاً واحداً 

خالل الفترة من 1980 إلى 8،2010 ضمن مجموعة من المؤشرات اإلنمائية 

التابعة لمجموعات بيانات مؤشرات التنمية الدولية.9 وتؤكد النتائج أن مشاركة 

اإلناث في سوق العمالة تزداد أثناء النزاع والفترة القصيرة التي تليه. وعلى نحو 

مماثل للنتائج التي تم الحصول عليها في دراسات الحاالت اإلفرادية، ينعكس هذا 

التأثير بشكل جزئي فقط على االنتعاش االقتصادي اإليجابي في البلدان الخارجة 

من النزاعات، وهي نتيجة مماثلة للنتائج على مستوى المجتمع المحلي والتي 

ناقشناها في موضع سابق.

يتوجب علينا التأكيد على حقيقة أن النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة تستند 

إلى إحصائيات وصفية بسيطة. وقد قمنا باختبار جميع النتائج من حيث أهميتها 

اإلحصائية. كما أننا أجرينا تحليل االنحدار البسيط في الحاالت التي لم تكن فيها 

النتائج الوصفية واضحة. ومع ذلك، فإن النتائج التي قمنا بإيضاحها أعاله تمثل 

ارتباطات محتملة أكثر من كونها تمثل عالقات سببية بين النزاعات المسلحة 

والتغيرات التي تطرأ على أنشطة النساء والتغيرات الالحقة في مستويات رفاهية 

األسر المعيشية والمجتمع المحلي. إن تحديد العالقات السببية أمر ممكن 

نظراً لنوعية البيانات المتاحة في )بعض من( البلدان المتأثرة بالنزاعات. ولكن 

يتوجب استخدام أساليب اقتصادية أكثر تطوراً )وهو أمر لم يكن ممكناً ضمن 

اإلطار الزمني المحدد لهذه الدراسة( للتعامل مع القضايا المعقدة المتمثلة في 

تحديد العينات، واالنحياز في االختيار، وغيرها من المشكالت الشائعة والمرتبطة 

بالتحليالت اإلحصائية الكمية. وعلى الرغم من ذلك فإن النتائج التي ناقشناها في 

هذا القسم تشير إلى وجود إمكانية كبيرة إلجراء تحليالت تجريبية مستقبلية.

الجدول 6: اختبار الفرضية )6(: تؤثر زيادة مشاركة النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع في أسواق العمالة تأثيراً إيجابياً على رفاه المجتمع المحلي.

كوسوفوكولومبياالبوسنة والهرسكالمتغير الخاضع لالختبار )1(
)بموجب قرار مجلس األمن 

رقم 1244(

تيمور-ليشتيطاجيكستاننيبال

التغير في مستوى رفاهية المجتمعات المحلية 

المتأثرة بالنزاعات مقابل المجتمعات المحلية غير 

المتأثرة )2(

+6.3%+3.4%-+2.6%*+46.4 ن م+5.8%أعلى من معدل نسبة اإلناث العامالت

+15.7%+21.8%--4.1%*+32.5 ن م-9.9%أدنى من معدل نسبة اإلناث العامالت

-9.4 ن م-18.4 ن م-+6.7 ن م*+13.9 ن م+15.7 ن مالفرق

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر. مالحظات: ن م = نقطة مئوية. تشير العالمة * إلى أن النتائج تساوي أو أقل من 10% أي أنها غير مهمة من الناحية اإلحصائية. وتدل إشارة »-« على 

أنه لم يتم اختبار الفرضية )بسبب نقص المعلومات(. )1( األسر واألفراد الذين تأثروا بالنزاع هم أولئك الذين قالوا إنهم يتعرضون للنزاع المسلح أو التهجير أو إنهم يعيشون في مناطق واقعة تحت للنزاع. )2( تم قياسه في كل الحاالت -ما 

عدا كولومبيا- من حيث التغير في معدل االستهالك للفرد الواحد في المجتمعات المحلية أو البلديات من خالل المقارنة بين تلك التي كانت نسبة اإلناث العامالت فيها أعلى من المعدل وتلك التي كانت أدنى منه. وفي كولومبيا تم قياس 

المتغير على أنه التغير في معدل اإلصابة بالفقر القائم على األصول إذ يرتبط انخفاض معدل اإلصابة بالتغيرات اإليجابية في مستوى الرفاهية، حيث تم عكس إشارة التغير التقديري من سالب إلى موجب.
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الجدول 5: اختبار الفرضية )5(: ترتبط زيادة مشاركة النساء المتأثرات بالنزاع في أسواق العمالة بمظاهر إيجابية لرفاهية األسرة المعيشية عندما يصاحبها تحسن في تمكين 

المرأة وبعد التحكم في الخصائص األخرى التي تتم مالحظتها عند الفرد واألسرة المعيشية.

البوسنة والهرسك المتغير الخاضع لالختبار )1(
)4(

كوسوفو )بموجب كولومبيا

قرار مجلس األمن 

رقم 1244(

تيمور-ليشتيطاجيكستاننيبال

التغير في مستوى رفاه األسر المعيشية 

المتأثرة بالنزاعات مقابل األسر المعيشية غير 

المتأثرة )2(

-+9.6%-2.3 ن م-5.8%+39.8 ن م+6.1%عندما تكون النساء عامالت )3(.

+19.0%-1.2 ن م+6.1%+26.3 ن م-14.7%عندما ال يكون هناك امرأة تعمل )3(

+5.6% )معامل االنحدار -9.4 ن مغير منطبق-11.9 ن م+13.5 ن م+20.8 ن مالفرق
التقديري(

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر. مالحظات: ن م = نقطة مئوية. تدل إشارة )-( على أنه لم يتم اختبار الفرضية )بسبب نقص المعلومات(. )1( األسر واألفراد الذين تأثروا بالنزاع هم 

أولئك الذين قالوا إنهم يتعرضون للنزاع المسلح أو التهجير أو إنهم يعيشون في مناطق واقعة تحت للنزاع. )2( تم قياسه من حيث التغير في معدل االستهالك للفرد الواحد في كل الحاالت ما عدا كولومبيا ونيبال. ففي كولومبيا، تم قياس 

المتغير على أنه التغير في معدل اإلصابة بالفقر القائم على األصول إذ يرتبط انخفاض معدل اإلصابة بالتغيرات اإليجابية التي تطرأ على مستوى الرفاهية، حيث تم عكس إشارة التغير التقديري من سالب إلى موجب. وتم قياس هذا المتغير 

في نيبال بمقارنة المؤشرات الخاصة بالثروة القائمة على األصول. )3( في حالة البوسنة والهرسك، تشير التقديرات إلى حدوث تغيير في مستوى رفاهية األُسر المعيشية التي تعيلها إناث متوسطة التأثر بالنزاع مقابل تلك غير المتأثرة 

بالنزاع، وذلك عندما تكون ربة األسرة عاملة. )4( تم أيضاً تسجيل مستوى أعلى الستهالك الفرد في البوسنة والهرسك بالنسبة لألسر المعيشية التي تعيلها إناث مقابل األسر المعيشية التي يعيلها ذكور في المناطق المتأثرة بالنزاع مقابل 

المناطق غير المتأثرة بالنزاع، وكان التغير أكبر عند التعرض للنزاع بدرجة أعلى )+1.03%( منه عند درجات التعرض المتدنية )+%7.5(.

كما وجدت جوانب تؤيد الفرضية بأن زيادة مشاركة النساء في أسواق العمالة 

ترتبط أيضاً بنواتج الرفاهية على مستوى المجتمع المحلي )الفرضية 6، انظر 

الجدول 6 والشكل 6(. وقد تمكنا من إجراء هذا التحليل في جميع الحاالت 

المدروسة باستثناء نيبال )بسبب قيود البيانات(. وقد أيدت النتائج التي حصلنا 

عليها من البوسنة والهرسك وكولومبيا هذه الفرضية بقوة. أما في حالة كوسوفو 

)بموجب قرار مجلس األمن 1244( فقد أيدت النتائج هذه الفرضية بمقدار أضعف 

)كانت النتائج جيدة لكنها كانت غير ذي شأن من الناحية اإلحصائية(. ولم نجد 

ما يؤيد هذه الفرضية في حالة طاجيكستان وذلك بسبب تدني مرتبة األعمال التي 

كانت تؤديها النساء اللواتي تأثرن بالحرب األهلية هناك.

الشكل 6: يميل عمل النساء أيضاً إلى االرتباط بمستوى أعلى من رفاهية المجتمع 

المحلي أثناء النزاع، خاصة عند حصولهن على أعمال تتسم بدرجة اقل من الضعف.

يعود السبب في الفرق في التغير في مستوى الرفاهية في المجتمعات المحلية 

المتأثرة بالنزاع مقابل المجتمعات المحلية غير المتأثرة إلى عمل النساء )ممثالً 

بالنقاط المئوية(.

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر )انظر الجدول 6(.

مالحظة: تشير العالمة * إلى أن النتائج تساوي أو أقل من 10% أي أنها غير مهمة من الناحية اإلحصائية.

البوسنة والهرسك

كولومبيا

تيمور-ليشتي

طاجيكستان

كوسوفو
)بموجب قرار مجلس األمن 

رقم 1244(*
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الجدول 4: اختبار الفرضية )4(: ترتبط زيادة مشاركة النساء المتأثرات بالنزاع في أسواق العمالة، والزيادة في المشاركة المدنية، بزيادة التمكين االقتصادي للمرأة داخل األسرة 

المعيشية وخاصة في األسر المعيشية التي تعيلها أنثى.

كوسوفو )بموجب كولومبياالبوسنة والهرسكالمتغير الخاضع لالختبار )1(

قرار مجلس األمن 

رقم 1244(

تيمور-ليشتيطاجيكستاننيبال )3(

التغير في مشاركة النساء في قرارات األسرة 

المعيشية في األسر المتأثرة بالنزاعات مقابل األسر 

غير المتأثرة )2(.

+0.062-+4.7 ن م-عندما تكون النساء عامالت.
)معامل االنحدار 

التقديري(

+17.6 ن م )4(+8.4 ن م* )4(

غير منطبقغير منطبق-+1.9 ن م-عندما ال يكون هناك امرأة تعمل

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األُسر المعيشية. مالحظات: ن م = نقطة مئوية. تدل إشارة »-« على أنه لم يتم اختبار الفرضية )بسبب نقص المعلومات(. )1( األُسر المعيشية واألفراد 

الذين تأثروا بالنزاع هم أولئك الذين قالوا إنهم يتعرضون للنزاع المسلح أو التهجير أو إنهم يعيشون في مناطق واقعة تحت للنزاع. )2( في كولومبيا، تم قياسه من حيث مساهمة النساء في القرارات األسرية بالنسبة للنساء المتأثرات بالنزاع 

مقابل غير المتأثرات، عندما تكون النساء عامالت. وتم قياسه في نيبال كعالقة إيجابية بين شدة النزاع )عدد الوفيات لكل 1000 نسمة( ومدى مشاركة النساء في القرارات األسرية. وتم قياسه في تيمور-ليشتي وطاجيكستان من حيث مدى 

مساهمة النساء في دخل األسرة المعيشية. )3( نيبال، وُجدت عالقة إيجابية أيضاً بين شدة النزاع ومدى مشاركة النساء في القرارات األسرية فيما يتعلق بكيفية إنفاقهن للمال الذي يكسبنه )+0.071، معامل ارتداد تقديري(. )4( تشير 

المعلومات إلى األسر المعيشية التي تعيلها إناث فقط. وتشير التقديرات لجميع األسر المعيشية إلى أن التغيير في مساهمة النساء في دخل األسر المعيشية المتأثرة بالنزاع مقابل األسر المعيشية غير المتأثرة ظل موجباً في كل من 

تيمور-ليشتي )+5.1 نقطة مئوية( وطاجيكستان )+0.1 نقطة مئوية*(، لكنه أقل عند حصره باألسر المعيشية التي تعيلها إناث.

تؤيد النتائج بقوة، في حاالت البوسنة وكولومبيا وتيمور-ليشتي، فرضية أن زيادة 

مشاركة النساء في أسواق العمالة أثناء النزاع ترتبط بمظاهر إيجابية لرفاهية 

األسر المعيشية )الفرضية 5، انظر الجدول 5 والشكل 5(. ولم نجد ما يؤيد 

هذه الفرضية في حاالت كوسوفو )بموجب قرار مجلس األمن 1244( ونيبال 

وطاجيكستان. وترتبط هذه النتيجة األخيرة بتدني مرتبة األعمال التي تؤديها 

النساء اللواتي تأثرن بالحرب األهلية في تلك البلدان. ففي كولومبيا وتيمور-ليشتي 

تبدو النساء اللواتي تأثرن بالنزاع قادرات على الحصول على أعمال أفضل أجراً 

)بقليل( مقارنة بالمناطق التي لم تتأثر بالنزاع، األمر الذي يؤدي إلى إسهامات أكبر 

في األمن االقتصادي لألسرة. وفي حالة البوسنة، ظلت صحة االرتباط اإليجابي 

بين توظيف اإلناث والرفاه االقتصادي لألسر المعيشية قائمة على الرغم من تدني 

مرتبة األعمال التي تؤديها النساء المتأثرات بالنزاع. وتشير هذه النتائج بقوة إلى 

الفوائد الكبيرة التي قد يعود بها اندماج النساء في االنتعاش االقتصادي على األسر 

المتأثرة بالنزاع.

الشكل 5: يميل عمل النساء إلى االرتباط بمستوى أعلى من رفاهية األسر المعيشية 

أثناء النزاع، خاصة عند حصولهن على أعمال تتسم بدرجة أقل من الضعف.

يعود السبب في الفرق في التغير في مستوى الرفاهية عند األسر المتأثرة 

بالنزاع مقابل األسر غير المتأثرة إلى عمل النساء )ممثالً بالنسب المئوية 

والنقاط المئوية(.

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر )انظر الجدول 5(.

تشير هذه النتائج بقوة إلى الفوائد الكبيرة التي قد يعود بها اندماج النساء 

في االنتعاش االقتصادي على األسر المعيشية المتأثرة بالنزاع.

البوسنة والهرسك 
)ن م(

كولومبيا )ن م(

تيمور-ليشتي )%(

طاجيكستان )ن م(

كوسوفو
)بموجب قرار مجلس األمن 
رقم 1244(*
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الشكل 4: نسبة مشاركة األُسر المعيشية في جماعات المجتمع المحلي في تيمور-ليشتي

اللوحة أ
حسب نوع جنس رب األسرة

اللوحة ب
حسب وجود إناث عامالت في األسرة المعيشية

المصدر: حساباتنا المستندة إلى استقصاء قياس مستويات المعيشة في تيمور-ليشتي. مالحظة: يظهر تحليل االنحدار أيضاً وجود مشاركة أعلى لألسرة في جماعات المجتمع المحلي في صفوف األسر المعيشية المتأثرة بالنزاع عند 

توظيف النساء )+1.9% إلى +3.3%، معدالت انحدار تقديرية(

3-3 النتائج المرتبطة بتأثير األدوار الجديدة للنساء على 
االنتعاش االقتصادي

من حيث تأثير األدوار الجديدة للنساء على تمكين النساء أنفسهن، وعلى النتائج 

اإلنمائية على مستويات رفاه األسر المعيشية ومستوى المجتمع المحلي، تظهر 

النتائج بعض التأييد للفرضية بأن زيادة مشاركة النساء المتأثرات بالنزاع في 

أسواق العمالة والمؤسسات االجتماعية يسهم في تمكين المرأة ضمن األسرة 

المعيشية )الفرضية 4، انظر الجدول 4(. وقد تمكنا من اختبار الفرضية لكل من 

كولومبيا ونيبال وطاجيكستان وتيمور-ليشتي. وفي الحاالت التي تمكنا من اختبار 

هذه العالقة، تم قياس تمكين المرأة على شكل نسبة مساهمة النساء في دخل 

األسرة المعيشية. وقد تمكنا في حالة كولومبيا ونيبال من قياس مدى انخراط 

النساء في عمليات صنع القرار داخل األسرة المعيشية قياساً مباشراً. وتظهر 

النتائج وجود عالقة إيجابية بين األدوار الجديدة للنساء ومستوى تمكينهن في 

حاالت كولومبيا وتيمور-ليشتي، وعلى نحو أضعف في نيبال. ولم نجد أية عالقة 

ذات شأن بين توظيف النساء وتمكين اإلناث في طاجيكستان. ويعود سبب ضعف 

تأييد بعض النتائج التجريبية للعالقة بين مشاركة اإلناث في أسواق العمالة 

وتمكين المرأة على األرجح إلى أن توظيف النساء في سياقات النزاع يتم في أعمال 

متدنية المهارة واألجر.
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غير المتأثرةغير المتأثرة المتأثرة

األُسر المعيشية التي يعيلها ذكوراألُسر المعيشية التي تعيلها إناث

المتأثرة

ال إناث عامالتال ذكور عاملين
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الجدول 3: اختبار الفرضية )2(: يزيد النزاع العنيف من مشاركة النساء في أسواق العمالة واألنشطة المدرة للدخل، وذلك بسبب تغيير تركيبة األسرة المعيشية، وكاستراتيجية 

للتعامل مع كسب الرزق في ظروف اقتصادية صعبة.

كوسوفو )بموجب كولومبياالبوسنة والهرسكالمتغير الخاضع لالختبار )1(
قرار مجلس األمن 

رقم 1244(

تيمور-ليشتيطاجيكستاننيبال )2(

التغير في مشاركة اإلناث في سوق العمالة في المناطق المتأثرة 

بالنزاعات مقابل المناطق غير المتأثرة.

--+25 ن م--+2.3 ن ماإلجمالي

--+21 ن م--+15.4 ن مفي األرياف

+16.6 ن م+7.1 ن م-+9 ن م+12.5 ن م-ضمن األُسر المعيشية التي تعيلها إناث

-0.4 ن م*+5.0 ن م-+3 ن م+6.7 ن م-ضمن سائر أفراد األُسر المعيشية التي تعيلها إناث

التغير في المشاركة في أسواق العمالة في المناطق المتأثرة بالنزاع 

مقابل المناطق غير المتأثرة في صفوف أرباب األسر.

+16.6 ن م+7.1 ن م-+9 ن م+12.5 ن م-إناث

+0.2 ن م*+0.3 ن م-+6 ن م-1.6 ن م-ذكور

التغير في المشاركة في أسواق العمالة في المناطق المتأثرة بالنزاع 

مقابل المناطق غير المتأثرة في صفوف سائر أفراد األسر المعيشية 

)عدا أرباب األسر(.

-0.4 ن م*+5.0 ن م-+3 ن م+6.7 ن م-إناث

+3.6 ن م*-6.2 ن م--6 ن م-6.9 ن م-ذكور

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر. مالحظات: ن م = نقطة مئوية. عالمة * تشير إلى أن النتائج تساوي أو أقل من 10% أي أنها غير مهمة من الناحية اإلحصائية. وتدل إشارة »-« على 

أنه لم يتم اختبار الفرضية )بسبب نقص المعلومات(. )1( األسر واألفراد الذين تأثروا بالنزاع هم أولئك الذين قالوا إنهم يتعرضون للنزاع المسلح أو التهجير أو إنهم يعيشون في مناطق واقعة تحت للنزاع. )2( يؤكد هذه النتيجة أيضاً تحليل 

لمتغير ثاٍن يقدر نسبة النساء العامالت اللواتي يتلقين المال؛ فقد وجد التحليل أن نسبة أقل )32 ن ق( من النساء العامالت المتأثرات بالنزاع استلمن أمواالً مقابل النساء غير المتأثرات.

غالباً ما تتخذ هذه المسؤوليات شكل مشاركة زائدة في أسواق العمالة إضافة 

إلى األدوار الموجودة للنساء داخل األُسر المعيشية )الفرضية 2، انظر الجدول 3 

والشكل 3(. وجدنا في جميع الحاالت المدروسة أن النساء من المناطق األكثر 

تأثراً بالنزاع العنيف يزدن من مشاركتهن في أسواق العمالة نسبة إلى النساء غير 

المتأثرات بالنزاع ونسبة إلى الرجال بصورة عامة وخاصة ضمن األُسر المعيشية 

التي تعيلها إناث. ومع ذلك فإن توظيف النساء في سياقات النزاع يتسم عموماً 

بأنه عمل متدني األجر والمهارة أو بالتوظيف الذاتي في القطاع غير الرسمي أو أنه 

عمل للعائلة غير مدفوع األجر )مزرعة(.

وتم التوصل إلى وجود بعض التأييد للفرضية القائلة إن النزاع العنيف قد يرتبط 

بمشاركة أكبر للنساء في المؤسسات االجتماعية في تيمور-ليشتي )الفرضية 3، 

انظر الشكل 4(. ولم نتمكن من تحليل تأثير النزاع على األدوار السياسية للنساء 

في دراسة الحاالت األخرى بسبب نقص البيانات المناسبة.

الشكل 3: تزيد نسبة المشاركة في أسواق العمالة لربات األسر المعيشية اإلناث 

عنها ألرباب األسر المعيشية الذكور

التغير في نسبة المشاركة في أسواق العمالة في المناطق المتأثرة بالنزاع مقابل 

المناطق غير المتأثرة )ممثلة بالنقاط المئوية(.

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر المعيشية 

)انظر الجدول 3(.

ذكر

أنثى

تيمور-ليشتي*

كولومبيا

كوسوفو
)بموجب قرار مجلس 

األمن رقم 1244(*

طاجيكستان

93228_UNWomen_05B_AR.pdf   12 7/22/14   1:25 PM



9

الشكل 1: تميل نسبة األُسر المعيشية التي تعيلها إناث إلى االرتفاع أثناء النزاعات

التغير في نسبة األُسر المعيشية التي تعيلها إناث؛ المتأثرة منها بالنزاع مقابل 

غير المتأثرة )ممثلة بالنقاط المئوية(.

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر المعيشية )انظر الجدول 2(.

مالحظات: تشير عالمة * إلى أن النتائج تساوي أو أقل من 10% أي أنها غير مهمة من الناحية اإلحصائية.

الشكل 2: ازدياد معدالت اإلعالة في األسر المعيشية التي تعيلها إناث أثناء النزاعات

التغير في معدل اإلعالة في األسر المعيشية التي تعيلها إناث؛ المتأثرة منها 

بالنزاع مقابل تلك غير المتأثرة )بالمائة(.

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األسر )انظر الجدول 2(.

مالحظات: تشير عالمة * إلى أن النتائج تساوي أو أقل من 10% أي أنها غير مهمة من الناحية اإلحصائية.

الجدول 2: اختبار الفرضية )1(: يزيد النزاع العنيف من مسؤوليات المرأة داخل األسرة المعيشية ويغير تقسيم المهام بين الجنسين من خالل تأثيراته على تركيب 

األسرة المعيشية.

البوسنة المتغير الخاضع لالختبار )1(
والهرسك

كوسوفو )بموجب كولومبيا
قرار مجلس األمن 

رقم 1244(

تيمور-ليشتي )3(طاجيكستاننيبال

التغير في نسبة األُسر المعيشية التي تعيلها 

إناث؛ المتأثرة منها بالنزاع مقابل غير المتأثرة.

-0.6 ن م*-2.4 ن م*10 ن م-1.7 ن م*+8.5 ن م+7.0 ن م

التغير في معدل اإلعالة في األُسر المعيشية 

التي تعيلها إناث؛ المتأثرة منها بالنزاع مقابل 

تلك غير المتأثرة. )2(

-%41.8+*%4.6+%8.9+%45.1+*%8.4+

التغير في معدل اإلعالة في األُسر المعيشية 

المتأثرة بالنزاع التي تعيلها إناث مقابل األسر 

المعيشية التي يعيلها ذكور.

-%40.6+*%0.6+-%15.7+*%4.8-

المصدر: حساباتنا المستندة إلى الدراسات االستقصائية التي أجراها كل بلد على األُسر المعيشية. مالحظات: ن م = نقطة مئوية. عالمة * تشير إلى أن النتائج تساوي أو أقل من 10% أي أنها غير مهمة من الناحية اإلحصائية. وتدل إشارة 

»-« على أنه لم يتم اختبار الفرضية )بسبب نقص المعلومات(.
)1( األُسر المعيشية واألفراد الذين تأثروا بالنزاع هم أولئك الذين قالوا إنهم يتعرضون للنزاع المسلح أو التهجير أو إنهم يعيشون في مناطق واقعة تحت للنزاع.

)2( في حالة نيبال، مقيسة من حيث التغير في عدد األطفال تحت سن 5 سنوات لكل امرأة في المنطقة المتأثرة بالنزاع مقابل المناطق غير المتأثرة.
)3( كان من الممكن تحليل متغير رابع، وهو التغير في عدد الساعات التي تصرفها النساء على المهمات المنزلية واإلنتاجية. وكانت النتائج ذات قيمة من الناحية اإلحصائية وتظهر زيادة مقدارها 8 ساعات في األسبوع عند النساء المتأثرات 

بالنزاع مقابل غير المتأثرات في األُسر المعيشية التي تعيلها إناث.

3-2 النتائج المرتبطة بتغيير أدوار الجنسين أثناء النزاع وبعده

من حيث تأثير النزاع العنيف على األدوار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للنساء، تظهر النتائج وجود أدلة تجريبية قوية في الحاالت الست موضع الدارسة على أن 

النزاع العنيف مرتبط بوجود مسؤوليات أعظم للنساء من خالل تأثير على تركيبة األسرة المعيشية )الفرضية 1، انظر الجدول 2 والشكلين 1 و2(.

نيبال

كولومبيا

البوسنة والهرسك

تيمور-ليشتي*

طاجيكستان*

كوسوفو
)بموجب قرار مجلس 

األمن رقم 1244(*

طاجيكستان

كولومبيا

تيمور-ليشتي*

كوسوفو
)بموجب قرار مجلس األمن 

رقم 1244(*
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الجدول 1: ملخص نتائج التحليل التجريبي حسب الفرضية

الفرضية التي أثبتها التحليل التجريبيالفرضية

)1
ك )

س
هر

وال
ة 

سن
بو

ال

)2
ا )

بي
وم

ول
ك

ار 
قر

ب 
ج

مو
 )ب

فو
سو

كو
)3

( )
12

44
م 

رق
ن 

ألم
س ا

جل
م

)4
ل )

با
ني

)5
ن )

تا
س

ك
جي

طا

)6
ي )

شت
لي

ر-
مو

تي

الفرضية )1(: يزيد النزاع العنيف من مسؤوليات المرأة داخل األسرة المعيشية ويغير تقسيم المهام بين 

الجنسين من خالل تأثيراته على تركيب األسرة المعيشية.

نعم*نعمنعمنعم*نعمنعم

الفرضية )2(: يزيد النزاع العنيف من مشاركة النساء في أسواق العمالة واألنشطة المدرة للدخل، 

وذلك بسبب تغيير تركيبة األسرة المعيشية، وكاستراتيجية للتعامل مع كسب الرزق في ظروف 

اقتصادية صعبة.

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

الفرضية )3(: يزيد النزاع العنيف من مشاركة النساء في المؤسسات االجتماعية والسياسية على 

المستويين المحلي والوطني.

نعم*-----

الفرضية )4(: ترتبط زيادة مشاركة النساء المتأثرات بالنزاع في أسواق العمالة، والزيادة في المشاركة 

المدنية، بزيادة التمكين االقتصادي للمرأة داخل األسرة المعيشية وخاصة في األسر المعيشية التي 

تعيلها أنثى.

نعمال*نعم*-نعم-

الفرضية )5(: ترتبط زيادة مشاركة النساء المتأثرات بالنزاع في أسواق العمالة بمظاهر إيجابية لرفاهية 

األسرة المعيشية عندما يصاحبها تحسن في تمكين المرأة وبعد التحكم في الخصائص األخرى التي تتم 

مالحظتها عند الفرد واألسرة المعيشية.

نعمالالالنعمنعم

الفرضية )6(: تؤثر زيادة مشاركة النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع في أسواق العمالة تأثيراً إيجابياً على 

رفاه المجتمع المحلي.

الال-نعم*نعمنعم

الفرضية )7(: تؤثر زيادة انخراط النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع في الحياة المدنية والسياسية 

تأثيراً إيجابياً على نوعية المؤسسات المحلية وبالتالي فهي تسهم في تعزيز االنتعاش االقتصادي 

والسالم المستدام.

------

مالحظات: تشير النجمة * إلى أن النتائج كانت مختلطة أو أن قيمتها تساوي أو أقل من 10% أي أنها غير ذات أهمية من الناحية اإلحصائية، أو كليهما. وتشير إشارة »–« إلى أنه لم يتم اختبار الفرضية )بسبب نقص المعلومات(. )1( 

استناداً إلى استقصاء قياس مستويات المعيشة في البوسنة والهرسك لعام 2001، وفريق الخبراء والبيانات حول التعرض آلثار النزاع على مستوى البلدية الذي أورده الباحث سوي )Swee 2009(. وتقارن التغيرات المذكورة بين نتائج أفراد 

وأُسر معيشية يعيشون في بلديات تشهد مستوى متدني من النزاع وأخرى تشهد مستوى مرتفع من النزاع. )2( استناداً إلى الدراسة االستقصائية الديموغرافية والصحية لكولومبيا لعام 2010 والبيانات المبلغ عنها ذاتياً حول التهجير 

الناجم عن النزاع في السنوات الخمس األخيرة. وتقارن التغيرات المذكورة بين األُسر المعيشية الريفية المهجرة وغير المهجرة. )3( استناداً إلى استقصاء قياس مستويات المعيشة في كوسوفو )بموجب قرار مجلس األمن رقم 1244( 

عام 2000 والبيانات المبلغ عنها ذاتياً حول التهجير وتدمير المنازل خالل النزاع. وتقارن التغيرات المذكورة بين األسر المعيشية المتأثرة واألُسر المعيشية غير المتأثرة. )4( استناداً إلى الدراسة االستقصائية الديموغرافية والصحية 

لنيبال عام 2006 والبيانات المتعلقة بالتعرض للنزاع على مستوى المقاطعات كما أوردها الباحثان إيير ودو )Do and Iyer 2010(. وتقارن التغيرات المذكورة بين األسر المعيشية التي تعيش في مناطق تقع ضمن أعلى وأدنى ُخمس من 

 . )Shemyakina 2006, 2011( استناداً إلى استقصاء قياس مستويات المعيشة في طاجيكستان لعام 2000 والبيانات المتوفرة حول التعرض للنزاع على مستوى األقاليم كما أوردها الباحث شيمياكينا )مستويات شدة النزاع. )5

وتقارن التغيرات المذكورة بين األسر المتأثرة واألسر غير المتأثرة. )6( استناداً إلى استقصاء قياس مستويات المعيشة في طاجيكستان لعام 2001 و2007 والبيانات التي المبلغ عنها ذاتياً المتوفرة حول التهجير وتدمير المنازل خالل النزاع 

)بالنسبة لعام 2001( والتعرض للنزاع على مستوى المقاطعات )بالنسبة لعام 2007( كما أوردها الباحثان جوستينو وليون وسالداري )Justino, Leone and Salardi 2011(. وتقارن التغيرات المذكورة بين األسر المعيشية المتأثرة 
واألسر المعيشية غير المتأثرة.
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3- التحليل التجريبي
الغاية من هذا القسم هي تقديم محاولة أولى للتعامل مع الفرضية التي 

ناقشناها في القسم 2 فيما يتعلق بالمسألتين الرئيستين للبحث واللتين تؤطران 

هذه الورقة: كيف يعمل النزاع العنيف على تغيير األدوار التي تقوم بها المرأة في 

األسرة المعيشية والمجتمع المحلي؟ وكيف تؤثر التغيرات التي تطرأ على أدوار 

النساء أثناء النزاع على مكانة النساء وقدرة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية على 

التعافي من النزاع؟

ولهذه الغاية، قمنا بتحديد وتقييم مجموعات بيانات كمية موجودة في البلدان 

المتأثرة بالنزاعات والتي يمكن استخدامها إلجراء تحليل تجريبي دقيق وقابل 

للمقارنة. وقد اخترنا ستة بلدان - هي البوسنة والهرسك وكولومبيا وكوسوفو 

)بموجب قرار مجلس األمن رقم 1244( ونيبال وطاجيكستان وتيمور-ليشتي- 

حيث سمحت لنا البيانات المتاحة للعموم إجراء تحليل أولي وتلخيص االحتماالت 

التي ينطوي عليها نهج المستوى الجزئي.6 لقد تم اختيار البلدان التي ستخضع 

للدارسة على أساس التوفر الفوري للبيانات بصورة رئيسية.

ونظراً للفروقات بين منهجيات األبحاث وأهدافها، فإن مجموعات البيانات 

المستخدمة ال تحتوي جميعها على المعلومات الالزمة الختبار جميع الفرضيات 

المذكورة في القسم 2. لقد تم بالكامل اختبار الفرضيتين 1 و2 المتعلقتين 

بتأثير النزاع العنيف على األدوار األسرية واالقتصادية في دراسة الحاالت اإلفرادية 

للبلدان الستة. أما الفرضية 3 المتعلقة بتأثير النزاع العنيف على مشاركة 

النساء في المؤسسات االجتماعية والسياسية فقد تم اختبارها بصورة جزئية 

في حالة تيمور-ليشتي فقط نظراً لندرة المعلومات المتعلقة بالمشاركة المدنية 

والسياسية في الدراسات االجتماعية-االقتصادية االستقصائية والتي تم جمعها 

في البلدان المتأثرة بالنزاع.

وتم تجريبياً اختبار الفرضية 4 المتعلقة بتأثير األدوار واألنشطة الجديدة لإلناث 

على تمكين المرأة لكل من كولومبيا ونيبال وطاجيكستان وتيمور-ليشتي. ولم 

نتمكن من الحصول على بيانات مباشرة عن مشاركة النساء في عمليات صنع 

القرار في األسرة المعيشية إال في حالة كولومبيا ونيبال. وفي حاالت إفرادية أخرى 

تم االستدالل على تمكين اإلناث من خالل نسبة مشاركة النساء في الدخل العام 

لألسرة المعيشية. وعلى الرغم من أنه معروف لدينا أن مساهمة النساء في 

الدخل قد ال تتم ترجمتها بالضرورة إلى مكاسب تمكينية، إال أن هذه التحليالت 

تقدم لنا على األقل مؤشراً على ما إذا كانت زيادة مشاركة النساء في أسواق 

العمالة ستنعكس على هيئة تحُقق مكانة اقتصادية أفضل للمرأة داخل األسرة 

المعيشية.

تظهر األبحاث المنشورة أن التغيرات التي تحدث على توزيع الموارد والمقدرات 

والسلطات داخل األسرة المعيشية تكون غالباً مرتبطة بمظاهر إيجابية لرفاه 

األُسر المعيشية )الفرضية 5(. وبحدود علمنا، لم يتم اختبار هذه التأثيرات في 

السياقات المتأثرة بالنزاع. وقد تمكنا من إجراء تحليل أولى لهذه العالقة المعقدة 

في الحاالت اإلفرادية الست، حيث تم قياس مستوى رفاه األسرة في جميع الحاالت 

المدروسة من حيث اإلنفاق االستهالكي. لقد وسعنا نطاق هذه الفرضية بحيث 

تشمل النواتج على مستوى المجتمع المحلي )الفرضية 6(. وعلى نحو مماثل 

لمظاهر رفاهية األُسر المعيشية، فإن هذه الفرضية تؤيدها جملة جديدة نسبياً 

من األدلة التي أبرزت التأثير المفيد لزيادة المشاركة االقتصادية للنساء على 

النمو التراكمي. وبحدود علمنا، لم يتم اختبار هذه العالقة في السياقات الجزئية 

أو السياقات المتأثرة بالنزاع؛ لذا فإن هذه الورقة تقدم محاولة أولى لتوضيح هذه 

العالقة المهمة. لقد أجرينا تحليالً تجريبياً مقارناً في كل الحاالت المدروسة 

باستثناء نيبال التي ال تتوفر فيها معلومات حول الرفاه على مستوى المجتمع 

المحلي.

أما الفرضية األخيرة )الفرضية 7( حول تأثير انخراط النساء في الميادين المدنية 

والسياسية على االنتعاش االقتصادي والسالم المستدام، فقد تم اختبارها جزئياً 

فقط في حالة تيمور-ليشتي وذلك نظراً للندرة الشديدة في المعلومات المتعلقة 

بالترتيبات المؤسساتية في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وعلى الرغم من عدم احتواء جميع مجموعات البيانات على المعلومات الالزمة 

الختبار كل فرضية من هذه الفرضيات الواردة في القسم 2، إال أن المعلومات 

المقدمة تشكل خطوة مهمة نحو توفير مجموعة من األدلة تتسم بالمنهجية 

والشمولية والقابلية للمقارنة حول أدوار الجنسين في سياقات النزاعات. يحتوي 

المرفق 1 على المؤشرات التي استخدمت في التحليل التجريبي إلى جانب تعريف 

موجز لكل متغير من المتغيرات.

3-1 ملخص النتائج

تقدم النتائج بصورة عامة دليالً قوياً على التأثير المهم للنزاع العنيف على األدوار 

واألنشطة التي تتوالها النساء داخل األُسر المعيشية وفي مجتمعاتهن المحلية. 

عموماً، نجد أن النساء يشاركن بصورة أكثر فعالية في أسواق العمالة أثناء النزاع. 

وتظهر النتائج أيضاً أن الزيادة في مشاركة النساء في العمالة في المناطق 

المتأثرة بالنزاعات تكون أحياناً مرتبطة بتحسن يطرأ على تمكين المرأة وفي 

نواتج رفاه األُسر المعيشية والمجتمعات المحلية. تعتمد هذه النتيجة على نوع 

الوظيفة التي تمارسها المرأة: فاألنشطة متدنية األجر ومنخفضة المهارة على 

شكل توظيف ذاتي في القطاع غير الرسمي وفي عمل عائلي غير مدفوع األجر ال 

تعود سوى بمنافع قليلة على النساء وعلى أسرهن ومجتمعهن المحلي. من جانب 

آخر، نجد أن فوائد زيادة مشاركة النساء في التوظيف، في بعض حاالت الدراسة 

اإلفرادية، العائدة على األسر والمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع تظل قائمة على 

الرغم من الصعوبات التي تواجهها النساء في االلتحاق بسوق العمل أثناء النزاع. 

هذه الصعوبات متعددة: فوضع النساء يظل ضعيفاً أمام الظروف االقتصادية 

المتبدلة كما أن كثيراً من المكاسب االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي 

قد تحرزها النساء أثناء النزاع تضمحل في الفترة التي تلي انتهاء النزاع. يلخص 

الجدول التالي )الجدول 1( نتائج التحليل التجريبي.
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إجمالية أكبر لالقتصاد والحفاظ على األسواق عاملة وزيادة اإلنتاجية في استخدام 

الموارد. والثاني، عندما تتولى النساء مزيداً من األدوار االجتماعية والسياسية 

العامة فقد يعمل ذلك على تحسين العالقات االجتماعية والثقة فيما بين 

أفراد المجتمع المحلي وتعزيز النوعية المؤسساتية. ومن هنا قمنا باشتقاق 

الفرضيتين التاليتين:

الفرضية )6(: تؤثر زيادة مشاركة النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع في 

أسواق العمالة تأثيراً إيجابياً على رفاه المجتمع المحلي.

الفرضية )7(: تؤثر زيادة انخراط النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع في الحياة 

المدنية والسياسية تأثيراً إيجابياً على نوعية المؤسسات المحلية وبالتالي 

فهي تسهم في تعزيز االنتعاش االقتصادي والسالم المستدام.

الفرضية األولى تؤيدها مجموعة جديدة نسبياً من األدلة التي أبرزت الدور المفيد 

 FAO 2011, Klasen( لزيادة المشاركة االقتصادية للنساء في النمو اإلجمالي

 and Lamanna 2009, Knowles et al. 2002, Lagerlf 2003, Lutz and

.)McGillivray 2009, Petesch 2011, World Bank 2012

أما الفرضية الثانية فتؤيدها أبحاث جديدة تجادل بأن التماسك االجتماعي 

والمؤسسات القوية أمران جوهريان إلحالل االستقرار االقتصادي في السياقات 

المتأثرة بالنزاع )Justino 2009( وهما عنصران حاسمان في قدرة الدولة على 

 Hutchison and Johnson( التوسط بين الجماعات المتنافسة داخل المجتمع

2011(. وعلى الرغم من أن جدول أعمال األبحاث ال يزال في مستهله، إال أن بعض 

األدلة التجريبية على المستوى الجزئي المأخوذة من سياقات سلمية تشير إلى أن 

لمشاركة النساء االجتماعية والسياسية تأثير إيجابي على رفاه المجتمع المحلي 

 Bhalotra and Clots-Figueras 2011, Beaman et al. 2006,( ومؤسساته

.)Chattopadhyay and Duflo 2004

باإلضافة إلى ذلك، توصل كم مهم من األدلة المستندة إلى تحليالت تجريبية 

عابرة للبلدان إلى أن النساء يقمن بأدوار مهمة في عملية بناء السالم. وتم التوصل 

بصورة خاصة إلى أن المساواة بين الجنسين –مقيسة من حيث انخفاض معدالت 

المواليد وارتفاع النسبة المئوية لتمثيل النساء في المجالس النيابية- ترتبط 

 Regan and Paskeviciute( بانخفاض خطر نشوب النزاعات فيما بين الدول

2003(. وتتوصل دراسة أخرى إلى النتيجة نفسها عند قياسها للمساواة بين 

الجنسين من خالل مؤشر يجمع ما بين معدل الخصوبة ومشاركة اإلناث في 

قوة العمل )Caprioli 2003, 2005(. كما تم ربط األشكال التي تنوب عن 

المساواة بين الجنسين بمستوى أقل من خطر نشوب النزاع بين الدول في مختلف 

البلدان. ويقول الباحث كابريولي )2005( إن احتمال أن تمر الدول ذات المستوى 

المرتفع من الخصوبة )3.01 فما فوق( في نزاع داخلي هو ضعف احتمال الدول 

ذات المستوى المنخفض من الخصوبة )3 فما دون(. كما تم ربط المساواة بين 

الجنسين بمستوى جيد من احترام حقوق اإلنسان )Melander 2005( وتعزيز 

 Swamy et( وبمستوى أقل من الفساد بالمجتمع )Barro 1997( الديمقراطية

al. 2001, Dollar et al. 2001( وكذلك بعوامل يجادل أشخاص بأنها أساسية 

لعمليات بناء السالم. وسوف نعود إلى هذا النقاش في القسم 3 والقسم 4 حيث 

سنعاين بنية وتأثير مجموعة من التدخالت المتعلقة بالسياسات والرامية إلى 

دعم االنتعاش االقتصادي في المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع.

مصنع يودغورليك للحرير في مارجيالن في وادي فيرغانا في أوزبكستان ماغيالن، أوزبكستان، 2004. مصدر الصورة: كريس هيرويغ.

وتم التوصل بصورة خاصة إلى أن المساواة بين الجنسين–مقيسة من حيث انخفاض معدالت المواليد وارتفاع النسبة المئوية لتمثيل النساء في المجالس النيابية- 

ترتبط بانخفاض خطر نشوب النزاعات فيما بين الدول.
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حاسماً قد يطيح بمكاسب النساء ويسرع بعودتهن إلى األدوار التي كّن يؤدينها 

 Calderon et al. 2011, International Alert 2010,( قبل اندالع الحرب

Date-Bah 2003(. ثالثاً: قد تتقيد الزيادة في سلطة النساء بنوع األعمال التي 

يمكن للمرأة الحصول عليها أثناء النزاعات وبعدها. فقد تكون األعمال ذات األجر 

المرتفع مرتبطة بزيادة تمكين المرأة. ومع ذلك، قد ال تتمخض األعمال متدنية 

المهارة واألجر أو عديمة األجر –التي تتسم بها غالبية الوظائف الجديدة لإلناث 

 Chiappori( ًفي سياقات النزاعات- عن تحسن ملحوظ في تمكين المرأة اقتصاديا

et al. 2002, Pollack 2005, Anderson and Eswaran 2009(. وفي ظل 

هذه األوضاع لن تنجح الفرضية 4 تجريبياً )أي أننا لن نلحظ أي تحسن في تمكين 

المرأة كنتيجة لألدوار الجديدة التي تتوالها أثناء النزاع(، ما لم يتم تنفيذ تدخالت 

على نحو واضح لدعم قدر أكبر وأكثر مغزى من مشاركة النساء في أسواق 

العمالة وفي المؤسسات االجتماعية والسياسية عندما تضع الحرب أوزارها.

2-2-2 رفاه األسرة المعيشية

لنا أن نتوقع أن يكون للتغيرات في أدوار الجنسين التي تنجم عن النزاع تأثير إيجابي 

على رفاهية األسرة المعيشية عن طريقين: األول، يمكن الربط بين زيادة مشاركة 

نساء األسر المعيشية المتأثرة بالنزاع في أسواق العمالة وحالة التحسن في دخل 

األسرة أو أنه على األقل قد يساعد في التعويض عن خسائر الدخل التي تسبب بها 

النزاع. والثاني، قد تقود زيادة التمكين االقتصادي للمرأة إلى تحسن االستثمار في 

تعليم األطفال والصحة واستهالك الغذاء مما سيكون له تأثيرات إيجابية على 

مستوى رفاه األسرة المعيشية. لقد قمنا باشتقاق الفرضية التالية حول النتائج 

المحتملة لألدوار الجديدة للنساء أثناء النزاع فيما يتعلق برفاه األسرة المعيشية:

الفرضية )5(: ترتبط زيادة مشاركة النساء المتأثرات بالنزاع في أسواق العمالة 

بمظاهر إيجابية لرفاهية األسرة المعيشية عندما يصاحبها تحسن في تمكين 

المرأة وبعد التحكم في الخصائص األخرى التي تتم مالحظتها عند الفرد 

واألسرة المعيشية.

تستند هذه الفرضية على كم كبير من األبحاث على المستوى الجزئي والمستوى 

التجريبي في مجال االقتصاد اإلنمائي والتي تناولت الروابط بين التمكين 

االقتصادي للنساء ورفاه األُسر المعيشية. تظهر األدلة التي تراكمت على مدار 

العقدين الماضيين أن التغير في توزيع الموارد أو المقدرات أو السلطة التي تميل 

لصالح النساء يكون مرتبطاً في الغالب بمظاهر إيجابية لدى األُسر المعيشية 

 Attanasio and Lechene 2010, Duflo 2003, Duflo and Udry 2004,(

 Gitter and Barham 2008, Hoddinott and Haddad 1991, Rangel

.)2006, Thomas 1990, 1997, Qian 2008

يتناقض هذا الدليل مع النتائج التي ناقشتها مجموعة من الدراسات التجريبية 

التي تناولت تأثير النزاع على رفاه األسر المعيشية والتي تقارن النواتج بين األسر 

المعيشية التي يعيلها ذكور وتلك التي تعيلها إناث. تجد هذه الدراسات بصفة 

عامة مستويات زائدة من الضعف والفقر في أوساط األسر المعيشية التي تعيلها 

 Vepoorten and( إناث من جراء تعرضها للنزاع. وقد ذكرت التقارير ذلك عن رواندا

 Bundervoet( وبوروندي )Berlage 2007, Justino and Verwimp 2006

2006( وموزمبيق )Bruck 2004( وكولومبيا )Ibaez and Moya 2006(. ونجد 

أن ارتفاع مستوى الضعف لدى األسر المعيشية التي تعيلها إناث هو حقيقة 

ثابتة في كافة المجتمعات التي تعيش نزاعات أو الخالية منها وحتى في البلدان 

.)Brück and Vothknecht 2011( المتقدمة

وفي سبيل تحديد التأثير السببي لمساهمة أدوار النساء في رفاه األسر 

المعيشية، يجب علينا تقييم النتائج بين مجموعات قابلة للمقارنة من قبيل 

األسر المعيشية التي تتألف من تركيبة مماثلة ولكن مع التفريق بينها وبين تلك 

األسر المعيشية التي تنخرط نساؤها في أنشطة اقتصادية. تعطينا الدراسات 

أعاله نتائج حول جوانب الرفاه عند جميع األسر المعيشية التي تعيلها إناث دون 

األخذ بعين االعتبار المكانة الجديدة على مستوى التوظيف بالنسبة لبعض 

من هؤالء النساء؛ فمن الممكن جداً أن يتحسن مستوى رفاه األسرة عندما 

تنخرط النساء في أنواع محددة من األنشطة اإلنتاجية. وسوف نختبر بعضاً من 

هذه التأثيرات لدى األسر المعيشية المتأثرة وغير المتأثرة بالنزاع في البوسنة 

والهرسك وكولومبيا وكوسوفو )بموجب قرار مجلس األمن رقم 1244( ونيبال 

وطاجيكستان وتيمور-ليشتي في القسم 3.

2-2-3 االنتعاش االقتصادي والسالم المستدام للمجتمع المحلي

نتوقع، كما فعلنا في شرح القسم السابق، أن يكون للتغيرات في أدوار الجنسين 

الناتجة عن النزاع تأثير إيجابي على االنتعاش في المجتمعات المحلية عن 

طريقين: األول، قد تشكل زيادة مشاركة النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع في 

أسواق العمالة حافزاً لعملية االنتعاش االقتصادي المحلي عن طريق تحقيق ثروة 

تعاونية زراعية نسائية. ليبيريا، 2009. مصدر الصورة: كريس هيرويغ.
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للنزاع والمشاركة المدنية، مع عدم مالحظة فروقات مهمة بين اإلناث والذكور 

 Bellows and Miguel 2006, 2009, DeLuca( الذين شملتهم الدراسات

and Verpoorten 2011(. تركز هذه النتائج على تأثيرات ما بعد انتهاء النزاع 

بالمقارنة مع الروايات المتعلقة بالمشاركة المدنية للنساء خالل النزاع المسلح.

توفر األبحاث المتوفرة توصيفات محدودة فقط –وليس أدلة تجريبية دقيقة—

لألدوار االجتماعية والسياسية للنساء في عدد من البلدان الخارجة من النزاع. 

تنخرط النساء في المناطق التي يسودها النزاع في عدد من المؤسسات منها 

الكنائس والمدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية وجماعات المساعدة 

 Kumar 2000, Rehn and Johnson( الذاتية والمؤسسات السياسية المحلية

Sirleaf 2002, Sorensen 1998(. ومن خالل هذه الكم )القليل( من األبحاث 

اشُتقت الفرضية الثالثة، وهي:

الفرضية )3(: يزيد النزاع العنيف من مشاركة النساء في المؤسسات 

االجتماعية والسياسية على المستويين المحلي والوطني.

يمكن ربط اآلليات المحتملة التي تنطوي عليها هذه التأثيرات على مشاركة 

النساء االجتماعية والسياسية مع التغيرات في أدوار الجنسين ضمن األسر 

المعيشية وتزايد وقت النساء المخصص لألنشطة اإلنتاجية خارج إطار أسرهن، 

مما قد يعزز العالقات والتفاعالت االجتماعية ويعّدل من أفضليات النساء 

وسلوكهن فيما يتعلق بالمشاركة السياسية. بنفس الطريقة، يمكن للنساء 

أن يتقدمن خالل النزاع لشغل مواقع قيادية شغرت بفعل هجرة أفراد ذكور من 

المجتمع المحلي أو نزوحهم أو وفاتهم. من ناحية أخرى، قد تقود التغيرات في 

األدوار واألنشطة بين الجنسين إلى وقوع عبء عمل أكبر على كاهل النساء اللواتي 

يعملن غالباً على زيادة وقتهن المخصص للمهمات اإلنتاجية دون التقليل بمقدار 

مماثل من وقتهن المصروف على المهمات اليومية المتعلقة بالجوانب اإلنجابية 

والمنزلية. هذا العبء الزائد على النساء إذن قد يحد من مشاركتهن في الجماعات 

والمنظمات االجتماعية. وسوف نعود لمناقشة هذه النقطة في القسم 3 على 

الرغم من أن األدلة التي تمكنا من جمعها على التأثيرات االجتماعية والسياسية 

للنزاع كانت مقيدة بمدى توفر البيانات المناسبة.

2-2 تأثير األدوار الجديدة للنساء على بناء السالم واالنتعاش االقتصادي

المسالة الثانية التي سنتطرق إليها في هذه الدراسة تتعلق بالطريقة التي قد 

تؤثر بها التغيرات على أداور اإلناث التي استعرضناها أعاله على مكانة النساء 

بعد انتهاء النزاع ومقدرة أسرهن على التعافي من آثار النزاع واستدامة عمليات 

االستقرار واالنتعاش االقتصادي على مستوى المجتمع المحلي. لم نتمكن من 

العثور على إجابات مباشرة لهذه المسألة في األبحاث المنشورة. إذ تركز الدراسات 

الموجودة على أدوار النساء في سياقات النزاع العنيف تركيزاً جوهرياً على توثيق 

التغيرات في األدوار واألنشطة الجديدة. وثمة عدد أقل من األدلة على النتائج 

)اإليجابية أو السلبية( لهذه التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

والسبب في هذا الوضع يعود بصورة كبيرة إلى غياب الدليل الدقيق على اآلليات 

التي تشكل أساساً لهذه العمليات من التحول االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

وكذلك إلى غياب التقييمات المتسمة بدقة كافية لبرامج السياسات في سياقات 

ما بعد النزاع.

وعلى الرغم من هذا االفتقار إلى األدلة، إال أننا تمكنا من وضع فرضية عامة تستند 

إلى أبحاث منشورة ذات صلة قد تشير نحو بعض اإلجابات الجزئية أو غير المباشرة 

عن المسألة أعاله. وسوف نستغل هذه األبحاث في شحذ فرضية البحث التي 

سنختبرها في التحليل التجريبي في قسم 3. وسوف نلخص ونناقش فيما يلي 

األدلة الموجودة حول تأثير األدوار واألنشطة الجديدة للنساء أثناء النزاع على 

)1( تمكين النساء أنفسهن، )2( مستويات رفاه األُسر المعيشية، )3( عمليات 

االنتعاش االقتصادي على مستوى المجتمع المحلي.

2-2-1 تمكين النساء

يجب على أي تحليل لآلليات التي تصوغ الرفاه واالنتعاش االقتصادي بعد انتهاء 

النزاع أن يأخذ باالعتبار توزيع السلطات وعمليات صنع القرارات داخل األسرة 

المعيشية ألن ذلك يحدد القرارات االستثمارية واإلنتاجية واالستهالكية لألسرة. 

يؤثر النزاع على عالقات الجنسين وأدوارهما كما بّين استعراضنا أعاله لألبحاث 

المنشورة. وبصورة خاصة، يبدو التعرض للنزاع مرتبطاً بزيادة في مشاركة النساء 

في الميادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وبالتالي ينبغي لنا أن نتوقع 

مالحظة تأثيرات إيجابية للنزاع على مكانة المرأة من خالل زيادة تمكين األنثى 

وقوتها التفاوضية داخل األسرة المعيشية، وزيادة االستقاللية االقتصادية وزيادة 

الثقة واالعتداد بالنفس )Nakamura 2004(. عالوة على ذلك، ينبغي أن تحافظ 

التجربة والمعرفة المكتسبة من خالل زيادة ضلوع المرأة في األنشطة االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية على هذه الفوائد المتوقعة على المدى الطويل. وبهذا 

المعنى، يمكن للنزاع أن يتيح فرصة إحداث تحول في البنى االجتماعية وتشجيع 

مساواة أكبر بين الجنسين.

الفرضية )4(: ترتبط زيادة مشاركة النساء المتأثرات بالنزاع في أسواق العمالة، 

والزيادة في المشاركة المدنية، بزيادة التمكين االقتصادي للمرأة داخل األسرة 

المعيشية وخاصة في األسر المعيشية التي تعيلها أنثى.

تحّدثت دراسات عدة عن زيادة سلطة المرأة عقب النزوح أو العيش في مخيمات 

)Byrne 1996, El-Bushra et al. 2002, El-Bushra and Sahl 2005(. إال أن 

زيادة مسؤولية المرأة وتوليها أنشطة ذكورية من وجهة نظر تقليدية خالل النزاع 

قد يكون لها تأثيرات متضاربة. أوالً: حتى لو كان للنساء أن يتكلمن بفخر وإيجابية 

عن الفرص الجديدة المتاحة لهن، إال أن القيم األبوية التقليدية تميل إلى تقييد 

 Handrahan 2004,( أية فرص جديدة قد تُتاح للنساء في الفترة التي تلي النزاع

Date-Bah 2003(. ثانياً: أشارت بعض األدلة حول دور الجنسين في فترات ما بعد 

النزاعات إلى حدوث زيادات مقلقة في العنف المنزلي الذي يمكن أن يشكل عامالً 

قد تقود التغيرات في األدوار واألنشطة بين الجنسين إلى وقوع عبء عمل أكبر على كاهل النساء اللواتي يعملن غالباً على زيادة وقتهن المخصص للمهمات اإلنتاجية 

دون التقليل بمقدار مماثل من وقتهن المصروف على المهمات اليومية المتعلقة بالجوانب اإلنجابية والمنزلية.
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تتطرق هذه الدراسة إلى مسألتين رئيسيتين، تتعلق األولى بدور النساء أثناء 

النزاع، أي: كيف يعمل النزاع العنيف على تغيير األدوار التي تقوم بها المرأة في 

األسرة المعيشية والمجتمع المحلي؟ وسوف نستعرض في القسم 2-1 المواد 

التي كُتبت حول تأثير النزاع العنيف على وظائف النساء ضمن أسرهن وعلى 

أدوارهن االقتصادية واالجتماعية والسياسية على نطاق أوسع من األسرة. أما 

المسالة الثانية فهي تعنى بتأثير هذه األدوار واألنشطة الجديدة، أي: كيف تؤثر 

التغيرات التي تطرأ على أدوار النساء أثناء النزاع على مكانة النساء وقدرة أسرهن 

ومجتمعاتهن المحلية على التعافي من النزاع؟ وسوف نستعرض األدلة الموجودة 

على هذه المسالة في القسم 2-2.

بصورة عامة، توصلنا إلى أن األدلة الدقيقة على أدوار النساء أثناء النزاع وفترة ما 

بعد النزاع شحيحة بطريقة مثيرة للدهشة. ومع ذلك فقد تمكنا من تجميع 

معلومات مفيدة من كل دراسة من الدراسات الواردة أدناه حول ما نعرفه وما يجب 

علينا معرفته حول تأثير النزاع العنيف على أدوار النساء وأنشطتهن. وبصورة 

خاصة، استفدنا من استعراض المواد المكتوبة في القسم 2-1 و2-2 الشتقاق 

فرضية محددة يمكن اختبارها تجريبياً باستخدام بيانات كمية والتعرف على 

الثغرات الرئيسية في األدلة والتي يتوجب التعامل معها بأسلوب مقارن وممنهج.

2-1 التغير في أدوار الجنسين أثناء النزاع وبعده

2-1-1 تأثير النزاع على األدوار األسرية واالقتصادية

وفرت األبحاث الجديدة ما يمكن وصفه بأنه طائفة جديرة باالعتبار من األدلة على 

تأثير النزاع العنيف على األُسر المعيشية والمجتمعات المحلية بسبب مقتل 

وإصابة وتشرد األشخاص وتدمير الهياكل األساسية المادية وتحطيم النسيج 

االجتماعي والبنى االجتماعية والسياسية المحلية.3 تتمثل النتيجتان الرئيسيتان 

اللتان تتوصل إليهما هذه المؤلفات واألبحاث المنشورة في أن البلدان الخارجة 

من النزاعات تتسم بزيادة في عدد األُسر المعيشية التي تعيلها إناث، والالتي يكن 

أرامل في أغلب الحاالت،4 وأن تأثيرات النزاع العنيف تجبر النساء في الغالب على 

 de Walque 2006,( تبني أدوار جديدة أبرزها إعالة األسرة وكسب قوت أفرادها

 El-Bushra et al. 2002, Kumar 2001, Menon and Rodgers 2011,

 Schindler 2010, Shemyakina 2009, Zuckerman and Greenberg

2004(. وقد أتاحت لنا هذه الطائفة من األدلة اشتقاق الفرضية األولى حول 

تأثيرات النزاع العنيف على أدوار الجنسين، وهي:

الفرضية )1(: يزيد النزاع العنيف من مسؤوليات المرأة داخل األسرة المعيشية 

ويغير تقسيم المهمات بين الجنسين من خالل تأثيراته على تركيب األسرة 

المعيشية.

وينبثق عن هذه الفرضية مضمونان اثنان قابالن لالختبار: األول هو أننا نتوقع أن 

نالحظ نسباً مرتفعة من النساء المنفصالت و/أو المطلقات و/أو األرامل ومن 

األُسر المعيشية التي تعيلها أنثى وكذلك من نسب اإلعالة في المناطق المتأثرة 

بالنزاع نسبًة إلى المناطق التي تأثرت بدرجة أقل. والثاني هو أننا نتوقع أن نجد 

فروقات مهمة في توزيع الوقت على جميع األنشطة بين النساء والرجال حيث 

تمضي النساء في األُسر المعيشية المتضررة من النزاع وقتاً أطول في المهمات 

اإلنتاجية ووقتاً أقل في المهمات اإلنجابية عند مقارنتهن بالنساء من أسر 

معيشية أقل تضرراً.

تجبر التأثيرات السلبية للنزاع العنيف على األسواق والفرص 

االقتصادية األفراد واألُسر المعيشية على تبني مجموعة من 

استراتيجيات التكّيف كي تتمكن من تأمين حياتها وسبل عيشها. 

ونتيجة لتأثير النزاع على التركيب الديموغرافي لألُسر المعيشية، 

فإن أحد أهم استراتيجيات التكيف التي تتبناها األسر المعيشية 

في البلدان المتأثرة بالنزاعات في سبيل كسب رزق أفرادها هو 

التغيير في تقسيم العمل المتعارف عليه تقليدياً بين الجنسين: 

فالنساء تتولى أدواراً تتعلق بكسب الرزق في األسرة المعيشية 

أثناء النزاع وخالل الفترة الوجيزة التي تليه كي تمأل فراغ العمال 

)الذكور( الغائبين.5 وعلى الرغم من الزيادة العامة التي تتحدث عنها 
التقارير في توظيف اإلناث في كافة السياقات المتأثرة بالنزاع، إال أن 

النساء ينشطن بصورة خاصة في الوظائف التي تتطلب مستويات 

 Allden 2008,( متدنية من المهارة وفي القطاع غير الرسمي

 Kumar 2000, Sorensen 1998, Women for Women

2010(. ال يقتصر انخراط النساء بدرجة أعلى نسبياً في القطاع غير 

الرسمي على سياقات النزاع بل هو اتجاه عام في البلدان النامية. 

إال أن التعرض للنزاع العنيف يمكن أن يعزز من وجود النساء في 

األسواق غير الرسمية. واستناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها 

في األبحاث المعنية بأدوار الجنسين أثناء النزاع، يمكننا اشتقاق 

الفرضية الثانية، وهي:

الفرضية )2(: يزيد النزاع العنيف من مشاركة النساء في أسواق العمالة 

واألنشطة المدرة للدخل، وذلك بسبب تغيير تركيبة األسرة المعيشية، 

وكاستراتيجية للتعامل مع كسب الرزق في ظروف اقتصادية صعبة.

2-1-2 تأثير النزاع على األدوار االجتماعية والسياسية للنساء

من بين التأثيرات المدمرة للنزاع العنيف تمزيقه للعالقات والشبكات االجتماعية. 

ومع ذلك فإن موضوع العالقة بين النزاع العنيف والتغيير المؤسسي هو من 

 Blattman and :أقل جوانب النزاع المسلح التي تم تناولها بالبحث )انظر

Miguel 2010, Justino 2012(. أظهرت بعض دراسات الحاالت اإلفرادية دليالً 

على كثافة مستويات المشاركة المدنية لإلناث -سواء بصورة فردية أم من خالل 

المنظمات النسائية- في سياقات النزاع وما بعد النزاع. ومنشأ هذه الروايات هو 

عدد قليل من دراسات وصفية لحاالت إفرادية، أما األدلة التجريبية األكثر دقة حول 

تأثير النزاع على المشاركة المدنية والسياسية فهي محدودة تماماً وتنعدم فيها 

بوجه خاص التحليالت التي تراعي الفروقات بين الجنسين. ويعود السبب في ذلك، 

إلى حد كبير، إلى االفتقار إلى البيانات المناسبة بشأن رأس المال االجتماعي 

وتدابير المشاركة السياسية في الدراسات االستقصائية لألُسر المعيشية، 

ال سيما البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. وقد تحدثت بعض الدراسات 

القليلة التي أُجريت في اآلونة األخيرة عن وجود عالقة سببية إيجابية بين التعرض 

2- استعراض المواد واألبحاث المنشورة2
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1- خلفية الدراسة وأهدافها
تظل النزاعات العنيفة، على الرغم من تناقص عددها مؤخراً )Themner and Wallensteen 2011(، أحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، 

خاصة بسبب استمرارها وتأثيراتها المدمرة على حياة نحو 1.5 بليون إنسان وعلى سبل عيشهم وصحتهم. يستمر إرث العنف في كثير من السياقات فيما 

تواجه البلدان اآلخذة في التعافي من النزاع تحديات عديدة من حيث االنتعاش وإعادة البناء.

المعيشية والمجتمع المحلي في بعض الحاالت اإلفرادية المدروسة على 

من  المتضررات  النساء  بها  عملت  التي  الوظائف  مرتبة  تدني  من  الرغم 

النزاع، وعلى الرغم من أن النساء يكسبن بالمعدل دخالً أقل مقارنة بالرجال.

هذه النتائج ال تجد ما يعبر عنها في التدخالت الخاصة بالسياسات الجاري 

تنفيذها حالياً في البلدان المتأثرة بالنزاعات بما فيها برامج خلق فرص العمل 

ومشاريع التمويل البالغ الصغر والمبادرات اإلنمائية القائمة على المجتمع المحلي 

ومشاريع بناء السالم وبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وعلى الرغم من 

الفوائد المهمة المحتملة لتحقيق السالم والتي تنشأ عن زيادة اإلدماج الممنهج 

للمرأة في مبادرات االنتعاش االقتصادي وبناء السالم وعن زيادة تشغيل النساء 

بوظائف أكثر أهمية، وكذلك تلك المنبثقة عن التدابير التي تعزز مكانة النساء 

في عالقات السلطة ضمن األسرة المعيشية والمجتمع المحلي، ال تزال البرمجة 

الحالية للسياسات في البلدان المتأثرة بالنزاعات تواصل تركيزها على دور الرجال 

في تحقيق السالم واألمن واالستقرار االقتصادي.

التحليل التجريبي الذي تتضمنه هذه الورقة يشير بقوة إلى أن زيادة مشاركة 

النساء في قوى العمل في المناطق المتأثرة بالنزاع تكون في بعض الحاالت 

مرتبطة بزيادة في المستوى العام لرفاه األُسر المعيشية والمجتمع المحلي. 

ينبغي لتدخالت اإلنعاش في مرحلة ما بعد النزاع أن تدعم، على نحو أكثر منهجية، 

إشراك النساء في إعادة بناء االقتصاد في مجتمعات ما بعد النزاعات نظراً للفوائد 

الكبيرة، وغير المستغلة، لمشاركة النساء في عمليات االنتعاش على مستوى 

األسرة المعيشية والمجتمع المحلي.

تتكيف حياة النساء في سياقات النزاعات المسلحة بصورة كبيرة استجابة إلى 

التغيرات التي تحدث في أسرهن ومجتمعهن المحلي وكذلك استجابة مباشرة 

للقتال والعنف. تعد النساء ضحايا للنزاع لكنهن ينخرطن بفعالية أيضاً في 

األنشطة االجتماعية والسياسية واالقتصادية أثناء دورات النزاع العنيف. إال أن 

ثمة نقص كبير في األدلة المنهجية والقوية على تأثير العنف على النساء وأدوار 

الجنسين وعلى فوائد شمول النساء في عمليات االنتعاش االقتصادي وبناء السالم. 

إن السياسات والبرمجة المعنية بالقضايا الجنسانية في سياقات ما بعد النزاعات 

ال تستنير على نحٍو كاٍف حالياً بالبيانات الخاصة بالوضع الضعيف للنساء أو 

احتياجاتهن من استعادة سبل العيش أو إسهامهن الفعلي أو الممكن في رفاه 

األُسر المعيشية وانتعاش المجتمع المحلي.

الغاية من هذه الورقة هي البناء على المعرفة المتوفرة لتقديم أدلة تجريبية 

جديدة على تأثير النزاع العنيف على األنشطة التي تزاولها النساء والتأثير الالحق 

لهذه التغييرات على العمليات المحلية الخاصة باالنتعاش االقتصادي بعد 

انتهاء النزاع.

يتبنى التحليل منظوراً من المستوى الجزئي يركز على التفاعالت على مستوى 

الفرد واألسرة المعيشية والمجتمع المحلي والتي تنجم عن النزاع العنيف الذي 

ال بد أن يرتبط ببعد جنساني. يستند الدليل الجديد المنبثق عن هذه الورقة 

إلى البيانات األساسية التي ُجمعت كعينات تمثيلية لألفراد واألُسر المعيشية 

والمجتمعات المحلية باستخدام تصاميم البحث االستقصائي وطرق التحليل 
اإلحصائية. وتتم مقارنة النتائج التي يتم التوصل إليها من تحليل شامل للبلدان.1

تنقسم هذه الورقة إلى ثالثة أقسام رئيسية. سنستعرض في القسم الثاني األدلة 

الموجودة على الكيفية التي يؤثر بها النزاع على أدوار النساء في األسر المعيشية 

والمجتمعات المحلية، ولماذا وكيف تتغير أدوار الجنسين تبعاً للنزاع، والمدى الذي 

قد تؤثر به هذه األدوار الجديدة على العمليات المحلية لالنتعاش االقتصادي في 

البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وقد اسُتخدم هذا االستعراض للتعرف على 

جملة من الفرضيات القابلة للفحص بشأن اإلسهام المحتمل للنساء في عمليات 

االنتعاش االقتصادي. يتناول القسم الثالث هذه الفرضيات بالفحص ويقدم تحليالً 

تجريبياً مفصالً على المستوى الجزئي مستخدماً التحليل اإلحصائي الوصفي، 

وذلك فيما يتعلق بالعالقة بين النزاع العنيف وأدوار النساء واالنتعاش االقتصادي 

لما بعد انتهاء النزاع في دراسة لست حاالت إفرادية: هي البوسنة والهرسك 

وكولومبيا وكوسوفو )بموجب قرار مجلس األمن رقم 1244( ونيبال وطاجيكستان 

وتيمور-ليشتي. أما في القسم الرابع فسوف نناقش هذه األدلة في ضوء مبادرات 

بناء السالم واالنتعاش االقتصادي التي يجري تنفيذها حالياً في البلدان الخارجة من 

النزاعات. كما أننا سنتقدم باقتراحات بخصوص التحليالت المستقبلية.

إن البرمجة المعنية بالقضايا الجنسانية في سياقات ما بعد النزاعات ال تستنير على نحٍو كاٍف حالياً بالبيانات الخاصة بالوضع الضعيف للنساء 

أو احتياجاتهن من استعادة سبل العيش أو إسهامهن الفعلي أو الممكن في رفاه األسرة المعيشية وانتعاش المجتمع المحلي.
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ملخص تنفيذي
في حين يتم التأكيد عادة على أن النساء يعانين أثناء النزاعات بطريقة تختلف 

عن الرجال وأنهن يواجهن أعباء أكبر خالل عملية االنتعاش، إال أن حجم األبحاث 

المنظمة التي أجريت حول هذه المسألة ظل محدوداً بسبب ندرة البيانات. وتشير 

المواد المتوفرة حول تبعات النزاعات المسلحة إلى أن حياة النساء ومصادر رزقهن 

في هذه السياقات تخضع لتعديالت مهمة. فثمة روايات عديد عن نساء تولين أدواراً 

اقتصادية جديدة وأُخريات انضممن للقوات المسلحة أو عملن كصانعات سالم 

أو قدمن الدعم االقتصادي واالجتماعي الالزم إلعادة إعمار المجتمعات المحلية 

التي تضررت جراء النزاع العنيف. ومع ذلك، ثمة الكثير مما يتوجب معرفته بشأن 

طبيعة، ومقدار، الفوائد المترتبة عن شمول المرأة بصورة أكبر في عمليات 

االنتعاش االقتصادي وبناء السالم. تستند صياغة سياسات االنتعاش االقتصادي في 

سياقات ما بعد النزاعات في الوقت الحاضر إلى أدلة محدودة بشأن التغيرات ذات 

الصلة بالنزاع والتي تطرأ على األدوار االقتصادية للرجال والنساء. كما أن اإلجراءات 

الالزمة لتقييم تأثير السياسات من حيث أدوار الجنسين والمساواة بينهما 

ظلت غير كافية. وقد نجم عن هذا الوضع في بعض األحيان ضعف نسبي في 

دعم أعمال إنعاش سبل عيش النساء وتركيز متواصل وغير مدروس على البرامج 

المعنية بتوفير فرص العمل للذكور وتركيز األولويات على إعادة اإلدماج االقتصادي 

للمقاتلين السابقين )ومعظمهم من الذكور(.

إن الهدف الرئيسي لهذه الورقة هو تحليل الكيفية التي قد تعمل بها التغيرات 

الحاصلة على أدوار النساء وأنشطتهن خالل نوبات النزاع العنيف على صياغة 

مساهمتهن في االنتعاش االقتصادي والسالم المستدام بعد انتهاء النزاع. ويثير 

ذلك سؤالين اثنين يتوفر بشأنهما حالياً دليل محدود في المؤلفات األكاديمية التي 

تتحدث عن النزاع العنيف أو في تصميم سياسات االنتعاش االقتصادي في سياقات 

ما بعد النزاعات، والسؤاالن هما:

كيف يعمل النزاع العنيف على تغيير األدوار التي تتوالها النساء . 1

ضمن أسرهن المعيشية أو مجتمعاتهن المحلية؟

كيف تؤثر التغيرات في أدوار اإلناث خالل النزاع على مكانة المرأة . 2

بعد انتهاء النزاع، وعلى قدرة األُسر المعيشية والمجتمعات 

المحلية على التعافي من النزاع؟

وفي سبيل اإلجابة عن هذين السؤالين تستعرض هذه الورقة ما تحقق حتى 

اآلن من معرفة وتقّدم أدلة تجريبية جديدة من خالل دراسة حاالت إفرادية لستة 

بلدان، هي: البوسنة والهرسك وكولومبيا وكوسوفو )بموجب قرار مجلس األمن 

رقم 1244( ونيبال وطاجيكستان وتيمور-ليشتي. إن الغرض من إجراء التحليل 

التجريبي هو الوصول إلى فهم أفضل لما يلي:

الكيفية التي تُسهم بها التغيُّرات في أدوار النساء وأنشطتهن في عمليات   )1(

االنتعاش االقتصادي؛

ما إذا كانت التدخالت القائمة تدعم هذه األدوار الجديدة )إن كانت إيجابية(   )2(

أو تساعد النساء في التغلب على النتائج السلبية؛

ما التدخالت التي يتوجب على المجتمع الدولي والحكومات المحلية   )3(

أن تشجعها من أجل دعم دور النساء في عمليات االنتعاش االقتصادي 

وبناء السالم.

يمثل هذا التحليل خطوة أولى نحو إيجاد دليل دقيق على العالقة بين مشاركة 

النساء في االنتعاش االقتصادي واستقرار المجتمع المحلي في البلدان التي تمر 

بمرحلة ما بعد النزاع. ويجب تفسير النتائج التي يتم الحصول عليها بحذر بسبب 

محدودية البيانات وبالتالي القيود على أنواع التحليالت التي يمكن إجراؤها في هذه 

المرحلة. ومع ذلك يشير التحليل التجريبي إلى عدد من االتجاهات واألنماط القوية 

والواضحة، وهي كالتالي:

تشارك النساء بصورة أكثر فاعلية في أسواق العمالة أثناء النزاع وعقب  «

انتهائه مباشرة. وظهرت هذه النتيجة في الحاالت اإلفرادية الست. إال أنه 

النساء  العمالة ظلت  في سوق  في مشاركتهن  الزيادات  من  الرغم  وعلى 

الوظائف  أنواع  العراقيل من حيث الحصول على وظيفة ومن حيث  تواجه 

المتاحة لهن ومستويات الدخل الذي يحصلن عليه. باإلضافة إلى ذلك، يتم 

إغفال مساهمة النساء في األمن االقتصادي لألُسر المعيشية في الفترة 

النساء لوظائفهن عند  النزاع: فهناك نزعة تتمثل في فقدان  التي تعقب 

انتهاء الحرب وتعرضهن لضغوطات للعودة إلى ممارسة األدوار التقليدية.

النزاع  « أثناء  كبيراً  تفاقما  للنساء  الضعيف  االقتصادي  الوضع  يتفاقم 

وخاصة في حاالت األُسر المعيشية التي تعيلها أنثى. وقد توصل البحث 

وأنها  النزاع  خالل  تزداد  أنثى  تعيلها  التي  المعيشية  األسر  نسبة  أن  إلى 

تزداد ضعفاً بسبب ارتفاع معدالت اإلعالة أثناء النزاع. إن االرتفاع في نسبة 

مشاركة المرأة في سوق العمالة –سواء في األسر المعيشية التي تعيلها 

أنثى أم ال- يحدث دون أي انخفاض مرئي في تأدية االلتزامات األخرى. ويزداد 

ألن األعمال المتاحة لهن تكون متدنية األجور  تعرض النساء للفقر سوءاً 

أو  الذاتي في أنشطة غير رسمية  من التشغيل  والمهارات وتتخذ أشكاالً 

عمل عائلي غير مدفوع األجر.

ومع ذلك، وفي منحى يخالف كل المعطيات، ترتبط الزيادات في مشاركة  «

في قوة العمل في المناطق المتأثرة بالنزاع في بعض الحاالت  النساء 

المحلي،  والمجتمع  المعيشية  األُسر  لرفاه  العام  المستوى  بزيادة في 

وذلك لدى مقارنتها بأُسر معيشية وبمناطق أقل تأثراً بالنزاع وقياسها من 

العمل  نوع  النتيجة على  تعتمد هذه  الفرد.  أعلى الستهالك  حيث معدل 

الذي تنخرط فيه النساء؛ فالفائدة تكون أكبر عند توظيف النساء في أعمال 

براتب أفضل. إال أننا، وعلى نحو ملفت، نظل نرى وجود فوائد إيجابية لألسرة 

ترتبط الزيادات في مشاركة النساء في قوة العمل في المناطق 

المتأثرة بالنزاع في بعض الحاالت بزيادة في المستوى العام لرفاه 

األُسر المعيشية والمجتمع المحلي.
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صورة الغالف: نساء يصطدن السمك في نهر يقع بالقرب من قريتهن- غبولوكاي، 

ليبيريا، 2007. وقد فر جميع سكان القرية أثناء الحرب األهلية الطويلة والوحشية 

ومن ثم عادوا بصورة بطيئة بعد عام 2005 في محاولة إلعادة بناء حياتهم. 

مصدر الصورة: كريس هيرويغ.

نساء يعملن من أجل االنتعاش: تأثير 

توظيف اإلناث على رفاه األسرة والمجتمع 

المحلي بعد انتهاء النزاع

تنويهات

كتبت هذه الورقة الدكتورة باتريشيا جوستينو رئيسة 

المجموعة المعنية بالنزاع والعنف والتنمية التابعة لمعهد 

الدراسات اإلنمائية، وساهم فيها كل من إيفان كاردونا وربيكا 

ميتشل وكاثرين مولر كفريق بحث رئيسي، والدكتورة ماري غوتز 

وهاني كويفا بيتيتا وراشيل دور-ويكس من قسم السالم واألمن 

بهيئة األمم المتحدة للمرأة.

تمت ترجمة هذا الكتاب المرجعي الصادر عن هيئة األمم 

المتحدة للمرأة بفضل دعم كريم من الوكالة السويدية 

.)SIDA( للتعاون اإلنمائي الدولي

تشرين األول/أكتوبر 2012

* أي إشارة إلى »صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة« في هذه الوثيقة 
يجب أن تُفهم بأنها تشير إلى »صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 

للمرأة السابق«، وهو أحد أربع هيئات أُدمجت في هيئة األمم المتحدة 

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 21 تموز/يوليو 2010 وفق 

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 64/289.

* أي إشارة إلى »قرار األمم المتحدة رقم 1325 والقرارات الالحقة أو 
القرارات الستة بشأن المرأة والسالم واألمن« في هذه الوثيقة يجب 

أن تُفهم بأنها تشير إلى قرارات مجلس األمن بشأن المرأة والسالم 

واألمن 1325 )2000(؛ 1820 )2008(؛ 1888 )2009(؛ 1889 

)2009(؛ و 1960 )2010(؛ و 2106 )2013(.

* “في وقت إعادة طباعة هذا الدليل في عام 2014، تم إقرار قرارين 
إضافيين بشأن المرأة والسالم واألمن، وهما: 2106 )2013( و 2122 

)2013(. وقد أدرجنا النص الكامل لهذين القرارين في المرفقات، إال 
أننا لم ندرجهما في هذه الطبعة الجديدة من الدليل”.
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نساء يعملن من أجل االنتعاش: تأثير توظيف اإلناث
على رفاه األسرة والمجتمع المحلي بعد انتهاء النزاع
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