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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة

تعــد قضيــة دور ا�ــرأة فــي تحقيــق األمــن والســالم مــن أهــم القضايــا النظريــة والعمليــة 
الــيت حظيــت باهتمــام واســع، حيــث تــم النظــر للمــرأة فــي هــذا الجانــب علــى أنهــا �يــك 
أســايس فــي تدعيــم قيــم الســالم فــي ا�جتمــع، وقــد أعتــرب قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 

ا�ــرأة عنــ�اً فاعــالً فــي األمــن والســالم.  
كمــا شــدد القــرار علــى �ورة مراعــاة خصوصيــة ا�ــرأة فــي عمليــات الحفــاظ علــى األمــن 
وبنــاء الســالم وخصوصــاً فــي ا�ناطــق ا�تــ�رة مــن ال�اعــات ا�ســلحة، حيــث إن حــاالت 
ال�اعــات وحــاالت عــدم االســتقرار تفاقــم أنمــاط التميــ� ضــد ا�ــرأة وتعرضهــن إلــى تزايــد 
ــول مســتويات  ــ�اع قب ــن اإلنســانية كأن يتمخــض عــن ال ــاكات حقوقه حــدة مخاطــر إنته
أعلــى مــن العنــف ضــد ا�ــرأة مثــل: القتــل العشــوائي والتعذيــب والعنــف الجنــيس، وكــذا 
اإلتجــار بالنســاء والفتيــات الــذي ي�ايــد أيضــاً أثنــاء ال�اعــات وبعــد اتهائهــا وذلــك 
بســبب تدهــور األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وإرتفــاع مســتويات العنــف 
وإشــتداد ال�عــه العســكرية، باإلضافــة إلــى عــدم توافــر الخدمــات األساســية للســكان، كمــا 
ــة لكســب العيــش  ــى البحــث عــن مصــادر بديل ــد تجــرب فــي أوقــات كثــ�ة عل أن ا�ــرأة ق

وتحديــداً أثنــاء الــ�وح أو اللجــوء.                                                                             
ومنــذ صــدور القــرار رقــم 1325 تــم اتخــاذ العديــد مــن الخطــوات لتنفيــذه في أنحــاء العالم، 
األمــر الــذي ســاعد علــى التغلــب علــى كثــ� مــن الصعــاب الــيت كانــت تعــوق إشــ�اكهن 
فــي قضايــا األمــن والســالم، وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود الــيت بذلــت فــي ســبيل تطبيــق 
القــرار 1325 فــي ا�نطقــة العربيــة إال أن هــذا القــرار واجــه صعوبــات فــي تطبيقــه. كمــا 
أن هنــاك محــاوالت مــن بعــض الــدول العربيــة فــي إيجــاد آليــة لتطبيــق القــرار مــن خــالل 
وضــع الخطــط الوطنيــة الــيت تتبــىن تطبيــق القــرار خاصــة أن هنــاك عــدًدا مــن االتفاقيــات 
ــى وجــه الخصــوص  ــرأة عل ــوق ا� ــام وبحق ــوق اإلنســان بشــكل ع ــة بحق ــة ا�تعلق الدولي
مصادقــة عليهــا عــدداً ال بــأس بــه مــن الــدول العربيــة، والــيت تعطــي للمــرأة الحــق فــي 
ا�ســاهمة فــي صنــع القــرار ســواء وقــت ال�اعــات ا�ســلحة أو فــي وقــت الســلم. واســتناًدا 
إلــى مــا ســبق ســوف نحــاول مــن خــالل هــذه الدراســة أن نتطــرق إلــى فحــوى  قــرار مجلــس 
ــس األمــن  ــرارات الصــادرة مــن مجل ــر 2000م  والق ــي أكتوب ــم 1325 الصــادر ف األمــن رق
حــول ا�ــرأة والتحديــات الــيت تعــوق تطبيــق القــرار ومــدى االلــ�ام بتطبيقــه وا�ســاهمات 

وا�حــاوالت العربيــة فــي تطبيــق القــرار  1325، وعلــى النحــو اآلتــي:
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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

املبحث األول

قرار جملس األمن رقم 1325 حول متكني املرأة

يعــد قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 الصــادر فــي 31 أكتوبــر 2000م باإلجمــاع والخــاص 
با�ــرأة واألمــن والســالم مــن أهــم اإلنجــازات ا�منوحــة للمــرأة علــى مســتوى العالــم. حيــث 
تــم اإلهتمــام مــن خــالل هــذا القــرار علــى توســيع اإلطــار ا�عيــاري لحمايــة وتعزيــز حقــوق 
ا�ــرأة فــي أثنــاء ال�اعــات ا�ســلحة، ومــا بعــد ال�اعــات ا�ســلحة حيــث تــم ال�كــ� علــى 
ــا  ــك حمايته ــي ذل ــا ف ــ�اع ا�ســلح، بم ــات ال ــي أوق ــرأة  ف ــة ا� ــات الخاصــة بحماي اإلل�ام
مــن العنــف الجنــيس والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وعلــى ضــوء مــا تقــدم ســوف 
نبحــث فــي قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1325 حــول تمكــ� ا�ــرأة مــن خــالل مطلبــ�، 
ــان قــرار مجلــس األمــن 1325 و دوره فــي تعزيــز دور ا�ــرأة  ــب األول: نخصصــه لبي ا�طل
فــي حــل ال�اعــات ا�ســلحة، وا�طلــب الثانــي: نســتعرض فيــه تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن 

مجلــس األمــن وا�تعلقــة با�ــرأة واألمــن والســالم، وعلــى النحــو اآلتــي:                                                      

املطلــب األول: قــرار جملــس األمــن رقــم 1325 لعــام 2000م وااللتــزام بتنفيــذه ودوره 
يف تعزيــز املــرأة يف حــل النزاعــات املســلحة

تعــد ا�نطقــة العربيــة مــن أكــ� ا�ناطــق الــيت أرهقــت بال�اعــات واألزمــات الــيت مــرت بهــا 
ومــا زالــت قائمــة إلــى وقتنــا الراهــن، وهــي نتــاج هشاشــة األوضــاع فــي ا�نطقــة العربيــة 
وعــدم اســتقرارها سياســًيا واقتصادًيــا واجتماعًيــا، األمــر الــذي ســاعد فــي وضــع العراقيــل 
أمــام ضمــان ا�شــاركة الكاملــة للمــرأة فــي عمليــة األمــن والســالم كمــا أن انتشــار التطــرف 
الــذي بــدوره أدى الــى وجــود تحديــات أمنيــة أضيفــت إلــى التحديــات وال�اعــات القائمــة 
الــيت تواجههــا ا�نطقــة العربيــة منــذ فــ�ة ليســت بقصــ�ة ممــا أدى الــى دخــول ا�نطقــة فــي 
ــى  ــة، ونتيجــة لل�اعــات وال�اعــات ا�وجــودة عل دوامــة �اعــات ونزاعــات غــ� منتهي

مســتوى مناطــق مختلفــة مــن أرجــاء ا�عمــورة.
اعتمــد مجلــس األمــن الدولــي القــرار رقــم 1325 الصــادر فــي 31 أكتوبــر 2000م  بعنــوان 
ا�ــرأة واألمــن والســالم  حيــث أكــد القــرار علــى اآلثــار ا��تبــة عــن ال�اعــات ا�ســلحة علــى 
ــاد منظــور اجتماعــي للنظــر  ــرار إلــى �ورة اعتم ــات، حيــث أشــار هــذا الق النســاء والفتي
فــي االحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات أثنــاء ال�اعــات وإعــادة التوطــ� وإعــادة 
ــ�اع أي  ــاء ال ــار بعــد انته ــذا إعــادة االدمــاج وإعــادة التوطــ� وإعــادة اإلعم ــل، وك التأهي
ــى الحمايــة الخاصــة الــيت  ــا، وهــو بذلــك يؤكــد عل ــاء ال�اعــات ا�ســلحة وبعــد انتهائه أثن

تحظــى بهــا ا�ــرأة فــي إطــار هــذا القــرار.                                                   
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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

حيث أشار هذا القرار الى أهمية مشاركة ا�رأة ا�تكافئة والكاملة في:                               
- ا�ساهمة في مفاوضات السالم.

- بناء السالم وحفظ السالم.       
- ا�ساهمة في إعادة اإلعمار بعد ال�اع.

ــود  ــع الجه ــي جمي ــاواة ف ــدم ا�س ــى ق ــرأة عل ــاركة ا� ــة مش ــى أهمي ــرار 1325 عل شــدد الق
الراميــة إلــى صــون وتعزيــز األمــن والســالم، ويحــث أيضــاً جميــع األطــراف الفاعلــة لزيــادة 
مشــاركة ا�ــرأة وإدمــاج منظــور النــوع اإلجتماعــي فــي جميــع جهــود األمــم ا�تحــدة لحفــظ 
األمــن والســالم، كمــا يدعــو جميــع أطــراف الــ�اع إلــى اتخــاذ تدابــ� خاصــة لحمايــة النســاء 

والفتيــات مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس فــي أثنــاء ال�اعــات ا�ســلحة(1).

الســؤال الــذي يطــرح بهــذا الصــدد هــل هــذا القــرار قــد حظــي بالتطبيــق بحســب ا�ســتوى 
ا�طلــوب؟    

لــم يحــظ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 الخــاص با�ــرأة والســالم بالتطبيــق بحســب 
ــة  ــه خصوصــاً فــي ا�نطق ــاك فجــوات كبــ�ة بتطبيق ــزال هن ــث ال ت ــوب حي ا�ســتوى ا�طل
العربيــة ألســباب عــدة منهــا أن النســاء ال يحظــ� بأصــوات متســاوية فــي صنــع القــرار 
ــك  ــن والســالم، وســوف نتطــرق لذل ــات األم ــك محادث ــي ذل ــا ف ــدة بم ــع األصع ــى جمي عل

ــاً. ــل الحق بــيشء مــن التفصي

(1) www.un.org 
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املطلــب الثانــي: حملــة عــن القــرارات الصــادرة عــن جملــس األمــن بشــأن املــرأة واألمــن 
والســالم

تعــد النســاء والفتيــات أكــ� فئــه تتعــرض النتهــاك حقوقهــا فــي ال�اعــات ا�ســلحة. ففــي 
معظــم الحــروب اليــوم تــزداد عــدد اإلصابــات فــي صفــوف ا�دنيــ� بشــكل عــام، والنســاء 
علــى وجــه الخصــوص، حيــث تتعــرض النتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قتــل وتعذيــب بــال 
تميــ�، والعنــف الجنــيس خاصــة االغتصــاب(2). وألن النســاء أكــ� فئــه تتــ�ر مــن تلــك 
ال�اعــات ا�ســلحة، كان البــد مــن توفــ� الحمايــة القانونيــة لهــا، وتجســد ذلــك فــي عــدد مــن 
االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة، حيــث ركــزت القــرارات الدوليــة علــى �ورة إ�اك ا�ــرأة 
فــي الجهــود الراميــة إلــى األمــن والســالم، ولذلــك جــاء قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 ليؤكــد 
علــى الــدور الرئيــيس الــذي يمكــن أن تؤديــه ا�ــرأة فــي ال�اعــات ومفاوضــات الســالم وبنــاء 
الســالم الدائــم، إال أنــه هنــاك مجموعــة مــن القــرارات الصــادرة مــن مجلــس األمــن تتعلــق 

فــي إطــار ذات ا�وضــوع تلــت القــرار رقــم 1325 ، وهــي علــى النحــو اآلتــي:          
- قــرار مجلــس األمــن 1820 ا�تعلــق بالعنــف الجنــيس 2008م. يتعلــق هــذا القــرار بالعنــف 
الجنــيس ضــد النســاء والفتيــات أثنــاء ال�اعــات ا�ســلحة و�ورة حمايتهــن حيــث ربــط 
ــرب  ــن والســالم، وأعت ــرأة واألم ــا ا� ــه أداة للحــرب بقضاي ــف الجنــيس �احــة بوصف العن
العنــف الجنــيس فــي حــاالت الــ�اع يعتــرب جريمــة، كمــا طالــب القــرار أطــراف الــ�اع 
ــف الجنــيس،  ــ� مــن العن ــة ا�دني ــة لحماي ــور التدابــ� ا�الئم ــى الف ــأن تتخــذ عل ا�ســلح ب
كمــا يطلــب القــرار مــن األمــ� العــام ووكاالت األمــم ا�تحــدة بوضــع آليــات فعالــة لتوفــ� 
حمايــة للنســاء والفتيــات وعلــى وجــه الخصــوص العنــف الجنــيس فــي مخيمــات الالجئــ� 

والنازحــ�.
- قــرار مجلــس األمــن 1888، تعيــ� ممثــل خــاص لألمــ� العــام لألمــم ا�تحــدة حــول 
العنــف الجنــيس فــي حــاالت الــ�اع 2009م. يعتــرب قــرار مجلــس األمــن 1888 لعــام 
2009م هــو متابعــة لقــرار مجلــس األمــن 1820، فهــو يكلــف بعثــات حفــظ الســالم بحمايــة 
ا�ــرأة واألطفــال مــن العنــف الجنــيس أثنــاء الــ�اع ا�ســلح، ويطلــب القــرار مــن األمــ� العــام 

تعيــ� ممثــل خــاص معــين بالعنــف الجنــيس فــي ال�اعــات ا�ســلحة. 
- قــرار مجلــس األمــن 1889 واليــة لرصــد وتقييــم ا�بــادرات مــن أجــل ا�ــرأة واألمن والســالم 

2009م.
ــابقة  ــات الس ــز االل�ام ــرار لتعزي ــذا الق ــاء ه ــام 2010م ج ــن 1960 لع ــس األم ــرار مجل - ق
لقــرارات مجلــس األمــن 1888، يطالــب هــذا القــرار وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وطالــب 
العنــف الجنــيس ا�تصــل  القــرار بوضــع ترتيبــات الرصــد والتحليــل واإلبــالغ بشــأن 
بال�اعــات، كمــا يطالــب القــرار أطــراف الــ�اع بااللــ�ام بمنــع العنــف الجنــيس والتصــدي 

(2) انظر قرار مجلس األمن 1325 حول ا�رأة واألمن والسالم ،أكتوبر 2000م.
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لــه. كمــا يمنــح القــرار 1960 واليــة إدراج قوائــم بأطــراف الــ�اع الــيت يشــتبه علــى نحــو 
ــا أعمــال االغتصــاب وغ�هــا مــن أشــكال العنــف الجنــيس أو فــي  موثــوق بــه فــي ارتكابه

ــئوليتها. مس
مــن ا�الحــظ أن الهــدف ا�طلــوب مــن قــرارات مجلــس األمــن 1820،1888 و1960 هــو دعــم 
إنشــاء نظــم ذات منحــى ميدانــي لتقديــم التقاريــر الــى مجلــس األمــن ومنــع العنــف الجنــيس 

ا�تصــل بال�اعــات وتقديــم ا�ســاعدة إلــى الناجــ� منــه(3) .
ــاء  ــى إنه ــة ال ــود الرامي ــرار الجه ــذا الق ــزز ه ــام 2013. يع ــن 2106 لع ــس األم ــرار مجل - ق
اإلفــالت مــن العقــاب مــن جرائــم العنــف الجنــيس ا�رتبطــة بالــ�اع ا�ســلح وعدم التســامح  
مــع مرتكــيب هــذه الجرائــم  كمــا يعتــرب هــذا القــرار داعمــاً لقــرارات األمــن والســالم الصــادرة 
مــن مجلــس األمــن والخاصــة با�ــرأة فــي فــ�ة الــ�اع ا�ســلح ، قــرار 1820 (2008) ، قــرار 

1888 (2009) ، قــرار 1960 (2010) .
ويؤكــد القــرار علــى أن الخطــوات الفعالــة �نــع وقــوع العنــف الجنــيس، والــرد علــى مرتكــيب 
هــذه األفعــال تســاهم بشــكل كبــ� فــي صــون الســلم واألمــن الدوليــ�، ويشــدد القــرار أيضــاً 
ــس  ــر ا�جل ــا أق ــة، كم ــة والحماي ــي الوقاي ــ� أســايس ف ــرأة كعن ــاركة ا� ــة مش ــى أهمي عل
بــ�ورة توفــ� ا�علومــات ا�وضوعيــة والدقيقــة وا�وثقــة وطلــب القــرار مــن األمــ� العــام 
لألمــم ا�تحــدة وكيانــات األمــم ا�تحــدة ذات العالقــة بــاإل�اع فــي إنشــاء الرصــد والتحليــل 
وترتيبــات اإلبــالغ، وإعــداد التقاريــر بشــأن جرائــم العنــف الجنــيس ا�رتبطــة بالــ�اع(4).

- قرار مجلس األمن 2122 لعام 2013م(5).
ــي  ــرأة ف ــة إ�اك ا� ــرار 1325، وأهمي ــذ الق ــي تنفي ــاءلة ف ــى ا�س ــرار 2122 عل ــدد الق يش
جميــع مراحــل منــع ال�اعــات وحلهــا، وذلــك مــن خــالل دعــم محادثــات الســالم وتحســ� 
ــا فــي الوقــت ا�ناســب فيمــا يخــص مشــاركة ا�ــرأة فــي  الوصــول الــى ا�علومــات وتحليله
حــل ال�اعــات وإ�اك ا�ــرأة فــي محادثــات الســالم. كمــا أن القــرار يهــدف إلــى ا�ســاواة 
ــ�  ــذا التمك ــن والســالم وك ــن أجــل األم ــداف أساســية م ــرأة أه ــ� ا� ــ� الجنســ� وتمك ب
االقتصــادي للمــرأة، والــذي بــدوره يســاهم فــي إســتقرار ا�جتمعــات الخارجــة مــن ال�اعــات 
ا�ســلحة، كمــا يطالــب القــرار بعثــات األمــم ا�تحــدة لحفــظ الســالم تقييــم انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، ومــا يرتكــب مــن تجــاوزات فــي حــق ا�ــرأة فــي حــاالت الــ�اع ا�ســلح ومــا بعــد 

انتهــاء الــ�اع.

(3) األمــم ا�تحــدة ، مكتــب ا�مثلــة الخاصــة لألمــ� العــام ا�عنيــة بالعنــف الجنــيس فــي حــاالت الــ�اع ، مذكــرة توجيهيــة 
ــ�اع )  ــيس ا�تصــل بال ــف الجن ــن والســالم (العن ــرأة واألم ــن 1960 (2010) بشــأن ا� ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي مؤقت

أكتوبــر 2012.
(4) انظر قرار مجلس األمن 2106 (2010) الذي اتخذه ا�جلس في جلسته 6984 ا�نعقدة في 24 يونيو 2013 .

(5) - انظــر قــرار مجلــس األمــن 2122 (2013) الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 7044 ا�نعقــدة فــي 18 أكتوبــر 
2013
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املبحث الثاني

حتديات تطبيق االتفاقيات والقرارات الدولية يف املنطقة العربية

الشــك فــي أن االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة وتحديــداً ا�تعلقــة بحقــوق اإلنســان، ومــا 
ــا مــن حريــات أساســية قــد أصبحــت اليــوم مــن بــ� ا�وضوعــات الــيت تحظــى  يتصــل به
باإلهتمــام الكبــ� ســواء مــن جانــب ا�مارســ� للعمــل العــام أو مــن جانــب الباحثــ�، وليــس 
علــى ا�ســتوى الوطــين للــدول فــرادى وإنمــا أيضــاً علــى مســتوى العالقــات الدوليــة عمومــاً، 
والشــك أيضــاً أن االهتمــام ا��ايــد بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية علــى ا�ســتوي� 

الوطــين والدولــي يأتــي العتبــار أن الفــرد أو اإلنســان هــو األصــل ا�ســتهدف.

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــي القان ــم ا�ختصــون ف ــيت اهت ــات األساســية ال ــن ا�وضوع ــا أن م كم
اإلنســان علــى إثارتهــا هــي مســألة تطبيــق االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة فــي داخــل الــدول 
وكــذا مواءمــة تلــك االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان بشــكل عــام 
وحقــوق ا�ــرأة بوجــه خــاص مــع النظــم القانونيــة الوطنيــة.  ولبيــان التحديــات الــيت تعــوق 

تطبيــق االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة فــي ا�نطقــة العربيــة نبحثهــا مــن خــالل مطلبــ�:

املطلب األول: 
نخصصــه لبيــان مــدى االلــ�ام بتطبيــق االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة الخاصــة با�ــرأة فــي 

وقــت الســلم ووقــت الحــرب.

املطلب الثاني:
نبحــث فيــه التحديــات الــيت تواجــه تطبيــق االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة الخاصــة با�ــرأة 

وقــت ال�اعــات ا�ســلحة ، وعلــى النحــو اآلتــي:

املطلــب األول: مــدى االلتــزام بتطبيــق االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة اخلاصــة باملــرأة 
يف وقــت النزاعــات املســلحة

هنــاك عــدد مــن الــدول العربيــة صادقــت علــى االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقوق اإلنســان 
ــك  ــى تل ــة عل ــم ا�صادق ــه ت ــا أن ــى وجــه الخصــوص وطا� ــرأة عل ــوق ا� ــام وحق بشــكل ع
اإلتفاقيــات فــال بــد مــن أن يتــم تطبيقهــا فــي إطــار النظــام القانونــي للدولــة حيــث إن الدولــة 
عنــد مصادقتهــا علــى أيــة اتفاقيــات دوليــة تصبــح تلــك االتفاقيــات ملزمــة لهــا. ويكــون علــى 
الجهــات التنفيذيــة االلــ�ام بتنفيذهــا واألخــذ بهــا، كمــا تســتطيع الدولــة مواءمــة ت�يعهــا 

مــع تلــك االتفاقيــات الدوليــة .  
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وا�قصــود هنــا با�واءمــة ليــس مجــرد إلــزام الــدول بال�امــات التطبيــق علــى الصعيــد 
الدولــي وإنمــا الهــدف األســايس هــو حمايــة األفــراد فــي مواجهــة الــدول وســلطاتها العامــة 
ضمــن واليــة هــذه الــدول وأقاليمهــا، فحمايــة حقــوق اإلنســان فــي األســاس داخــل الــدول 

ــا(6). ــس خارجه ولي
فالدولــة هــي ا�عنيــة بحمايــة حقــوق اإلنســان والنظــام القانونــي الوطــين هــو ا�عــين بحمايــة 

هــذه الحقــوق واح�امها(7).
وإذا مــا نظرنــا الــى الــدول فــي ا�نطقــة العربيــة ســنجد أن الغالبيــة منهــم لــم تعــط ا�ــرأة 
جميــع حقوقهــا علــى الرغــم مــن أن دســات� الــدول العربيــة أشــارت إلــى مبــدأ ا�ســاواة بــ� 
ــم  ــيت ل ــك ا�ســاواة خاصــة فــي ا�جتمعــات ا�حافظــة ال الرجــل وا�ــرأة، ولكــن تفاوتــت تل
ــم يصــادق  ــة الخاصــة با�ــرأة، والبعــض اآلخــر ل ــات الدولي ــع االتفاقي ــى جمي تصــادق عل
عليهــا، وهنــاك بعــض الــدول صادقــت عليهــا وأدمجتهــا ولكــن هنــاك قصــوراً فــي التطبيــق، 
ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى ثقافــة بعــض ا�جتمعــات العربيــة الــيت التعطــي للمــرأة جميــع 
حقوقهــا وخاصــة فــي ا�واضيــع الــيت تتعلــق بمســاهمة ا�ــرأة فــي صنــع القــرار، علــى الرغــم 
مــن أن ا�ــرأة تعتــرب فــي وقتنــا الراهــن مــن العنــا� ا�ؤثــرة فــي ا�جتمــع وهــي فــي ذات 
الوقــت الفئــة الــيت تبحــث عــن حمايــة حقوقهــا مــن خــالل الجهــود الــيت تبذلهــا ا�ــرأة فــي 
ــي  ــات ف ــك االتفاقي ــا وممارســتها مــن خــالل إدمــاج تل ــان حقوقه ــة لضم ا�جتمعــات العربي
ــرأة  ــا أن ا� ــوب، كم ــتوى ا�طل ــى ا�س ــم يصــل إل ــك ل ــدول، إال أن ذل ــة لل ــ� الوطني القوان
جديــرة بــأن تســاهم فــي صنــع القــرار فــي قضايــا األمــن والســالم لكونهــا أكــ� فئــة يمكــن أن 
تتعــرض للعنــف وقــت الســلم ووقــت الحــرب، وإن كانــت فــي وقــت ال�اعــات ا�ســلحة يــزداد 
تعرضهــا للعنــف، ومــع ذلــك نجــد أن القــرار الصــادر مــن مجلــس األمــن 1325 لــم يطبــق 
ــدول العربيــة حيــث  ــوب ومازالــت هنــاك فجــوات كبــ�ة فــي تطبيقــه فــي ال بالشــكل ا�طل
أشــارت مراجعــة بكــ� عــام 2015م أن النســاء يفتقــرن إلــى صــوت متســاٍو فــي ا�شــاركة 
فــي صنــع القــرار علــى جميــع األصعــدة بمــا ذلــك محادثــات األمــن والســالم، كمــا تبــ� أن 
الجهــود الــيت بذلــت لضمــان مســاهمة ا�ــرأة فــي منــع الــ�اع والحمايــة فــي ا�نطقــة قــد 
أتــت دون ا�عايــ� الــواردة فــي القــرارات ا�عنيــة بالنســاء فــي األمــن والســالم خصوصــاً مــع 

تزايــد أعــداد الالجئــ� والنازحــ�(8).

(6) تقريــر عــن مواءمــة الت�يعــات اليمنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان، وزارة حقــوق اإلنســان – 
الجمهوريــة اليمنيــة، 2009، ص3                                  

(7) الدكتــور: أحمــد الرشــيدي، حقــوق اإلنســان، دراســة مقارنــة فــي النظريــة والتطبيــق، مكتبــة الــ�وق الدوليــة، القاهرة، 
الطبعــة األولــى، 2003، ص 38.

ــ� 2016/8/1 10:45  ــالم  www.un.org  اإلثن ــظ الس ــدة لحف ــم ا�تح ــات األم ــاص بعملي ــي الخ ــع اإللك�ون (8) ا�وق
مســاًء.
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ــة  ــرارات الدولي ــات والق ــق االتفاقي ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــي: التحدي ــب الثان املطل
ــلحة ــات املس ــت النزاع ــرأة وق ــة بامل اخلاص

علــى الرغــم مــن تمتــع النســاء بحمايــة خاصــة فــي إطــار القانــون الدولــي اإلنســاني إال أنهــا 
أكــ� فئــة تتعــرض فيهــا للعنــف، كمــا أنهــا تتحمــل مســئولية إعالــة أ� بأكملهــا باإلضافــة 

إلــى أنهــا تعانــي مــن جــراء الــ�وح القــ�ي وكــذا اللجــوء.
وعلــى ضــوء ذلــك فــإن ا�ــرأة فــي وقــت الــ�اع تحتــاج إلــى العيــش بــال خــوف مــن القتــل 
غــ� ال�عــي والتعذيــب والتشــويه والعنــف الجنــيس، وكــذا شــىت أنــواع ا�عاملــة القاســية 
القــ�ي  االختفــاء  الخطــف،  مــن  للحمايــة  ا�ــرأة  ا�هينــة كمــا تحتــاج  أو  الالإنســانية 

واالحتجــاز التعســفي، االتجــار، االضطهــاد وا�ضايقــات(9).
وقــد أكــدت علــى تلــك الحمايــة ا�ــادة (27) مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م الــيت 
ــداء  ــة خاصــة ضــد أي اعت ــة النســاء بصف ــة الخاصــة للنســاء "ويجــب حماي ــرر الحماي تق

علــى �فهــن والســيما ضــد االغتصــاب واإلكــراه علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن".
كمــا تضــم أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني الــيت تمنــح النســاء حمايــة إضافيــة أحكامــاً 
ــة  ــيت توجــب "معامل ــة ال ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة (14)(10) م ــة ا� ــي حال ــا ف ــة، كم عام
النســاء بــكل اإلعتبــار الواجــب لجنســهن" أو أحكامــاً أكــ� تخصيصــاً كمــا هــو الحــال فــي 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة الــيت تحــدد بوضــوح كيفيــة تنفيــذ هــذا االلــ�ام فــي ا�مارســة ونشــ� 
ــة  ــة منفصل ــق صحي ــص مهاجــع ومراف ــة بتخصي ــال األحــكام ا�تعلق ــى ســبيل ا�ث ــا عل هن
ألســ�ات الحــرب فضــالً عــن إيــكال اإل�اف ا�بــا� عليهــن إلــى نســاء(11). باإلضافــة إلــى 
القانــون الدولــي اإلنســاني هنــاك أيضــاً قانــون حقــوق اإلنســان الــذي يعطــي أيضــاً ا�ــرأة 
ــع أشــكال  ــى جمي ــة القضــاء عل ــا اتفاقي ــرب، منه ــت الح ــلم ووق ــت الس ــة خاصــة وق حماي
التميــ� ضــد ا�ــرأة عــام 1979م واتفاقيــة الحقــوق ا�دنيــة والسياســية لعــام 1966م 
واتفاقيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966م باإلضافــة إلــى القانــون 

الدولــي لالجئــ� الــذي يمنــح حمايــة إضافيــة للمــرأة الالجئــة(12). 
التســاؤل الــذي يطــرح هنــا مــا هــي التحديــات الــيت تقــف أمــام تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة، 
ــرأة حــق  ــذي يعطــي للم ــرار 1325 ال ــداً الق ــن وتحدي ــس األم ــرارات مجل ــي ق ــة إل باإلضاف

ا�ســاهمة فــي األمــن والســالم أثنــاء وبعــد ال�اعــات الدوليــة؟

(9) النساء والحرب، مجلة اإلنساني، العدد 20، عام 2002م، اللجنة الدولية للصليب األحمر.
(10) انظر ا�ادة (14) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م والخاصة بأ�ى الحرب.

ــة  ــة الدولي ــى النســاء، اللجن ــات ا�ســلحة عل ــر ال�اع ــن الحــرب، دراســة حــول أث ــديس، نســاء يواجه (11) شــارلوت لين
للصليــب األحمــر، عــام 2002م.

(12) انظر اتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكول 1967م.
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لإلجابــة عــن ذلــك البــد مــن معرفــة مــن هــي الفئــة األكــ� تــ�راً مــن النســاء فــي ال�اعــات 
ا�ســلحة والــيت تكــون بحاجــة الــى حمايــة حقوقهــا، وهــي فــي ذات الوقــت أكــ� قــدرة علــى 
ا�ســاهمة فــي صنــع القــرارات ا�تعلقــة باألمــن والســالم ألنهــا وبحكــم التجربــة أكــ� قــدرة 
علــى إيصــال رســالتها ومعاناتهــا بشــكل صحيــح اســتناداً إلــى الواقــع فــإن ا�ــرأة النازحــة 
وا�ــرأة الالجئــة هــم أكــ� الفئــات تــ�راً مــن ال�اعــات ا�ســلحة أثنــاء الــ�اع وبعــد ال�اع، 
وعلــى الرغــم مــن معاناتهــا إال أن هنــاك قصــوراً فــي حمايتهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق 
االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة ا�تعلقــة بهــذا الشــأن، وهــذه التحديــات يمكــن أن نوجزهــا 

علــى النحــو اآلتــي:-
- عــدم مواءمــة االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة با�ــرأة وا�صــادق عليهــا مــع الت�يعــات 
والقوانــ� الوطنيــة للــدول وعلــى وجــه الخصــوص فــي ا�نطقــة العربيــة، وذلــك حــىت 
يتمكــن القائمــون علــى إنفــاذ القانــون مــع القضايــا والحــاالت ا�تعلقــة با�ــرأة وفقــاً للقوانــ� 

ــذة. ــة الناف الوطني
- عــدم وجــود إرادة إل�اك ا�ــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار وإحجامهــم علــى إعطائهــا جميــع 

حقوقهــا ا�نصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الدولية.
- عــدم مصادقــة بعــض الــدول فــي ا�نطقــة العربيــة علــى بعــض االتفاقيــات الدوليــة العامــة 

والخاصــة بحقــوق اإلنســان وكــذا االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة با�ــرأة.
- عــدم الــ�ام الــدول ا�تنازعــة بتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة ا�تعلقــة با�ــرأة أثنــاء ال�اعــات 

ا�سلحة.
ــة الخاصــة  ــرارات الدولي ــات والق ــق االتفاقي ــة تطبي ــة بأهمي ــة مجتمعي - عــدم وجــود توعي

با�ــرأة.   
- ازديــاد ال�اعــات فــي ا�نطقــة العربيــة فــي اآلونــة األخــ�ة أدى إلــى تزايــد أعــداد 
النازحــات والالجئــات فــي ظــل غيــاب توفــ� الحمايــة الكافيــة ا�نصــوص عليهــا فــي 

الدوليــة. والقــرارات  االتفاقيــات 
- عدم إزالة جميع النصوص التمي�ية ب� الجنس� في إطار القوان� الوطنية للدول.            
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املبحث الثالث

املساهمات واحملاوالت العربية يف تطبيق قرار جملس األمن رقم 1325

ــام  ــي ع ــن والســالم ف ــرأة واألم ــق با� ــم 1325 ا�تعل ــن رق ــس األم ــرار مجل ــد صــدور ق بع
ــة مشــاركة  ــى أهمي ــذي يشــدد عل ــرار، وال 2000م كانــت هنــاك محــاوالت لتطبيــق هــذا الق
ا�ــرأة علــى قــدم ا�ســاواة فــي جميــع الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز األمــن والســالم وعلــى 
الرغــم مــن مــرور أكــ� مــن 15 عامــاً علــى اعتمــاد القــرار 1325 إال أن هنــاك فجــوات كبــ�ة 
بتطبيقــه، ومــع ذلــك كانــت محــاوالت مــن قبــل الــدول العربيــة واقتــ�ت تلــك ا�حــاوالت 
علــى ثــالث دول فقــط اعتمــدت خطــط عمــل وطنيــة لتطبيــق القــرار 1325، وهــي العــراق 
الــيت اعتمــدت خطــة وطنيــة فــي فربايــر 2014م ، وصاغــت كل مــن األردن وفلســط� خططــاً 
وطنيــة لكنهــا لــم تعتمــد بعــد رســمياً وعلــى ضــوء ذلــك ســوف نتطــرق إلــى تلــك ا�ســاهمات 

علــى النحــو اآلتــي:- 
ا�طلب األول: االس�اتيجية اإلقليمية لحماية ا�رأة العربية في األمن والسالم .

ــم  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــل ق ــي تفعي ــة ف ــدول العربي ــض ال ــاهمات بع ــي: مس ــب الثان ا�طل
.1325

املطلب األول: االسرتاتيجية اإلقليمية حلماية املرأة العربية يف األمن والسالم

شــكل قــرار مجلــس األمــن 1325 الصــادر فــي عــام 2000 م بشــأن ا�ــرأة والســالم  والقــرارات 
ا�كملــة لــه تحــوالً كبــ�اً فــي اتخــاذ ا�زيــد مــن التدابــ� الالزمــة �شــاركة ا�ــرأة فــي صنــع 
ــاء وحفــظ الســالم.  ــا وفــي بن ــع ال�اعــات وحله ــع ا�ســتويات وفــي من ــى جمي ــرار عل الق
خاصــة فــي ظــل األوضــاع الراهنــة الــيت تعيشــها ا�نطقــة العربيــة مــن نزاعــات و�اعــات 
كانــت ا�ــرأة فيهــا األكــ� تــ�راً بســبب العنــف والــ�وح والتهجــ�، حيــث أثبتــت ا�ــرأة 
ــة  ــت األمان ــك اهتم ــى ذل ــة واســتناداً إل ــك الظــروف العصيب ــام تل ــات أم ــى الثب ــا عل قدرته
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة ا�ــرأة العربيــة بإصــدار اســ�اتيجية إقليميــة 
"لحمايــة ا�ــرأة العربيــة: األمــن والســالم"، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة األمــم ا�تحــدة للمرأة.
تهــدف هــذه االســ�اتيجية إلــى ضمــان ا�ــرأة العربيــة لحقهــا فــي الحمايــة مــن جميــع 
ــا  ــت ال�اعــات ا�ســلحة، وحصوله ــي وق ــوع االجتماعــي ف ــى الن ــم عل ــف القائ أشــكال العن
علــى حقوقهــا دون تميــ�، كمــا تهــدف االســ�اتيجية إلــى وضــع إطــار عربــي عــام يعمــل 
علــى إيجــاد بيئــة تتعامــل مــع النــوع االجتماعــي بشــكل إيجابــي مــن خــالل تحفــ� ســائر 
الجهــات العربيــة ذات العالقــة وصانعــي القــرار علــى ا�ســتوى اإلقليمــي العربــي، وكــذا علــى 
ا�ســتوى الوطــين فــي مختلــف الــدول العربيــة علــى العمــل بشــكل فعلــي لحمايــة ا�ــرأة مــن 

جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي(13).
ــة  ــة العام ــالم، األمان ــن والس ــة األم ــرأة العربي ــة ا� ــة، حماي ــ�اتيجية اإلقليمي ــة: االس ــو غزال ــاء أب ــورة: هيف (13) الدكت
لجامعــة الــدول العربيــة، منظمــة ا�ــرأة العربيــة، هيئــة األمــم ا�تحــدة للمســاواة بــ� الجنســ� تمكــ� ا�ــرأة (هيئــة األمــم 

ا�تحــدة للمــرأة) جمهوريــة مــ� العربيــة، الطبعــة األولــى 2014م، ص85.
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فقد تناولت مجاالت االس�اتيجية ا�شاركة والوقاية والحماية من خالل ثالث مراحل (14):
- مرحلة األمن واالستقرار.

- مرحلة حدوث حاالت طوارئ أو اندالع حروب ونزاعات مسلحة.
- مرحلة ما بعد ال�اعات ا�سلحة.

حيــث نالحــظ أن االســ�اتيجية تقــوم علــى أســاس تعزيــز مشــاركة ا�ــرأة فــي صنــع 
ــة  ــة واالقتصادي ــب االجتماعي ــع الجوان ــن جمي ــرأة م ــ� ا� ــرار ورســم السياســات وتمك الق
والسياســية فــي مراحــل االســتقرار، وكــذا إ�اكهــا فــي مفاوضــات وحــل ال�اعــات وبنــاء 
الســالم والحفــاظ عليــه باإلضافــة إلــى مشــاركتها فــي تطبيــق اتفاقيــات ومبــادرات الســالم 

ــار. ــى ا�ســتوى العربــي وكــذا مشــاركتها فــي إعــادة اإلعم عل

وتقــوم االســ�اتيجية اإلقليميــة علــى تطويــر خطــط العمــل الوطنيــة ا�ناهضــة للعنــف ضــد 
ا�ــرأة ورفــع الوعــي بحقــوق ا�ــرأة ورصــد واقــع النســاء فــي مناطــق ال�اعــات ا�ســلحة 
وربطهــا بربامــج التدخــل واإلغاثــة وبرامــج مواجهــة اآلثــار النفســية وا�اديــة واالجتماعيــة 
ــة للنســاء  ــم ا�ســاعدة القانوني ــذا تقدي ــة عــن ال�اعــات ا�ســلحه، وك ــة الناجم واالقتصادي
الالتــي تعرضــن للعنــف، كمــا تتضمــن االســ�اتيجية تعزيــز قــدرة ا�ؤسســات علــى حمايــة 

ا�ــرأة مــن العنــف وإيجــاد خدمــات صحيــة واجتماعيــة وقانونيــة للنســاء ا�عنفــات.

كما لم تغفل االس�اتيجية ما بعد االس�اتيجية حيث وضعت آلية لذلك من خالل(15):- 
- إعــداد خطــة عمــل عربيــة تهــدف إلــى ترجمــة االســ�اتيجية العربيــة إلــى برامــج 

وأنشــطة قابلــة للتنفيــذ.
ــن  ــك م ــه، وذل ــل وطني ــداد اســ�اتيجيات وخطــط عم ــى إع ــة عل ــدول العربي - حــث ال
ــى اســ�اتيجيات وخطــط  ــة إل ــة ذات العالق ــة واإلقليمي ــرارات الدولي ــة الق خــالل ترجم
عمــل وطنيــه للوقــوف أمــام العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مناطــق ال�اعــات.
- إعــداد آليــات تعــاون علــى ا�ســتوى العربــي فــي إطــار جامعة الــدول العربيــة في جميع 
الربامــج اإلنســانية وبرامــج بنــاء الســالم والتنميــة فــي الــدول ا�تأثــرة بال�اعــات وفــي 

أوقات الســلم.
- تحديــد مراحــل تنفيــذ محــاور االســ�اتيجية فــي فــ�ة األمــن واالســتقرار وفــي أثنــاء 

ال�اعــات وبعــد ال�اعــات.

مــن خــالل االطــالع علــى االســ�اتيجية نــرى بأنهــا تحقــق الطمــوح فــي إ�اك ا�ــرأة فــي 
صنــع القــرار فــي األمــن والســالم ســواء أثنــاء ال�اعــات أوبعــد ال�عــات، كمــا أنهــا تطبــق 
قــرار مجلــس األمــن 1325، إال أن نجــاح هــذه االســ�اتيجية الطموحــة يتوقــف علــى مــدى 

تفاعــل دول ا�نطقــة العربيــة معهــا مــن خــالل تنفيذهــا وااللــ�ام بهــا.

(14) انظر إلى االس�اتيجية اإلقليمية، ا�رجع السابق، ص 85 وما بعدها.
) انظر االس�اتيجية اإلقليمية لحماية ا�رأة العربية في األمن والسالم، مرجع سابق، ص (15) انظر االس�اتيجية اإلقليمية لحماية ا�رأة العربية في األمن والسالم، مرجع سابق، ص 91 وما بعدها. )
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املطلب الثاني: مساهمات بعض الدول العربية يف تفعيل قرار جملس األمن 1325

يعــد قــرار مجلــس األمــن والخــاص باألمــن والســالم 1325 مــن القــرارات ا�همــة الــيت تشــدد 
علــى أهميــة مســاهمة ا�ــرأة ومشــاركتها الكاملــة فــي جميــع الجهــود الــيت تنصب فــي الحفاظ 
علــى األمــن والســالم وتعزيزهمــا. ويشــدد القــرار أيضــاً علــى �ورة أن تشــارك ا�ــرأة فــي 
صنــع القــرار ا�تعلــق بمنــع ال�اعــات وحلهــا، وعلــى ضــوء ذلــك ورغبــة بعــض الــدول 
تعزيــز دور ا�ــرأة فــي إطــار تفعيــل القــرار 1325، كانــت هنــاك محــاوالت لثــالث دول عربيــة 
ــراق، فلســط�  ــدول هــي الع ــرار1325، وهــذه ال ــذ الق ــة لتنفي ــدت خططــاً وطني ــط اعتم فق
واألردن(16)، علــى الرغــم مــن أن الطمــوح هــو أن تســاهم جميــع الــدول العربيــة فــي وضــع 
خطــط وطنيــة واســ�اتيجيات لتفعيــل قــرار مجلــس 1325، وســوف نســتعرض هنــا أهــم 

مــا ورد مــن خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325:

أوالً : العراق 
شــهدت العــراق منــذ الســنوات ا�اضيــة عــده نزاعــات تعــود إلــى ثمانينيــات القــرن ا�ــايض 
وامتــداداً إلــى وقتنــا الراهــن كانــت فيــه ا�ــرأة هــي األكــ� �راً فهــي الــيت تتعــرض لعمليــة 
ــك األوضــاع،  ــاة نتيجــة لتل ــن تواجــه مصاعــب الحي ــ�وح واللجــوء وهــي م التهجــ� وال
وهــي فــي أغلــب األوقــات مــن ترعــى عائلتهــا بعــد أن تفقــد ا�عيــل، ولذلــك ال�مــت الحكومــة 
العراقيــة فــي تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 والــيت تــم اعتمادهــا مــن خــالل خطــة عمــل 
وطنيــة فــي 2014 م ومــن أبــرز مــا تضمنتــه الخطــة العراقيــة لتطبيــق القــرار 1325 علــى 

النحــو اآلتي(17): 
- املشــاركة: حيــث وضعــت فــي ا�شــاركة آليــات لضمــان تمثيــل نســيب عــادل ومشــاركة 
كاملــة للمــرأة فــي جميــع ســلطات الدولــة ومراكــز صنــع القــرار، وكــذا ضمــان مشــاركة 
ا�ــرأة فــي لجــان ا�صالحــة ومفاوضــات الســالم وحــل ال�اعــات ومجالــس الســلم األهلــي.
- الوقايــة: لتحقيــق الوقايــة البــد مــن إدمــاج حقــوق ا�ــرأة فــي نظــام العدالــة واألمــن 

وحمايتهــا مــن العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي وتوفــ� برامــج اإليــواء.
- ال�ويــج للقــرار: وذلــك مــن خــالل رفــع مســتوى الوعــي حــول قضايــا النــوع 
االجتماعــي فــي جميــع السياســات والعمليــات ا�تعلقــة بمنــع وقــوع ال�اعــات وحلهــا.
ــى  ــب إل ــذا الجان ــي ه ــة ف ــث أشــارت الخط ــي واالقتصــادي: حي ــني االجتماع - التمك

ــرص. ــوارد والف ــي ا� ــ� النســاء والرجــال ف ــان ا�ســاواة ب ضم

(16) تلخيــص نقــاش: تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 ا�تعلــق بموضــوع ا�ــرأة واألمــن والســالم فــي الــدول 
.iknowpolitics.org 2016م،  فربايــر  العربيــة، 

(17) انظــر الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس األمــن 1325 (ا�ــرأة واألمــن والســالم) وزارة الدولــة لشــئون ا�ــرأة، جمهوريــة 
العــراق ، عــام 2014م،ص11-8.
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اعتمــاد  مــن خــالل  الخطــة  فــي  ذلــك  وينعكــس  القانــون:  وإنفــاذ  الت�يعــات   -
الجرائــم. مرتكــيب  ومعاقبــة  األساســية  اإلنســان  حقــوق  تحــ�م  الــيت  الت�يعــات 
- حشــد املــوارد والرصــد والتقييــم: وتشــمل إنشــاء صنــدوق وطــين ودولــي ورصــد 

األمــوال لربنامــج العمــل الوطــين وكتابــة التقاريــر تعطــي شــفافية فــي النتائــج.

ثانياً: األردن 
رغبــة مــن األردن فــي تفعيــل قــرار مجلــس األمــن 1325 الخــاص باألمــن والســالم أعــدت 
ــذ  ــة من ــل وطني ــاد خطــة عم ــرار واعتم ــل الق ــرأة مســودة تفعي ــة لشــئون ا� ــة الوطني اللجن

ــرأة. ــم ا�تحــدة للم العــام 2015م بالتعــاون مــع األم
ــي  ــذا وضــع النســاء ف ــة، وك ــرأة ا�عنف ــظ الســالم، ا� ــاور، حف ــدة مح ــن الخطــة ع وتتضم
مراكــز صنــع القــرار ودمــج النــوع االجتماعــي، كمــا تتضمــن الخطــة توصيــة �شــاركة 
النســاء لحضــور ا�ؤتمــرات الدوليــة ا�تعلقــة بحــل ال�اعــات ومؤتمــرات القمــة، وا�شــاركة 
فــي عضويــة الوفــود ا�شــاركة فــي ا�فاوضــات الســلمية. وكــذا مشــاركة النســاء فــي البعثــات 

األردنيــة فــي قــوات حفــظ الســالم(18).
ومازالــت هنــاك جهــود تبــذل مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لشــئون ا�ــرأة للوصــول إلــى الصيغــة 

النهائيــة للخطــة واعتمادها رســمياً.
كان هــذا اســتعراضاً �ســاهمات الــدول الــيت فعلــت أو تحــاول تفعيــل قــرار مجلــس األمــن 
1325 الخــاص باألمــن والســالم، وقــد كنــا نطمــح بــأن تكــون هنــاك خطــط وطنيــة لعــدد 
أكــرب مــن الــدول العربيــة لتفعيــل القــرار 1325 خاصــة أن ا�نطقــة تشــهد نزاعــات ا�تــ�ر 
منهــا النســاء والفتيــات بدرجــة رئيســية وازدادت معهــا أعــداد النازحــات والالجئــات ، لــذا 
يتوجــب علــى الــدول العربيــة أن تعمــل جاهــدة فــي تفعيــل هــذا القــرار ومشــاركة ا�ــرأة فــي 

صنــع القــرار، وكــذا ا�شــاركة فــي مفاوضــات الســالم.
فــإذا مــا ألقينــا نظــرة علــى وضــع ا�ــرأة فــي اليمــن خــالل الســنوات األخــ�ة ا�اضية ســنجد 
أن ال�اعــات وال�اعــات ا�تعاقبــة كانــت ا�ــرأة اليمنيــة هــي االكــ� �راً، وعانــت الكثــ� 
مــن تحمــل أعبــاء تلــك ال�اعــات وتبعاتهــا فــزادت أعــداد النازحــات بنســبة عاليــة جــداً ، 
ــث وجــه  ــي العــام 2012م حي ــ�وح ف ــة فــي معالجــة ال ــل الدول ــاك توجــه مــن قب وكان هن
رئيــس الــوزراء فــي تلــك الفــ�ة الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــ� وبالتعــاون 
مــع ا�فوضيــة العليــا لشــئون الالجئــ� بإعــداد السياســة الوطنيــة �عالجــة الــ�وح الداخلــي 
فــي الجمهوريــة اليمنيــة(19). إال أن هــذا ا�ــ�وع لــم يســتكمل بســبب األوضــاع وال�اعــات 

الــيت مــا زالــت قائمــة إلــى اآلن.

www.women.jo : (18) انظر
(19) مســودة السياســة الوطنيــة �عالجــة الــ�وح الداخلــي فــي الجمهوريــة اليمنيــة، إعــداد اللجنــة الفنيــة، وزارة الخارجيــة 

والوحــدة التنفيذيــة للنازحــ�، 9 مايــو 2013م، ص (5-4). 
وانظــر أيضــاً: تقريــر أوضــاع النازحــات فــي مخيمــات عمــران – شــبوة، إعــداد اللجنــة الوطنيــة للمــرأة – اليمــن، ومركــز 

دراســات الهجــرة والالجئــ�، جامعــة صنعــاء، عــام دراســات الهجــرة والالجئــ�، جامعــة صنعــاء، عــام 2014م ، ص (17-16).
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ــة  ــة ا�تعلق ــات الدولي ــن اإلتفاقي ــ� م ــدد كب ــى ع ــت عل ــن صادق ــن أن اليم ــم م ــى الرغ وعل
بحقــوق اإلنســان، ومــن ثــم مواءمــة معظمهــا مــع الت�يعــات والقوانــ� اليمنيــة وأصبحــت 
ــة  ــوق غــ� مطبق ــك الحق ــب تل ــي نجــد أن أغل ــع العمل ــي الواق ــه ف ــا، إال أن ــة بتطبيقه ملزم
علــى أرض الواقــع، فا�ــرأة النازحــة تواجــه العديــد مــن التحديــات منهــا تحديــات اجتماعيــة 
ــرزق والرعايــة وتأمــ�  ــاء كثــ�ة فهــي مصــدر ال ــا تحمــل ا�ــرأة أعب وتحديــات ماديــة منه
الغــذاء أل�تهــا أثنــاء الــ�وح(20). لذلــك كانــت هنــاك �ورة إليجــاد خطــة عمــل وطنيــة 
ــي  ــا ف ــي إدماجه ــذا ف ــة، وك ــاة العام ــي مجــاالت الحي ــة ومشــاركتها ف ــرأة اليمني ــاج ا� إلدم
عمليــات حفــظ الســالم وإعــادة اإلعمــار. إال أن عــدم االســتقرار الســيايس وال�اعــات 
ــي فــي اليمــن . ــة للــ�وح الداخل ــذ مــ�وع إعــداد خطــة وطني والحــروب حالــت دون تنفي

2013م.(20) وزارة حقوق اإلنسان – اليمن، تقرير ال�ول ا�يداني �خيمات النازح� في مدينة حرض، 5-8 فرباير عام 2013م.
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اخلامتة

ــي  ــة ف ــرارات األممي ــة الق ــة �نظوم ــة العربي ــا �وضــوع اســتجابة ا�نطق ــن خــالل تطرقن م
ــة:  ــج التالي ــى النتائ ــا إل ــن والســالم، توصلن ــرأة واألم موضــوع ا�

ــة  ــا النظريــة والعملي ــة دور ا�ــرأة فــي تحقيــق األمــن والســالم مــن أهــم القضاي - إن قضي
الــيت حظيــت باهتمــام واســع.

- يعــد قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 الصــادر فــي 31 اكتوبــر عــام 2000م باإلجمــاع 
ــرأة علــى مســتوى  ــن أهــم اإلنجــازات ا�منوحــة للم والخــاص با�ــرأة واألمــن والســالم م

ــم. العال

- أكد القرار على اآلثار ا��تبة عن ال�اعات ا�سلحة على النساء والفتيات.

- لــم يحــظ قــرار مجلــس األمــن 1325 الخــاص با�ــرأة والســالم بالتطبيــق بحســب ا�ســتوى 
ا�طلــوب خصوصــاً فــي ا�نطقــة العربيــة.

- هنــاك مجموعــة مــن القــرارات الصــادرة مــن مجلــس األمــن تتعلــق فــي إطــار نفــس قــرار 
مجلــس األمــن رقــم 1325، ومنهــا القرارات رقــم 1820، 1888، 1960،1889، 2106 و2022.

- هنــاك تحديــات لتطبيــق االتفاقيــات والقــرارات الدوليــة فــي ا�نطقــة العربيــة، مــن أهمهــا 
عــدم مواءمــة االتفاقيــات الدوليــة ا�تعلقــة بحقــوق اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق ا�ــرأة علــى 

وجــه الخصــوص مــع القوانــ� الوطنيــة للــدول.

- هنــاك مســاهمات عربيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن 1325 من خالل وضع االســ�اتيجية 
االقليميــة لحمايــة ا�ــرأة العربيــة فــي مجلــس األمــن حيــث تطرقــت هــذه االســ�اتيجية إلــى 

مجــاالت عــدة هــي ا�شــاركة والوقايــة والحمايــة.

- هنــاك مســاهمات لعــدد محــدود مــن الــدول العربيــة فــي وضــع خطــط وطنيــة لتفعيــل قــرار 
مجلــس األمــن 1325 مــن هــذه الــدول العربيــة العــراق والــيت اعتمــدت خطتهــا الوطنيــة فــي 
عــام 2014م، وهنــاك خطــة وطنيــة فــي األردن مــا زالــت لــم تعتمــد إلــى اآلن، ولكــن هــي 

فــي طــور ا�راحــل النهائيــة العتمادهــا بشــكل رســمي.

- تطــرق البحــث إلــى وضــع ا�ــرأة فــي اليمــن وتحديــداً ا�ــرأة النازحــة الــيت تــ�رت كثــ�اً 
ــة  ــاك رغب ــت هن ــه كان ــث أن ــج البح ــن نتائ ــن، وم ــي اليم ــة  ف ــات القائم ــراء ال�اع ــن ج م
سياســية فــي إيجــاد اســ�اتيجية تتعلــق بالــ�وح الداخلــي إال أن هــذه االســ�اتيجية لــم 

تــر النــور بعــد بســبب األوضــاع وال�اعــات القائمــة.
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التوصيات 

- �ورة تفعيل قرار مجلس األمن 1325 الخاص باألمن والسالم.

- �ورة إ�اك ا�ــرأة فــي قضايــا األمــن والســالم فــي فــ�ة ال�اعــات ا�ســلحة ومــا بعدهــا 
وفــي إعــادة اإلعمار.

- �ورة إ�اك ا�رأة في مواقع صنع القرار فيما يتعلق باألمن والسالم. 

- اإل�اع فــي مواءمــة االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان بشــكل عــام واتفاقيــات 
حقــوق ا�ــرأة بشــكل خــاص مــع الت�يعــات والقوانــ� الوطنيــة لــدول ا�نطقــة العربيــة.

ــن  ــن الخــاص باألم ــس األم ــرار مجل ــق ق ــة تطبي ــة بأهمي ــة مجتمعي ــاد توعي - �ورة إيج
ــة. ــة العربي ــي ا�نطق ــم 1325 ف والســالم رق

- االل�ام بتطبيق االس�اتيجية اإلقليمية لحماية ا�رأة العربية األمن والسالم.

- العمــل علــى إيقــاف ال�اعــات وال�اعــات فــي ا�نطقــة العربيــة وإحــالل األمــن والســالم 
فيهــا.

- إزالة جميع النصوص التمي�ية ب� الجنس� في اطار القوان� الوطنية للدول.

ــة  ــة واإلقليمي ــرارات الدولي ــة تســتوعب الق ــن اعــداد اســ�اتيجيات وخطــط وطني ــد م - الب
عليــه  أكــدت  مــا  وهــو  ا�ســلحة،  ال�اعــات  أثنــاء  فــي  ا�ــرأة  بالعنــف ضــد  ا�تعلقــة 

ا�ــرأة فــي األمــن والســالم. االســ�اتيجية االقليميــة لحمايــة 

- إعــداد تقاريــر تتســم بالشــفافية فــي مناطــق ال�اعــات ا�ســلحة عــن واقــع ا�ــرأة النازحــة 
والالجئــة حــىت يتســىن رصــد حــاالت العنــف الــيت تتعــرض لهــا ا�ــرأة وفقــاً لقــرار مجلــس 

األمــن رقــم 1325. 
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قائمة املراجع

- الدكتــور: أحمــد الرشــيدي، حقــوق اإلنســان، دراســة مقارنــة فــي النظريــة والتطبيــق، 
مكتبــة الــ�وق الدوليــة ، القاهــرة ، الطبعــة األولــى ، عــام 2003م.

ــى  ــر ال�اعــات ا�ســلحة عل ــن الحــرب، دراســة حــول أث ــديس، نســاء يواجه - شــارلوت لين
ــام 2002م . ــر، ع ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــاء، اللجن النس

- الدكتــورة: هيفــاء أبوغزالــة، االســ�اتيجية اإلقليميــة، حمايــة ا�ــرأة العربيــة األمــن 
والســالم، جمهوريــة مــ� العربيــة ، الطبعــة األولــى، عــام 2012م .

االتفاقيات والقرارات

- اتفاقية اللجوء لعام 1951 وبروتوكول 1967م. 

- اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأ�ى الحرب 1949م.

- قرار مجلس األمن 1325 حول ا�رأة األمن والسالم، أكتوبر 2000م.

- قرار مجلس األمن 1820 ا�تعلق بالعنف الجنيس 2008م.

- قرار مجلس األمن 1888 لعام 2009م.

- قرار مجلس األمن 1960 لعام 2010م.

- قرار مجلس األمن 2106 لعام 2013م.

- قرار مجلس األمن 2122 لعام 2013م.

التقارير 

- تقريــر عــن مواءمــة الت�يعــات اليمنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقوق اإلنســان، 
وزارة حقــوق اإلنســان - الجمهوريــة اليمينــة ، عــام 2009 م.

- تقريــر الــ�ول ا�يدانــي �خيمــات النازحــ� فــي مدينــة حــرض بتاريــخ 5-8 فربايــر عــام 
2013م.

- تقريــر أوضــاع النازحــات فــي مخيمــات عمــران - شــبوة، اللجنــة الوطنيــة للمــرأة ومركــز 
دراســات الهجــرة والالجئــ� - جامعــة صنعاء/اليمــن، عــام 2014م .

- الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس األمــن 1325 (ا�ــرأة واألمــن والســالم) وزارة الدولة لشــئون 
ا�ــرأة ، جمهوريــة العــراق ، عــام 2014م.
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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

ــو  ــة، 9 ماي ــة اليمني ــي الجمهوري ــي ف ــ�وح الداخل ــة �عالجــة ال - مســودة السياســة الوطني
2013م.

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــام 2002م، اللجن ــدد 20، ع ــاني، الع ــة اإلنس ــرب، مجل ــاء والح - النس
ــر. األحم

 

املواقع اإللكرتونية

- www.un.org

- Iknowpolitics.org

- www.women.org
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