
 

 

  االتحادٌة ماٌنمار جمهورٌة
 

 رئاسٌا   جمهورٌا   أصبح ذلك بعد2010  حتى عسكري نظام :الحكم نظام

  مختلفة عرقٌة مجموعة130  من أكثر من نسمة ملٌون61  بـ مقدر :السكان

 صانعً من%5  من أقل النساء تشكل , البرلمان فً النساء لمشاركة كوتا ٌوجد ال :النسائية المشاركة

 المحلً المستوى على%3  من وأقل الوطنً المستوى على القانون

 

  وسياقه النزاع خلفية

 وقد , ماٌنمار فً العرقٌة المجموعات على العسكري والحكم األهلٌة الحرب من طوٌلة سنوات أثرت

 كما8194   عام االستقالل بعد الذاتً الحكم على الحصول أجل من العرقٌة المجموعات هذه ناضلت

Ne)  وٌن نً قام1962  عام ففً .البورمً الشعب هٌمنة فرض أي ”البورمانٌزٌشن”سٌاسة من عانت

 WIn)السٌاسة هذه أسهمت وقد ”االشتراكٌة إلى بورما طرٌق“ سٌاسة وباشر عسكري انقالب بقٌادة 

 مما الدولة مركزٌة زٌادة إلى أدت كما  ,1987 عام فً تقدما   العالم دول أقل أنها على ماٌنمار بتصنٌف

 فعل   وكرد   .الذاتً حكمهم درجة وخفَّض العدٌدة الفوائد من العرقٌة األقلٌات من العدٌد حرمان إلى أدى

1976  عام فً المعارضة الوطنٌة الدٌموقراطٌة الجبهة بتشكٌل إقلٌمٌة أقلٌات عدة قامت ذلك على

 من موجة إلى وعنفها الحكومة وفساد االقتصادٌة اإلصالحات أدت كما .ثورٌة عصابات إلى وتحولت

 نً الشعبٌة التظاهرات هذه أجبرت .1988 عام أغسطس /آب من الثامن فً تفاقمت التً االحتجاجات

 بدوره ماونغ ساو أدخل , جدٌد عسكري انقالب إقامة إلى ماونغ ساو الجنرال ودعت االستقالة إلى وٌن

 مع اتفاقٌات ووقع النار إطالق وقف سٌاسات باتباع ماونغ قام الحكم إلى وصوله وبعد .منهم اآلالف وقتل المحتجٌن بحق ةقاسٌ إجراءات واتخذ حربٌا   قانونا  

 لم أنها كما رسمٌة الثنائٌة االتفاقٌات هذه تكن ولم .الوطنً كارٌن اتحاد باستثناء األساسٌة األعراق كل من عسكرٌة جماعات فٌهم بما مسلحة مجموعة25 

 .والنساء المدنً كالمجتمع األخرى األطراف كل بذلك مستبعدة تماما عسكري طابع ذات بقٌت ولذلك , شرف اتفاقٌات شكل أخذت بل السٌاسٌة األمور شتناق

 2007.  عام منذ متزاٌد بشكل بانتهاكها بدأت الجماعات أن إال ناجحة هذه النار إطالق وقف اتفاقٌات كانت البداٌة وفً

 

 فً تبنٌه تم جدٌد دستور اقتراح إلى النظام دعى مما , الدولً المجتمع انتباه ”سافرون” ثورة ضد الحكومة بها قامت التً العنف حمالت لفتت 2007 عام وفً

 للجماعات الذاتً الحكم مثل مهمة جوهرٌة مواضٌع ٌتناول لم أنه إال المدنٌة للمشاركة مجاال   أفسح الدستور هذا أن العلم ومع .2008 عام ماٌو /أٌار شهر

 كان فالدستور الجنسانٌة باألمور ٌتعلق فٌما أما , البرلمان مقاعد من%25  باستئثار الحق الجٌش تعطً ضارة نصوصا   تضمن كما , األقلٌات وحقوق العرقٌة

 أن العلم ومع , دٌموقراطٌة بانتخابات مالقٌا النظام َقب ل2010  عام وفً .النسائٌة المشاركة بخصوص نصوص أي ٌتضمن ولم المجال هذا فً تماما أعمى

 فئات جمٌع الحكومة دعت 2011 عام وفً .مدنٌة حكومة إلى عسكري نظام من النظام تحول إلى أدت أنها إال بمصداقٌتها مشكوك كان االنتخابات هذه نتائج

 وافق فبعضها , األمر بادئ فً تردد بعد الدعوات تلك إلىO)(EA  المسلحة العرقٌة المنظمات استجابت وقد ,األطراف متعددة سالم محادثات إلى المجتمع

 مسلحة مجموعات عدة قامت كما .النار إطالق وقف اتفاقٌات توقٌع دون المفاوضات إلى االنضمام على وافق اآلخر البعض بٌنما النار إطالق وقف على

 أثناء وتبادلها وتقدٌمها المعلومات تحضٌر أجل من الحكومٌٌن غٌر عرقٌٌنال للناشطٌن مساحة ٌعطً(UNFC)  المتحدة للجنسٌات فٌدٌرالً مجلس بتشكٌل

 من أنها إال ناجحة كخطوة المحادثات هذه اعتبار ٌمكن جهة ومن , المفاوضات هذه بعض فً دولٌٌن مراقبٌن مشاركة على الحكومة ووافقت .السالم محادثات

 .السٌاسة أمور فً ٌذكر نجاح أي تحقق لم أخرى جهة

 

 أجل من(EAO)  مسلحة عرقٌة منظمة 16 تجمعت الماضً العام من نوفمبر/ الثانً تشرٌن ففً .2014 عام بداٌات فً جدٌدة مفاوضات استراتٌجٌة أتبد

 اتهامفاوض فً المسلحة العرقٌة المجموعات تمثٌل هو الفرٌق هذا تشكٌل من والهدف . (NCCT) وطنً مستوى على النار إطالق وقف تنسٌق فرٌق تشكٌل

 مع التفاوض من بدال   المسلحة المجموعات تكتالت مع المحادثات دخول الحكومة قررت أن بعد وخاصة والجٌش البرلمان أعضاء من المشكلة الحكومة مع

 , شتركم نص حول ٌتباحثون ومازالوا المفاوضات من جوالت ثالث (NCCT)و الحكومة أجرت اآلن وحتى . النار إطالق وقف حول منفردة مجموعات

 اآلتٌة االنتخابات قبل كاملة البالد مستوى على النار إطالق وقف اتفاقٌة توقٌع سٌتم أنه ٌعتقدون المراقبٌن معظم أن إال التنفٌذ حول تحفظات وجود من وبالرغم

 لم بأنها هذه السالم محادثات انتقاد تم ذلك ومع انفتاحا   أكثر بأنها تتصف االتفاقٌات هذه فإن 2011 عام قبل ما جرت التً باالتفاقٌات ومقارنة .2015 عام فً

 ذلك إلى إضافة .النساء قبل من المرؤوسة المدنً المجتمع منظمات خالل من المتعددة مساهمتهن من بالرغم النساء استقصاء تم وقد المدنً المجتمع تشمل

  .راخٌن والٌة فً خاصة المسلمٌن ضد الجماعً العنف فً كبٌر ازدٌاد من تعانً البالد أن حٌث ماٌنمار من عدة ءأجزا فً مستمرا   العنف مازال

 

 للنساء وشملهم األساسية األطراف

 المركزٌة اللجنة :أوال   البرلمان فً اثنتان لجنتان وهناك .عسكرٌا   المدعوم والتنمٌة التضامن اتحاد حزب فً عضو هو ساٌن ثاٌن الرئٌس إن :ماينمار حكومة

 امرأتان بٌنها من عضوا  52  وتضم االتحاد مستوى على للسالم العمل لجنة :ثانٌا   .امرأة أي بٌنهم من لٌس عضوا  12  وتضم االتحاد مستوى على للسالم

 الجولة من استبعادهما جدا   السهل ومن مضمونة تلٌس مشاركتهما أن إال الحكومً الجانب على المفاوضات طاولة على امرأتان حالٌا   توجد إذا   .فقط اثنتان



 

 

م حول وطنٌة استراتٌجٌة خطة ماٌنمار أدخلت 2013 عام أكتوبر/ األول تشرٌن فً .المحادثات من التالٌة  وفً الحكومة فً النساء تمثٌل أن إال , النساء تقدُّ

 .السائدة النظرة هً هنلمشاركت السلبٌة النظرة ومازالت متدنٌة مستوٌات فً بقٌت السالم عملٌات

 

 الوطنً كارٌن اتحاد هما األساسٌتان المجموعتان ولكن الحكومة مع المفاوضات فً المشاركة EAO من العدٌد هناك :(EAO) المسلحة العرقية المنظمات

 (KNU)كاشٌن استقالل ومنظمة (KIO).  لها التابعة السالم لجان فً النساء ملبش فقط منظمات ثالث فقط قامت المسلحة العرقٌة المنظمات هذه بٌن ومن , 

 رجال من عادة تتألف األخرى المنظمات أما .(NMSP) الجدٌدة مون دولة وحزب (KNPP) الكارٌنً الوطنً التقدمً والحزبKNU  هً المنظمات وهذه

 األخٌرة الجولة فً استبعادها تم ثم البداٌة فً دةواح امرأة الفرٌق هذا ضم ,(NCCT)  وطنً مستوى على النار إطالق وقف تنسٌق فرٌق ألفت وقد الجٌش

 أجل من العرقً التنسٌق عمل فرقة شكلت كما , المدنً المجتمع من مجموعات باستشارة KNU خاص وبشكلEAO  بعض قامت ذلك ومع .المحادثات من

 تلك على للتأثٌر الخالق بالعمل النساء من العدٌد قامت وقد .2012 عام سبتمبر/ أٌلول منذ النساء عن ممثلتٌن الفرقة هذه وضمت , مشتركة سالم خطة تطوٌر

  .EAO فً رسمٌات عضوات لسن أنهن من بالرغم للنقاش مساحات وخلق التقنٌة بالخبرات تزوٌدهم خالل من المجموعات

 

 وتقوم كاشٌن نساء ومؤسسة كارٌن نساء ومنظمة لماٌنمار النساء رابطة  :المنظمات هذه على ومثال المدنً المجتمع منظمات النساء تقود :النسائية المنظمات

 .EAOلـ استشارات وتقدم والمراقبة والمؤتمرات والبٌانات التقارٌر بإنتاج المنظمات هذه

  ووثائق اتفاقيات

 http://peacemaker.un.org : 7491 فبراٌر/شباط12  فً لونغ بانغ اتفاقٌة

 http://womenofburma.org :2012 سبتمبر/أٌلول فً ماٌنمار نساء منتدى توصٌات

 www.burmalibrary.org :2013 أبرٌل/نٌسان فً الشاملة النار إطالق ووقف السالم اتحاد اتفاقٌة

 http://kachinwomen.com :2013 أكتوبر/1 تشرٌن فً العنف لوقف كاشٌن نساء مؤسسة نداء

  اآلن حتى2011  منذ الزمنً الجدول

 

 فرٌق    تأسٌس تم كما , السالم محادثات لبدء المسلحة العرقٌة الجماعات ساٌن ثاٌن الرئٌس دعوة  2011 أغسطس/آب

 .امرأتان فقط هناك كانت للسالم    العمل لجنة فً عضوا  52  بٌن من .نسائٌة مشاركة أي دون االتحاد مستوى على السالم

KNU و     السالم محادثات إلى واالنضمام اتفاقٌة توقٌع على (KNU) الوطنً كارٌن اتحاد وافق  2012 أبرٌل/نٌسان

 المنظمة هذه رأس على وكان. الحكومة     مع النار إطالق وقف اتفاقٌة توقع لم التً EAO  بٌن من الوحٌدة المنظمة هو

 .السالم مفاوضات دفع سبٌل فً كبٌرة كخطوة االنضمام هذا    اعتبر وقد ,ساٌن زابورا ناو وهً امرأة الوقت ذلك فً

 بعملٌة    متعلقة أمور لمناقشة بانغكوك فً للسالم ماٌنمار فرٌق وبٌن بورما وفد نساء ةرابط بٌن لقاء 2012 ٌونٌو/حزٌران

 .النساء وشمل ماٌنمار فً السالم

 المسؤولة     العرقً التعاون عمل فرقة إلى النساء عن ممثلتٌن إضافة العرقٌة الجنسٌات مؤتمر قرر 2012 سبتمبر/أٌلول

  العرقٌة جموعاتالم طرف من السالم عملٌة تنسٌق عن

   (UNWomen) المتحدة األمم نساء و (Swisspeace) بٌس وسوٌس شالوم منظمة أقامت 2012 نوفمبر/2 تشرٌن

 وهذه    , مختلفة عرقية مجموعات من القادمات النساء ومشاركة المفاوضات كيفية حول تدريبية بدورة 

  .الدعم وبرامج القدرات لبناء الجهود من جارٌة لسلسلة بداٌة هً الدورة

 السالم عملٌات وفً البرلمان فً النساء لمشاركة تنادي بورما فً النساء رابطة 2012 دٌسمبر /1كانون

 مشاركة    حول نصا   االتفاقٌة هذه وتتضمن الشاملة النار إطالق ووقف السالم اتحاد اتفاقٌة توقٌع 2013  أبرٌل/ نٌسان

  .سالم عملٌة    كل فً%30  عن نسبتها تقل ال نسائٌة بمشاركة وتوصً السالم عملٌة فً النساء

 ليكون    (NCCT) وطنً مستوى على النار إطالق وقف تنسٌق فرٌق EAO من منظمة16  شكلت 2013 نوفمبر/2تشرٌن 

ا   .الفرٌق من الحقا      استبعادها تم ثم واحدة امرأة الفرٌق هذا وتضمن , المفاوضات في تمثيلهم عن مسؤول

 تتعلق قضاٌا لتناول    دعوات منها المفاوضات ألفرقة توصٌات االجتماع أثناء النساء أصدرت ماٌنمار نساء منتدى 2013 ستبمبر/أٌلول

 .النساء وحقوق داخلٌا   المهجرٌن باألشخاص

 .والجٌش كاشٌن قوات بٌن العنف لوقف تنادي كاشٌن نساء مؤسسة   2013

 األمم    نساء مع بالتعاون1325  وقانون ”القٌادة فً النساء“ موضوع حول نًوط منتدى تنظٌم تم 2013 أكتوبر/1تشرٌن

 .المدنً المجتمع ومنظمات المتحدة

  السالم عملٌات فً أكبر نسائٌة لمشاركة ٌنادي بورما حكومة مفاوضات رئٌس 2014 فبراٌر/شباط
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