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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“

مﻘدمة
ﺗﻌــﺪ قﻀيــة دور ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺗحقيــﻖ اﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻣــﻦ أهــﻢ القﻀايــا الﻨﻈريــة والﻌمﻠيــة
الــﱵ ﺣﻈيــﺖ باهﺘمــام واﺳــﻊ ،ﺣيــﺚ ﺗــﻢ الﻨﻈــر لﻠمــرأة ﻓــﻲ هــﺬا الﺠاﻧــﺐ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــا �يــﻚ
أﺳــاﳼ ﻓــﻲ ﺗﺪﻋيــﻢ قيــﻢ الســﻼم ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وقــﺪ أﻋﺘــرب قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ رقــﻢ 1325
ا�ــرأة ﻋﻨــ�اً ﻓاﻋـﻼً ﻓــﻲ اﻷﻣــﻦ والســﻼم.

ﻛمــا ﺷــﺪد القــرار ﻋﻠــﻰ �ورة ﻣراﻋــاة ﺧﺼﻮﺻيــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات الحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــﻦ
وبﻨــاء الســﻼم وﺧﺼﻮﺻــاً ﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ ا�ﺘــ�رة ﻣــﻦ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،ﺣيــﺚ إن ﺣــاﻻت
ال�اﻋــات وﺣــاﻻت ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘقرار ﺗﻔاقــﻢ أﻧمــاط الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة وﺗﻌرﺿﻬــﻦ إلــﻰ ﺗﺰايــﺪ
ﺣــﺪة ﻣﺨاﻃــر إﻧﺘﻬــاﻛات ﺣقﻮقﻬــﻦ اﻹﻧســاﻧية ﻛﺄن يﺘمﺨــﺾ ﻋــﻦ الــ�اع قﺒــﻮل ﻣســﺘﻮيات
أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻣثــﻞ :القﺘــﻞ الﻌﺸــﻮاﺋﻲ والﺘﻌﺬيــﺐ والﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ،وﻛــﺬا
اﻹﺗﺠــار بالﻨســاء والﻔﺘيــات الــﺬي ي�ايــﺪ أيﻀــاً أﺛﻨــاء ال�اﻋــات وبﻌــﺪ اﺗﻬاﺋﻬــا وذلــﻚ
بســﺒﺐ ﺗﺪهــﻮر اﻷوﺿــاع السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة وإرﺗﻔــاع ﻣســﺘﻮيات الﻌﻨــﻒ
وإﺷــﺘﺪاد ال�ﻋــﻪ الﻌســﻜرية ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﻋــﺪم ﺗﻮاﻓــر الﺨﺪﻣــات اﻷﺳاﺳــية لﻠســﻜان ،ﻛمــا
أن ا�ــرأة قــﺪ ﺗﺠــرب ﻓــﻲ أوقــات ﻛثــ�ة ﻋﻠــﻰ الﺒحــﺚ ﻋــﻦ ﻣﺼــادر بﺪيﻠــة لﻜســﺐ الﻌيــﺶ
وﺗحﺪيــﺪاً أﺛﻨــاء الــ�وح أو الﻠﺠــﻮء.

وﻣﻨــﺬ ﺻــﺪور القــرار رقــﻢ  1325ﺗــﻢ اﺗﺨــاذ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺨﻄــﻮات لﺘﻨﻔيــﺬه ﻓﻲ أﻧحــاء الﻌالﻢ،
اﻷﻣــر الــﺬي ﺳــاﻋﺪ ﻋﻠــﻰ الﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻛثــ� ﻣــﻦ الﺼﻌــاب الــﱵ ﻛاﻧــﺖ ﺗﻌــﻮق إﺷــ�اﻛﻬﻦ
ﻓــﻲ قﻀايــا اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ الﺠﻬــﻮد الــﱵ بﺬلــﺖ ﻓــﻲ ﺳــﺒيﻞ ﺗﻄﺒيــﻖ
القــرار  1325ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة إﻻ أن هــﺬا القــرار واﺟــﻪ ﺻﻌﻮبــات ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيقــﻪ .ﻛمــا
أن هﻨــاك ﻣحــاوﻻت ﻣــﻦ بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ إيﺠــاد آليــة لﺘﻄﺒيــﻖ القــرار ﻣــﻦ ﺧــﻼل

وﺿــﻊ الﺨﻄــﻂ الﻮﻃﻨيــة الــﱵ ﺗﺘﺒــﲎ ﺗﻄﺒيــﻖ القــرار ﺧاﺻــة أن هﻨــاك ﻋــﺪ ًدا ﻣــﻦ اﻻﺗﻔاقيــات
الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة بحقــﻮق اﻹﻧســان بﺸــﻜﻞ ﻋــام وبحقــﻮق ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص
ﻣﺼادقــة ﻋﻠيﻬــا ﻋــﺪداً ﻻ بــﺄس بــﻪ ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ،والــﱵ ﺗﻌﻄــﻲ لﻠمــرأة الحــﻖ ﻓــﻲ
ا�ســاهمة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار ﺳــﻮاء وقــﺖ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة أو ﻓــﻲ وقــﺖ الســﻠﻢ .واﺳــﺘﻨا ًدا
إلــﻰ ﻣــا ﺳــﺒﻖ ﺳــﻮف ﻧحــاول ﻣــﻦ ﺧــﻼل هــﺬه الﺪراﺳــة أن ﻧﺘﻄــرق إلــﻰ ﻓحــﻮى قــرار ﻣﺠﻠــﺲ
اﻷﻣــﻦ رقــﻢ  1325الﺼــادر ﻓــﻲ أﻛﺘﻮبــر 2000م والقــرارات الﺼــادرة ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ
ﺣــﻮل ا�ــرأة والﺘحﺪيــات الــﱵ ﺗﻌــﻮق ﺗﻄﺒيــﻖ القــرار وﻣــﺪى اﻻلــ�ام بﺘﻄﺒيقــﻪ وا�ســاهمات
وا�حــاوﻻت الﻌربيــة ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيــﻖ القــرار  ،1325وﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ:
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
ﻗرار ﳎﻠﺲ اﻷمﻦ رﻗﻢ  1325ﺣﻮل ﲤﻜﲔ اﳌرﺃﺓ
يﻌــﺪ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ رقــﻢ  1325الﺼــادر ﻓــﻲ  31أﻛﺘﻮبــر 2000م باﻹﺟمــاع والﺨــاص
با�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻣــﻦ أهــﻢ اﻹﻧﺠــازات ا�مﻨﻮﺣــة لﻠمــرأة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻌالــﻢ .ﺣيــﺚ
ﺗــﻢ اﻹهﺘمــام ﻣــﻦ ﺧــﻼل هــﺬا القــرار ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺳــيﻊ اﻹﻃــار ا�ﻌيــاري لحمايــة وﺗﻌﺰيــﺰ ﺣقــﻮق
ا�ــرأة ﻓــﻲ أﺛﻨــاء ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،وﻣــا بﻌــﺪ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﺣيــﺚ ﺗــﻢ ال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ
اﻹل�اﻣــات الﺨاﺻــة بحمايــة ا�ــرأة ﻓــﻲ أوقــات الــ�اع ا�ســﻠﺢ ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ ﺣمايﺘﻬــا
ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ .وﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء ﻣــا ﺗقــﺪم ﺳــﻮف
ﻧﺒحــﺚ ﻓــﻲ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ الﺪولــﻲ رقــﻢ  1325ﺣــﻮل ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻄﻠﺒــ�،
ا�ﻄﻠــﺐ اﻷول :ﻧﺨﺼﺼــﻪ لﺒيــان قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325و دوره ﻓــﻲ ﺗﻌﺰيــﺰ دور ا�ــرأة
ﻓــﻲ ﺣــﻞ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،وا�ﻄﻠــﺐ الثاﻧــﻲ :ﻧســﺘﻌرض ﻓيــﻪ ﺗﻨﻔيــﺬ القــرارات الﺼــادرة ﻋــﻦ
ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ وا�ﺘﻌﻠقــة با�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ،وﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ:
اﳌﻄﻠــﺐ اﻷول :ﻗــرار ﳎﻠــﺲ اﻷمــﻦ رﻗــﻢ  1325لعــاﻡ 2000ﻡ واﻻلتــﺰاﻡ بتنﻔيــﺬﻩ ودورﻩ
يف ﺗعﺰﻳــﺰ اﳌــرﺃﺓ يف ﺣــﻞ النﺰاﻋــات اﳌســﻠﺤة

ﺗﻌــﺪ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻣــﻦ أﻛــ� ا�ﻨاﻃــﻖ الــﱵ أرهقــﺖ بال�اﻋــات واﻷزﻣــات الــﱵ ﻣــرت بﻬــا
وﻣــا زالــﺖ قاﺋمــة إلــﻰ وقﺘﻨــا الراهــﻦ ،وهــﻲ ﻧﺘــاج هﺸاﺷــة اﻷوﺿــاع ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة
واﺟﺘماﻋيــا ،اﻷﻣــر الــﺬي ﺳــاﻋﺪ ﻓــﻲ وﺿــﻊ الﻌراقيــﻞ
واقﺘﺼاديــا
وﻋــﺪم اﺳــﺘقرارها ﺳياﺳـ ًـيا
ً
ً
أﻣــام ﺿمــان ا�ﺸــارﻛة الﻜاﻣﻠــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة اﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻛمــا أن اﻧﺘﺸــار الﺘﻄــرف
الــﺬي بــﺪوره أدى الــﻰ وﺟــﻮد ﺗحﺪيــات أﻣﻨيــة أﺿيﻔــﺖ إلــﻰ الﺘحﺪيــات وال�اﻋــات القاﺋمــة
الــﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬــا ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻣﻨــﺬ ﻓــ�ة ليســﺖ بقﺼــ�ة ﻣمــا أدى الــﻰ دﺧــﻮل ا�ﻨﻄقــة ﻓــﻲ
دواﻣــة �اﻋــات وﻧﺰاﻋــات ﻏــ� ﻣﻨﺘﻬيــة ،وﻧﺘيﺠــة لﻠ�اﻋــات وال�اﻋــات ا�ﻮﺟــﻮدة ﻋﻠــﻰ
ﻣســﺘﻮى ﻣﻨاﻃــﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔــة ﻣــﻦ أرﺟــاء ا�ﻌمــﻮرة.
اﻋﺘمــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ الﺪولــﻲ القــرار رقــﻢ  1325الﺼــادر ﻓــﻲ  31أﻛﺘﻮبــر 2000م بﻌﻨــﻮان
ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ﺣيــﺚ أﻛــﺪ القــرار ﻋﻠــﻰ اﻵﺛــار ا��ﺗﺒــة ﻋــﻦ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻋﻠــﻰ
الﻨســاء والﻔﺘيــات ،ﺣيــﺚ أﺷــار هــﺬا القــرار إلــﻰ �ورة اﻋﺘمــاد ﻣﻨﻈــﻮر اﺟﺘماﻋــﻲ لﻠﻨﻈــر
ﻓــﻲ اﻻﺣﺘياﺟــات الﺨاﺻــة لﻠﻨســاء والﻔﺘيــات أﺛﻨــاء ال�اﻋــات وإﻋــادة الﺘﻮﻃــ� وإﻋــادة
الﺘﺄهيــﻞ ،وﻛــﺬا إﻋــادة اﻻدﻣــاج وإﻋــادة الﺘﻮﻃــ� وإﻋــادة اﻹﻋمــار بﻌــﺪ اﻧﺘﻬــاء الــ�اع أي
أﺛﻨــاء ال�اﻋــات ا�ســﻠحة وبﻌــﺪ اﻧﺘﻬاﺋﻬــا ،وهــﻮ بﺬلــﻚ يﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ الحمايــة الﺨاﺻــة الــﱵ
ﺗحﻈــﻰ بﻬــا ا�ــرأة ﻓــﻲ إﻃــار هــﺬا القــرار.
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ﺣيﺚ أﺷار هﺬا القرار الﻰ أهمية ﻣﺸارﻛة ا�رأة ا�ﺘﻜاﻓﺌة والﻜاﻣﻠة ﻓﻲ:
 ا�ساهمة ﻓﻲ ﻣﻔاوﺿات السﻼم. -بﻨاء السﻼم وﺣﻔﻆ السﻼم.

 ا�ساهمة ﻓﻲ إﻋادة اﻹﻋمار بﻌﺪ ال�اع.ﺷــﺪد القــرار  1325ﻋﻠــﻰ أهميــة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الﺠﻬــﻮد
الراﻣيــة إلــﻰ ﺻــﻮن وﺗﻌﺰيــﺰ اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،ويحــﺚ أيﻀــاً ﺟميــﻊ اﻷﻃــراف الﻔاﻋﻠــة لﺰيــادة
ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة وإدﻣــاج ﻣﻨﻈــﻮر الﻨــﻮع اﻹﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﺟﻬــﻮد اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لحﻔــﻆ
اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،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 اﻷﻣــﻦ رقــﻢ  1325الﺨــاص با�ــرأة والســﻼم بالﺘﻄﺒيــﻖ بحســﺐ
ا�ســﺘﻮى ا�ﻄﻠــﻮب ﺣيــﺚ ﻻ ﺗــﺰال هﻨــاك ﻓﺠــﻮات ﻛﺒــ�ة بﺘﻄﺒيقــﻪ ﺧﺼﻮﺻــاً ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة
الﻌربيــة ﻷﺳــﺒاب ﻋــﺪة ﻣﻨﻬــا أن الﻨســاء ﻻ يحﻈــ� بﺄﺻــﻮات ﻣﺘســاوية ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار
ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ اﻷﺻﻌــﺪة بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ ﻣحادﺛــات اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،وﺳــﻮف ﻧﺘﻄــرق لﺬلــﻚ
بــﴚء ﻣــﻦ الﺘﻔﺼيــﻞ ﻻﺣقــاً.

(1) www.un.org
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌﻄﻠــﺐ الﺜاﻧــﻲ :ﶈــة ﻋــﻦ الﻘــرارات الﺼــادرﺓ ﻋــﻦ ﳎﻠــﺲ اﻷمــﻦ بﺸــﺄﻥ اﳌــرﺃﺓ واﻷمــﻦ

والســالﻡ

ﺗﻌــﺪ الﻨســاء والﻔﺘيــات أﻛــ� ﻓﺌــﻪ ﺗﺘﻌــرض ﻻﻧﺘﻬــاك ﺣقﻮقﻬــا ﻓــﻲ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة .ﻓﻔــﻲ
ﻣﻌﻈــﻢ الحــروب اليــﻮم ﺗــﺰداد ﻋــﺪد اﻹﺻابــات ﻓــﻲ ﺻﻔــﻮف ا�ﺪﻧيــ� بﺸــﻜﻞ ﻋــام ،والﻨســاء
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص ،ﺣيــﺚ ﺗﺘﻌــرض ﻻﻧﺘﻬــاﻛات ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ﻣــﻦ قﺘــﻞ وﺗﻌﺬيــﺐ بــﻼ
ﺗميــ� ،والﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﺧاﺻــة اﻻﻏﺘﺼــاب) .(2وﻷن الﻨســاء أﻛــ� ﻓﺌــﻪ ﺗﺘــ�ر ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ
ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،ﻛان ﻻبــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻮﻓــ� الحمايــة القاﻧﻮﻧيــة لﻬــا ،وﺗﺠســﺪ ذلــﻚ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ
اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة ،ﺣيــﺚ رﻛــﺰت القــرارات الﺪوليــة ﻋﻠــﻰ �ورة إ�اك ا�ــرأة
ﻓــﻲ الﺠﻬــﻮد الراﻣيــة إلــﻰ اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،ولﺬلــﻚ ﺟــاء قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ رقــﻢ  1325ليﺆﻛــﺪ
ﻋﻠــﻰ الــﺪور الرﺋيــﴘ الــﺬي يمﻜــﻦ أن ﺗﺆديــﻪ ا�ــرأة ﻓــﻲ ال�اﻋــات وﻣﻔاوﺿــات الســﻼم وبﻨــاء
الســﻼم الﺪاﺋــﻢ ،إﻻ أﻧــﻪ هﻨــاك ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ القــرارات الﺼــادرة ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﺗﺘﻌﻠــﻖ
ﻓــﻲ إﻃــار ذات ا�ﻮﺿــﻮع ﺗﻠــﺖ القــرار رقــﻢ  ، 1325وهــﻲ ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ:
 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1820ا�ﺘﻌﻠــﻖ بالﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ 2008م .يﺘﻌﻠــﻖ هــﺬا القــرار بالﻌﻨــﻒالﺠﻨــﴘ ﺿــﺪ الﻨســاء والﻔﺘيــات أﺛﻨــاء ال�اﻋــات ا�ســﻠحة و�ورة ﺣمايﺘﻬــﻦ ﺣيــﺚ ربــﻂ
الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ �اﺣــة بﻮﺻﻔــﻪ أداة لﻠحــرب بقﻀايــا ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ،وأﻋﺘــرب
الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ﺣــاﻻت الــ�اع يﻌﺘــرب ﺟريمــة ،ﻛمــا ﻃالــﺐ القــرار أﻃــراف الــ�اع
ا�ســﻠﺢ بــﺄن ﺗﺘﺨــﺬ ﻋﻠــﻰ الﻔــﻮر الﺘﺪابــ� ا�ﻼﺋمــة لحمايــة ا�ﺪﻧيــ� ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ،
ﻛمــا يﻄﻠــﺐ القــرار ﻣــﻦ اﻷﻣــ� الﻌــام ووﻛاﻻت اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة بﻮﺿــﻊ آليــات ﻓﻌالــة لﺘﻮﻓــ�
ﺣمايــة لﻠﻨســاء والﻔﺘيــات وﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ﻣﺨيمــات الﻼﺟﺌــ�
والﻨازﺣــ�.

 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ،1888ﺗﻌيــ� ﻣمثــﻞ ﺧــاص لﻸﻣــ� الﻌــام لﻸﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ﺣــﻮلالﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ﺣــاﻻت الــ�اع 2009م .يﻌﺘــرب قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1888لﻌــام
2009م هــﻮ ﻣﺘابﻌــة لقــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ،1820ﻓﻬــﻮ يﻜﻠــﻒ بﻌثــات ﺣﻔــﻆ الســﻼم بحمايــة
ا�ــرأة واﻷﻃﻔــال ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ أﺛﻨــاء الــ�اع ا�ســﻠﺢ ،ويﻄﻠــﺐ القــرار ﻣــﻦ اﻷﻣــ� الﻌــام
ﺗﻌيــ� ﻣمثــﻞ ﺧــاص ﻣﻌــﲏ بالﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة.
 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1889وﻻيــة لرﺻــﺪ وﺗقييــﻢ ا�ﺒــادرات ﻣــﻦ أﺟــﻞ ا�ــرأة واﻷﻣﻦ والســﻼم2009م.

 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1960لﻌــام 2010م ﺟــاء هــﺬا القــرار لﺘﻌﺰيــﺰ اﻻل�اﻣــات الســابقةلقــرارات ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ،1888يﻄالــﺐ هــﺬا القــرار وﺿــﻊ ﺣــﺪ لﻺﻓــﻼت ﻣــﻦ الﻌقــاب وﻃالــﺐ
القــرار بﻮﺿــﻊ ﺗرﺗيﺒــات الرﺻــﺪ والﺘحﻠيــﻞ واﻹبــﻼغ بﺸــﺄن الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ا�ﺘﺼــﻞ
بال�اﻋــات ،ﻛمــا يﻄالــﺐ القــرار أﻃــراف الــ�اع باﻻلــ�ام بمﻨــﻊ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ والﺘﺼــﺪي
) (2اﻧﻈر قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  1325ﺣﻮل ا�رأة واﻷﻣﻦ والسﻼم ،أﻛﺘﻮبر 2000م.
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لــﻪ .ﻛمــا يمﻨــﺢ القــرار  1960وﻻيــة إدراج قﻮاﺋــﻢ بﺄﻃــراف الــ�اع الــﱵ يﺸــﺘﺒﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧحــﻮ
ﻣﻮﺛــﻮق بــﻪ ﻓــﻲ ارﺗﻜابﻬــا أﻋمــال اﻻﻏﺘﺼــاب وﻏ�هــا ﻣــﻦ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ أو ﻓــﻲ
ﻣســﺌﻮليﺘﻬا.
ﻣــﻦ ا�ﻼﺣــﻆ أن الﻬــﺪف ا�ﻄﻠــﻮب ﻣــﻦ قــرارات ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1820،1888و 1960هــﻮ دﻋــﻢ
إﻧﺸــاء ﻧﻈــﻢ ذات ﻣﻨحــﻰ ﻣيﺪاﻧــﻲ لﺘقﺪيــﻢ الﺘقاريــر الــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ وﻣﻨــﻊ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ
ا�ﺘﺼــﻞ بال�اﻋــات وﺗقﺪيــﻢ ا�ســاﻋﺪة إلــﻰ الﻨاﺟــ� ﻣﻨــﻪ). (3

 قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  2106لﻌــام  .2013يﻌــﺰز هــﺬا القــرار الﺠﻬــﻮد الراﻣيــة الــﻰ إﻧﻬــاءاﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ الﻌقــاب ﻣــﻦ ﺟراﺋــﻢ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ا�رﺗﺒﻄــة بالــ�اع ا�ســﻠﺢ وﻋﺪم الﺘســاﻣﺢ
ﻣــﻊ ﻣرﺗﻜــﱯ هــﺬه الﺠراﺋــﻢ ﻛمــا يﻌﺘــرب هــﺬا القــرار داﻋمــاً لقــرارات اﻷﻣــﻦ والســﻼم الﺼــادرة
ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ والﺨاﺻــة با�ــرأة ﻓــﻲ ﻓــ�ة الــ�اع ا�ســﻠﺢ  ،قــرار  ، (2008) 1820قــرار
 ، (2009) 1888قــرار . (2010) 1960

ويﺆﻛــﺪ القــرار ﻋﻠــﻰ أن الﺨﻄــﻮات الﻔﻌالــة �ﻨــﻊ وقــﻮع الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ،والــرد ﻋﻠــﻰ ﻣرﺗﻜــﱯ
هــﺬه اﻷﻓﻌــال ﺗســاهﻢ بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ﻓــﻲ ﺻــﻮن الســﻠﻢ واﻷﻣــﻦ الﺪوليــ� ،ويﺸــﺪد القــرار أيﻀــاً
ﻋﻠــﻰ أهميــة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻛﻌﻨــ� أﺳــاﳼ ﻓــﻲ الﻮقايــة والحمايــة ،ﻛمــا أقــر ا�ﺠﻠــﺲ
بــ�ورة ﺗﻮﻓــ� ا�ﻌﻠﻮﻣــات ا�ﻮﺿﻮﻋيــة والﺪقيقــة وا�ﻮﺛقــة وﻃﻠــﺐ القــرار ﻣــﻦ اﻷﻣــ� الﻌــام
لﻸﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة وﻛياﻧــات اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ذات الﻌﻼقــة بــاﻹ�اع ﻓــﻲ إﻧﺸــاء الرﺻــﺪ والﺘحﻠيــﻞ
وﺗرﺗيﺒــات اﻹبــﻼغ ،وإﻋــﺪاد الﺘقاريــر بﺸــﺄن ﺟراﺋــﻢ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ا�رﺗﺒﻄــة بالــ�اع).(4

 -قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  2122لﻌام 2013م).(5

يﺸــﺪد القــرار  2122ﻋﻠــﻰ ا�ســاءلة ﻓــﻲ ﺗﻨﻔيــﺬ القــرار  ،1325وأهميــة إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﺟميــﻊ ﻣراﺣــﻞ ﻣﻨــﻊ ال�اﻋــات وﺣﻠﻬــا ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل دﻋــﻢ ﻣحادﺛــات الســﻼم وﺗحســ�
الﻮﺻــﻮل الــﻰ ا�ﻌﻠﻮﻣــات وﺗحﻠيﻠﻬــا ﻓــﻲ الﻮقــﺖ ا�ﻨاﺳــﺐ ﻓيمــا يﺨــﺺ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﺣــﻞ ال�اﻋــات وإ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣحادﺛــات الســﻼم .ﻛمــا أن القــرار يﻬــﺪف إلــﻰ ا�ســاواة
بــ� الﺠﻨســ� وﺗمﻜــ� ا�ــرأة أهــﺪاف أﺳاﺳــية ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻷﻣــﻦ والســﻼم وﻛــﺬا الﺘمﻜــ�
اﻻقﺘﺼــادي لﻠمــرأة ،والــﺬي بــﺪوره يســاهﻢ ﻓــﻲ إﺳــﺘقرار ا�ﺠﺘمﻌــات الﺨارﺟــة ﻣــﻦ ال�اﻋــات
ا�ســﻠحة ،ﻛمــا يﻄالــﺐ القــرار بﻌثــات اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لحﻔــﻆ الســﻼم ﺗقييــﻢ اﻧﺘﻬــاﻛات ﺣقــﻮق
اﻹﻧســان ،وﻣــا يرﺗﻜــﺐ ﻣــﻦ ﺗﺠــاوزات ﻓــﻲ ﺣــﻖ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺣــاﻻت الــ�اع ا�ســﻠﺢ وﻣــا بﻌــﺪ
اﻧﺘﻬــاء الــ�اع.
) (3اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة  ،ﻣﻜﺘــﺐ ا�مثﻠــة الﺨاﺻــة لﻸﻣــ� الﻌــام ا�ﻌﻨيــة بالﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ﺣــاﻻت الــ�اع  ،ﻣﺬﻛــرة ﺗﻮﺟيﻬيــة
ﻣﺆقﺘــة لﺘﻨﻔيــﺬ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  (2010) 1960بﺸــﺄن ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم )الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ا�ﺘﺼــﻞ بالــ�اع (
أﻛﺘﻮبــر .2012
) (4اﻧﻈر قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  (2010) 2106الﺬي اﺗﺨﺬه ا�ﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠسﺘﻪ  6984ا�ﻨﻌقﺪة ﻓﻲ  24يﻮﻧيﻮ . 2013

) - (5اﻧﻈــر قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  (2013) 2122الــﺬي اﺗﺨــﺬه ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﻓــﻲ ﺟﻠســﺘﻪ  7044ا�ﻨﻌقــﺪة ﻓــﻲ  18أﻛﺘﻮبــر
2013
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ
ﲢدﻳات ﺗﻄﺒيﻖ اﻻﺗﻔاﻗيات والﻘرارات الدولية يف اﳌنﻄﻘة العربية
ﻻﺷــﻚ ﻓــﻲ أن اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة وﺗحﺪيــﺪاً ا�ﺘﻌﻠقــة بحقــﻮق اﻹﻧســان ،وﻣــا
يﺘﺼــﻞ بﻬــا ﻣــﻦ ﺣريــات أﺳاﺳــية قــﺪ أﺻﺒحــﺖ اليــﻮم ﻣــﻦ بــ� ا�ﻮﺿﻮﻋــات الــﱵ ﺗحﻈــﻰ
باﻹهﺘمــام الﻜﺒــ� ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ ا�مارﺳــ� لﻠﻌمــﻞ الﻌــام أو ﻣــﻦ ﺟاﻧــﺐ الﺒاﺣثــ� ،وليــﺲ
ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻮﻃــﲏ لﻠــﺪول ﻓــرادى وإﻧمــا أيﻀــاً ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﻌﻼقــات الﺪوليــة ﻋمﻮﻣــاً،
وﻻﺷــﻚ أيﻀــاً أن اﻻهﺘمــام ا��ايــﺪ بحقــﻮق اﻹﻧســان وﺣرياﺗــﻪ اﻷﺳاﺳــية ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮي�
الﻮﻃــﲏ والﺪولــﻲ يﺄﺗــﻲ ﻻﻋﺘﺒــار أن الﻔــرد أو اﻹﻧســان هــﻮ اﻷﺻــﻞ ا�ســﺘﻬﺪف.
ﻛمــا أن ﻣــﻦ ا�ﻮﺿﻮﻋــات اﻷﺳاﺳــية الــﱵ اهﺘــﻢ ا�ﺨﺘﺼــﻮن ﻓــﻲ القاﻧــﻮن الﺪولــﻲ لحقــﻮق
اﻹﻧســان ﻋﻠــﻰ إﺛارﺗﻬــا هــﻲ ﻣســﺄلة ﺗﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة ﻓــﻲ داﺧــﻞ الــﺪول
وﻛــﺬا ﻣﻮاءﻣــة ﺗﻠــﻚ اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة الﺨاﺻــة بحقــﻮق اﻹﻧســان بﺸــﻜﻞ ﻋــام
وﺣقــﻮق ا�ــرأة بﻮﺟــﻪ ﺧــاص ﻣــﻊ الﻨﻈــﻢ القاﻧﻮﻧيــة الﻮﻃﻨيــة .ولﺒيــان الﺘحﺪيــات الــﱵ ﺗﻌــﻮق
ﺗﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻧﺒحثﻬــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻄﻠﺒــ�:
املطلﺐ األول:

ﻧﺨﺼﺼــﻪ لﺒيــان ﻣــﺪى اﻻلــ�ام بﺘﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة الﺨاﺻــة با�ــرأة ﻓــﻲ
وقــﺖ الســﻠﻢ ووقــﺖ الحــرب.
املطلﺐ الﺜاني:

ﻧﺒحــﺚ ﻓيــﻪ الﺘحﺪيــات الــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ ﺗﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة الﺨاﺻــة با�ــرأة
وقــﺖ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة  ،وﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ:
اﳌﻄﻠــﺐ اﻷول :مــدﻯ اﻻلتــﺰاﻡ بتﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاﻗيــات والﻘــرارات الدوليــة اﳋاصــة باﳌــرﺃﺓ
يف وﻗــﺖ النﺰاﻋــات اﳌســﻠﺤة
هﻨــاك ﻋــﺪد ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ﺻادقــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة بحقﻮق اﻹﻧســان
بﺸــﻜﻞ ﻋــام وﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص وﻃا�ــا أﻧــﻪ ﺗــﻢ ا�ﺼادقــة ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ
اﻹﺗﻔاقيــات ﻓــﻼ بــﺪ ﻣــﻦ أن يﺘــﻢ ﺗﻄﺒيقﻬــا ﻓــﻲ إﻃــار الﻨﻈــام القاﻧﻮﻧــﻲ لﻠﺪولــة ﺣيــﺚ إن الﺪولــة
ﻋﻨــﺪ ﻣﺼادقﺘﻬــا ﻋﻠــﻰ أيــة اﺗﻔاقيــات دوليــة ﺗﺼﺒــﺢ ﺗﻠــﻚ اﻻﺗﻔاقيــات ﻣﻠﺰﻣــة لﻬــا .ويﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ
الﺠﻬــات الﺘﻨﻔيﺬيــة اﻻلــ�ام بﺘﻨﻔيﺬهــا واﻷﺧــﺬ بﻬــا ،ﻛمــا ﺗســﺘﻄيﻊ الﺪولــة ﻣﻮاءﻣــة ﺗ�يﻌﻬــا
ﻣــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة .
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وا�قﺼــﻮد هﻨــا با�ﻮاءﻣــة ليــﺲ ﻣﺠــرد إلــﺰام الــﺪول بال�اﻣــات الﺘﻄﺒيــﻖ ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيــﺪ
الﺪولــﻲ وإﻧمــا الﻬــﺪف اﻷﺳــاﳼ هــﻮ ﺣمايــة اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة الــﺪول وﺳــﻠﻄاﺗﻬا الﻌاﻣــة
ﺿمــﻦ وﻻيــة هــﺬه الــﺪول وأقاليمﻬــا ،ﻓحمايــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ﻓــﻲ اﻷﺳــاس داﺧــﻞ الــﺪول
وليــﺲ ﺧارﺟﻬــا).(6

ﻓالﺪولــة هــﻲ ا�ﻌﻨيــة بحمايــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان والﻨﻈــام القاﻧﻮﻧــﻲ الﻮﻃــﲏ هــﻮ ا�ﻌــﲏ 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�
الرﺟــﻞ وا�ــرأة ،ولﻜــﻦ ﺗﻔاوﺗــﺖ ﺗﻠــﻚ ا�ســاواة ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات ا�حاﻓﻈــة الــﱵ لــﻢ
ﺗﺼــادق ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة با�ــرأة ،والﺒﻌــﺾ اﻵﺧــر لــﻢ يﺼــادق
ﻋﻠيﻬــا ،وهﻨــاك بﻌــﺾ الــﺪول ﺻادقــﺖ ﻋﻠيﻬــا وأدﻣﺠﺘﻬــا ولﻜــﻦ هﻨــاك قﺼــﻮراً ﻓــﻲ الﺘﻄﺒيــﻖ،
ويﻌــﻮد الســﺒﺐ ﻓــﻲ ذلــﻚ الــﻰ ﺛقاﻓــة بﻌــﺾ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة الــﱵ ﻻﺗﻌﻄــﻲ لﻠمــرأة ﺟميــﻊ
ﺣقﻮقﻬــا وﺧاﺻــة ﻓــﻲ ا�ﻮاﺿيــﻊ الــﱵ 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 الــﱵ ﺗﺒحــﺚ ﻋــﻦ ﺣمايــة ﺣقﻮقﻬــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺠﻬــﻮد الــﱵ ﺗﺒﺬلﻬــا ا�ــرأة ﻓــﻲ
ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة لﻀمــان ﺣقﻮقﻬــا وﻣمارﺳــﺘﻬا ﻣــﻦ ﺧــﻼل إدﻣــاج ﺗﻠــﻚ اﻻﺗﻔاقيــات ﻓــﻲ
القﻮاﻧــ� الﻮﻃﻨيــة لﻠــﺪول ،إﻻ أن ذلــﻚ لــﻢ يﺼــﻞ إلــﻰ ا�ســﺘﻮى ا�ﻄﻠــﻮب ،ﻛمــا أن ا�ــرأة
ﺟﺪيــرة بــﺄن ﺗســاهﻢ ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار ﻓــﻲ قﻀايــا اﻷﻣــﻦ والســﻼم 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 اﻷﻣــﻦ  1325لــﻢ يﻄﺒــﻖ
بالﺸــﻜﻞ ا�ﻄﻠــﻮب وﻣازالــﺖ هﻨــاك ﻓﺠــﻮات ﻛﺒــ�ة ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيقــﻪ ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ﺣيــﺚ
أﺷــارت ﻣراﺟﻌــة بﻜــ� ﻋــام 2015م أن الﻨســاء يﻔﺘقــرن إلــﻰ ﺻــﻮت ﻣﺘســا ٍو ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة
ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ اﻷﺻﻌــﺪة بمــا ذلــﻚ ﻣحادﺛــات اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،ﻛمــا ﺗﺒــ� أن
الﺠﻬــﻮد الــﱵ 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 اﻷﻣــﻦ والســﻼم ﺧﺼﻮﺻــاً ﻣــﻊ
ﺗﺰايــﺪ أﻋــﺪاد الﻼﺟﺌــ� والﻨازﺣــ�).(8

) (6ﺗقريــر ﻋــﻦ ﻣﻮاءﻣــة الﺘ�يﻌــات اليمﻨيــة ﻣــﻊ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة بحقــﻮق اﻹﻧســان ،وزارة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان –
الﺠمﻬﻮريــة اليمﻨيــة ،2009 ،ص3
) (7الﺪﻛﺘــﻮر :أﺣمــﺪ الرﺷــيﺪي ،ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،دراﺳــة ﻣقارﻧــة ﻓــﻲ الﻨﻈريــة والﺘﻄﺒيــﻖ ،ﻣﻜﺘﺒــة الــ�وق الﺪوليــة ،القاهرة،
الﻄﺒﻌــة اﻷولــﻰ ،2003 ،ص .38

) (8ا�ﻮقــﻊ اﻹلﻜ�وﻧــﻲ الﺨــاص بﻌمﻠيــات اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لحﻔــﻆ الســﻼم  www.un.orgاﻹﺛﻨــ� 10:45 2016/8/1
ـاء.
ﻣسـ ً
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌﻄﻠــﺐ الﺜاﻧــﻲ :التﺤدﻳــات التــﻲ ﺗﻮاﺟــﻪ ﺗﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاﻗيــات والﻘــرارات الدوليــة
اﳋاصــة باﳌــرﺃﺓ وﻗــﺖ النﺰاﻋــات اﳌســﻠﺤة

ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗمﺘــﻊ الﻨســاء بحمايــة ﺧاﺻــة ﻓــﻲ إﻃــار القاﻧــﻮن الﺪولــﻲ اﻹﻧســاﻧﻲ إﻻ أﻧﻬــا
أﻛــ� ﻓﺌــة ﺗﺘﻌــرض ﻓيﻬــا لﻠﻌﻨــﻒ ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﺗﺘحمــﻞ ﻣســﺌﻮلية إﻋالــة أ� بﺄﻛمﻠﻬــا باﻹﺿاﻓــة
إلــﻰ أﻧﻬــا ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺟــراء الــ�وح القــ�ي وﻛــﺬا الﻠﺠــﻮء.
وﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء ذلــﻚ ﻓــﺈن ا�ــرأة ﻓــﻲ وقــﺖ الــ�اع ﺗحﺘــاج إلــﻰ الﻌيــﺶ بــﻼ ﺧــﻮف ﻣــﻦ القﺘــﻞ
ﻏــ� ال�ﻋــﻲ والﺘﻌﺬيــﺐ والﺘﺸــﻮيﻪ والﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ،وﻛــﺬا ﺷــﱴ أﻧــﻮاع ا�ﻌاﻣﻠــة القاﺳــية
الﻼإﻧســاﻧية أو ا�ﻬيﻨــة ﻛمــا ﺗحﺘــاج ا�ــرأة لﻠحمايــة ﻣــﻦ الﺨﻄــﻒ ،اﻻﺧﺘﻔــاء القــ�ي
واﻻﺣﺘﺠــاز الﺘﻌســﻔﻲ ،اﻻﺗﺠــار ،اﻻﺿﻄﻬــاد وا�ﻀايقــات).(9

وقــﺪ أﻛــﺪت ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ الحمايــة ا�ــادة ) (27ﻣــﻦ اﺗﻔاقيــة ﺟﻨيــﻒ الرابﻌــة لﻌــام 1949م الــﱵ
ﺗقــرر الحمايــة الﺨاﺻــة لﻠﻨســاء "ويﺠــﺐ ﺣمايــة الﻨســاء بﺼﻔــة ﺧاﺻــة ﺿــﺪ أي اﻋﺘــﺪاء
ﻋﻠــﻰ �ﻓﻬــﻦ وﻻﺳــيما ﺿــﺪ اﻻﻏﺘﺼــاب واﻹﻛــراه ﻋﻠــﻰ الﺪﻋــارة وأي هﺘــﻚ لحرﻣﺘﻬــﻦ".

ﻛمــا ﺗﻀــﻢ أﺣــﻜام القاﻧــﻮن الﺪولــﻲ اﻹﻧســاﻧﻲ الــﱵ ﺗمﻨــﺢ الﻨســاء ﺣمايــة إﺿاﻓيــة أﺣﻜاﻣــاً
ﻋاﻣــة ،ﻛمــا ﻓــﻲ ﺣالــة ا�ــادة ) (10)(14ﻣــﻦ اﺗﻔاقيــة ﺟﻨيــﻒ الثالثــة الــﱵ ﺗﻮﺟــﺐ "ﻣﻌاﻣﻠــة
الﻨســاء بــﻜﻞ اﻹﻋﺘﺒــار الﻮاﺟــﺐ لﺠﻨســﻬﻦ" أو أﺣﻜاﻣــاً أﻛــ� ﺗﺨﺼيﺼــاً ﻛمــا هــﻮ الحــال ﻓــﻲ
اﺗﻔاقيــة ﺟﻨيــﻒ الثالثــة الــﱵ ﺗحــﺪد بﻮﺿــﻮح ﻛيﻔيــة ﺗﻨﻔيــﺬ هــﺬا اﻻلــ�ام ﻓــﻲ ا�مارﺳــة وﻧﺸــ�
هﻨــا ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال اﻷﺣــﻜام ا�ﺘﻌﻠقــة بﺘﺨﺼيــﺺ ﻣﻬاﺟــﻊ وﻣراﻓــﻖ ﺻحيــة ﻣﻨﻔﺼﻠــة
ﻷﺳــ�ات الحــرب ﻓﻀـﻼً ﻋــﻦ إيــﻜال اﻹ�اف ا�ﺒــا� ﻋﻠيﻬــﻦ إلــﻰ ﻧســاء) .(11باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ
القاﻧــﻮن الﺪولــﻲ اﻹﻧســاﻧﻲ هﻨــاك أيﻀــاً قاﻧــﻮن ﺣقــﻮق اﻹﻧســان الــﺬي يﻌﻄــﻲ أيﻀــاً ا�ــرأة
ﺣمايــة ﺧاﺻــة وقــﺖ الســﻠﻢ ووقــﺖ الحــرب ،ﻣﻨﻬــا اﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ أﺷــﻜال
الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻋــام 1979م واﺗﻔاقيــة الحقــﻮق ا�ﺪﻧيــة والسياﺳــية لﻌــام 1966م
واﺗﻔاقيــة الحقــﻮق اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة لﻌــام 1966م باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ القاﻧــﻮن
الﺪولــﻲ لﻼﺟﺌــ� الــﺬي يمﻨــﺢ ﺣمايــة إﺿاﻓيــة لﻠمــرأة الﻼﺟﺌــة).(12
الﺘســاؤل الــﺬي يﻄــرح هﻨــا ﻣــا هــﻲ الﺘحﺪيــات الــﱵ ﺗقــﻒ أﻣــام ﺗﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة،
باﻹﺿاﻓــة إلــﻲ قــرارات ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ وﺗحﺪيــﺪاً القــرار  1325الــﺬي يﻌﻄــﻲ لﻠمــرأة ﺣــﻖ
ا�ســاهمة ﻓــﻲ اﻷﻣــﻦ والســﻼم أﺛﻨــاء وبﻌــﺪ ال�اﻋــات الﺪوليــة؟
) (9الﻨساء والحرب ،ﻣﺠﻠة اﻹﻧساﻧﻲ ،الﻌﺪد  ،20ﻋام 2002م ،الﻠﺠﻨة الﺪولية لﻠﺼﻠيﺐ اﻷﺣمر.

) (10اﻧﻈر ا�ادة ) (14ﻣﻦ اﺗﻔاقية ﺟﻨيﻒ الثالثة لﻌام 1949م والﺨاﺻة بﺄ�ى الحرب.

) (11ﺷــارلﻮت ليﻨــﺪﳼ ،ﻧســاء يﻮاﺟﻬــﻦ الحــرب ،دراﺳــة ﺣــﻮل أﺛــر ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻋﻠــﻰ الﻨســاء ،الﻠﺠﻨــة الﺪوليــة
لﻠﺼﻠيــﺐ اﻷﺣمــر ،ﻋــام 2002م.
) (12اﻧﻈر اﺗﻔاقية الﻠﺠﻮء لﻌام 1951م وبروﺗﻮﻛﻮل 1967م.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لﻺﺟابــة ﻋــﻦ ذلــﻚ ﻻبــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻌرﻓــة ﻣــﻦ هــﻲ الﻔﺌــة اﻷﻛــ� ﺗــ�راً ﻣــﻦ الﻨســاء ﻓــﻲ ال�اﻋــات
ا�ســﻠحة والــﱵ ﺗﻜــﻮن بحاﺟــة الــﻰ ﺣمايــة ﺣقﻮقﻬــا ،وهــﻲ ﻓــﻲ ذات الﻮقــﺖ أﻛــ� قــﺪرة ﻋﻠــﻰ
ا�ســاهمة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرارات ا�ﺘﻌﻠقــة باﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻷﻧﻬــا وبحﻜــﻢ الﺘﺠربــة أﻛــ� قــﺪرة
ﻋﻠــﻰ إيﺼــال رﺳــالﺘﻬا وﻣﻌاﻧاﺗﻬــا بﺸــﻜﻞ ﺻحيــﺢ اﺳــﺘﻨاداً إلــﻰ الﻮاقــﻊ ﻓــﺈن ا�ــرأة الﻨازﺣــة
وا�ــرأة الﻼﺟﺌــة هــﻢ أﻛــ� الﻔﺌــات ﺗــ�راً ﻣــﻦ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة أﺛﻨــاء الــ�اع وبﻌــﺪ ال�اع،
وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣﻌاﻧاﺗﻬــا إﻻ أن هﻨــاك قﺼــﻮراً ﻓــﻲ ﺣمايﺘﻬــا ﺧاﺻــة ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بﺘﻄﺒيــﻖ
اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة بﻬــﺬا الﺸــﺄن ،وهــﺬه الﺘحﺪيــات يمﻜــﻦ أن ﻧﻮﺟﺰهــا
ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ-:
 ﻋــﺪم ﻣﻮاءﻣــة اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة با�ــرأة وا�ﺼــادق ﻋﻠيﻬــا ﻣــﻊ الﺘ�يﻌــاتوالقﻮاﻧــ� الﻮﻃﻨيــة لﻠــﺪول وﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ،وذلــﻚ ﺣــﱴ
يﺘمﻜــﻦ القاﺋمــﻮن ﻋﻠــﻰ إﻧﻔــاذ القاﻧــﻮن ﻣــﻊ القﻀايــا والحــاﻻت ا�ﺘﻌﻠقــة با�ــرأة وﻓقــاً لﻠقﻮاﻧــ�
الﻮﻃﻨيــة الﻨاﻓــﺬة.

 ﻋــﺪم وﺟــﻮد إرادة ﻹ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار وإﺣﺠاﻣﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ إﻋﻄاﺋﻬــا ﺟميــﻊﺣقﻮقﻬــا ا�ﻨﺼــﻮص ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪولية.

 ﻋــﺪم ﻣﺼادقــة بﻌــﺾ الــﺪول ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ بﻌــﺾ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﻌاﻣــةوالﺨاﺻــة بحقــﻮق اﻹﻧســان وﻛــﺬا اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة با�ــرأة.
 ﻋــﺪم الــ�ام الــﺪول ا�ﺘﻨازﻋــة بﺘﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة با�ــرأة أﺛﻨــاء ال�اﻋــاتا�سﻠحة.
 ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺗﻮﻋيــة ﻣﺠﺘمﻌيــة بﺄهميــة ﺗﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة الﺨاﺻــةبا�ــرأة.

 ازديــاد ال�اﻋــات ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻓــﻲ اﻵوﻧــة اﻷﺧــ�ة أدى إلــﻰ ﺗﺰايــﺪ أﻋــﺪادالﻨازﺣــات والﻼﺟﺌــات ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻏيــاب ﺗﻮﻓــ� الحمايــة الﻜاﻓيــة ا�ﻨﺼــﻮص ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ
اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة.
 -ﻋﺪم إزالة ﺟميﻊ الﻨﺼﻮص الﺘمي�ية ب� الﺠﻨس� ﻓﻲ إﻃار القﻮاﻧ� الﻮﻃﻨية لﻠﺪول.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌﺒﺤﺚ الﺜالﺚ
اﳌساﻫﻤات واﶈاوﻻت العربية يف ﺗﻄﺒيﻖ ﻗرار ﳎﻠﺲ اﻷمﻦ رﻗﻢ 1325
بﻌــﺪ ﺻــﺪور قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ رقــﻢ  1325ا�ﺘﻌﻠــﻖ با�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻓــﻲ ﻋــام
2000م ﻛاﻧــﺖ هﻨــاك ﻣحــاوﻻت لﺘﻄﺒيــﻖ هــﺬا القــرار ،والــﺬي يﺸــﺪد ﻋﻠــﻰ أهميــة ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ قــﺪم ا�ســاواة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الﺠﻬــﻮد الراﻣيــة إلــﻰ ﺗﻌﺰيــﺰ اﻷﻣــﻦ والســﻼم وﻋﻠــﻰ
الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣــرور أﻛــ� ﻣــﻦ  15ﻋاﻣــاً ﻋﻠــﻰ اﻋﺘمــاد القــرار  1325إﻻ أن هﻨــاك ﻓﺠــﻮات ﻛﺒــ�ة
بﺘﻄﺒيقــﻪ ،وﻣــﻊ ذلــﻚ ﻛاﻧــﺖ ﻣحــاوﻻت ﻣــﻦ قﺒــﻞ الــﺪول الﻌربيــة واقﺘــ�ت ﺗﻠــﻚ ا�حــاوﻻت
ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث دول ﻓقــﻂ اﻋﺘمــﺪت ﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة لﺘﻄﺒيــﻖ القــرار  ،1325وهــﻲ الﻌــراق
الــﱵ اﻋﺘمــﺪت ﺧﻄــة وﻃﻨيــة ﻓــﻲ ﻓربايــر 2014م  ،وﺻاﻏــﺖ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻷردن وﻓﻠســﻄ� ﺧﻄﻄــاً
وﻃﻨيــة لﻜﻨﻬــا لــﻢ ﺗﻌﺘمــﺪ بﻌــﺪ رﺳــمياً وﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء ذلــﻚ ﺳــﻮف ﻧﺘﻄــرق إلــﻰ ﺗﻠــﻚ ا�ســاهمات
ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ-:
ا�ﻄﻠﺐ اﻷول :اﻻﺳ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيمية لحماية ا�رأة الﻌربية ﻓﻲ اﻷﻣﻦ والسﻼم .

ا�ﻄﻠــﺐ الثاﻧــﻲ :ﻣســاهمات بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ ﺗﻔﻌيــﻞ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ رقــﻢ
.1325
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﻻﺳﱰاﺗيﺠية اإلﻗﻠيﻤية ﳊﻤاﻳة اﳌرﺃﺓ العربية يف اﻷمﻦ والسالﻡ
ﺷــﻜﻞ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325الﺼــادر ﻓــﻲ ﻋــام  2000م بﺸــﺄن ا�ــرأة والســﻼم والقــرارات
ا�ﻜمﻠــة لــﻪ ﺗحــﻮﻻ ً ﻛﺒــ�اً ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ ا�ﺰيــﺪ ﻣــﻦ الﺘﺪابــ� الﻼزﻣــة �ﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ
القــرار ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ا�ســﺘﻮيات وﻓــﻲ ﻣﻨــﻊ ال�اﻋــات وﺣﻠﻬــا وﻓــﻲ بﻨــاء وﺣﻔــﻆ الســﻼم.
ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻷوﺿــاع الراهﻨــة الــﱵ ﺗﻌيﺸــﻬا ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻣــﻦ ﻧﺰاﻋــات و�اﻋــات
ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة ﻓيﻬــا اﻷﻛــ� ﺗــ�راً بســﺒﺐ الﻌﻨــﻒ والــ�وح والﺘﻬﺠــ� ،ﺣيــﺚ أﺛﺒﺘــﺖ ا�ــرأة
قﺪرﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ الثﺒــات أﻣــام ﺗﻠــﻚ الﻈــروف الﻌﺼيﺒــة واﺳــﺘﻨاداً إلــﻰ ذلــﻚ اهﺘمــﺖ اﻷﻣاﻧــة
الﻌاﻣــة لﺠاﻣﻌــة الــﺪول الﻌربيــة وﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة بﺈﺻــﺪار اﺳــ�اﺗيﺠية إقﻠيميــة
"لحمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة :اﻷﻣــﻦ والســﻼم" ،وذلــﻚ بالﺘﻌــاون ﻣــﻊ هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمرأة.
ﺗﻬــﺪف هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية إلــﻰ ﺿمــان ا�ــرأة الﻌربيــة لحقﻬــا ﻓــﻲ الحمايــة ﻣــﻦ ﺟميــﻊ
أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ وقــﺖ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،وﺣﺼﻮلﻬــا
ﻋﻠــﻰ ﺣقﻮقﻬــا دون ﺗميــ� ،ﻛمــا ﺗﻬــﺪف اﻻﺳــ�اﺗيﺠية إلــﻰ وﺿــﻊ إﻃــار ﻋربــﻲ ﻋــام يﻌمــﻞ
ﻋﻠــﻰ إيﺠــاد بيﺌــة ﺗﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ بﺸــﻜﻞ إيﺠابــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗحﻔــ� ﺳــاﺋر
الﺠﻬــات الﻌربيــة ذات الﻌﻼقــة وﺻاﻧﻌــﻲ القــرار ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى اﻹقﻠيمــﻲ الﻌربــﻲ ،وﻛــﺬا ﻋﻠــﻰ
ا�ســﺘﻮى الﻮﻃــﲏ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الــﺪول الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ الﻌمــﻞ بﺸــﻜﻞ ﻓﻌﻠــﻲ لحمايــة ا�ــرأة ﻣــﻦ
ﺟميــﻊ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ).(13

) (13الﺪﻛﺘــﻮرة :هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة :اﻻﺳــ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيميــة ،ﺣمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة اﻷﻣــﻦ والســﻼم ،اﻷﻣاﻧــة الﻌاﻣــة
لﺠاﻣﻌــة الــﺪول الﻌربيــة ،ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمســاواة بــ� الﺠﻨســ� ﺗمﻜــ� ا�ــرأة )هيﺌــة اﻷﻣــﻢ
ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة( ﺟمﻬﻮريــة ﻣــ� الﻌربيــة ،الﻄﺒﻌــة اﻷولــﻰ 2014م ،ص.85
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓقﺪ ﺗﻨاولﺖ ﻣﺠاﻻت اﻻﺳ�اﺗيﺠية ا�ﺸارﻛة والﻮقاية والحماية ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣراﺣﻞ ):(14
 ﻣرﺣﻠة اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘقرار. ﻣرﺣﻠة ﺣﺪوث ﺣاﻻت ﻃﻮارئ أو اﻧﺪﻻع ﺣروب وﻧﺰاﻋات ﻣسﻠحة. -ﻣرﺣﻠة ﻣا بﻌﺪ ال�اﻋات ا�سﻠحة.

ﺣيــﺚ ﻧﻼﺣــﻆ أن اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﺗقــﻮم ﻋﻠــﻰ أﺳــاس ﺗﻌﺰيــﺰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ
القــرار ورﺳــﻢ السياﺳــات وﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺟميــﻊ الﺠﻮاﻧــﺐ اﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة
والسياﺳــية ﻓــﻲ ﻣراﺣــﻞ اﻻﺳــﺘقرار ،وﻛــﺬا إ�اﻛﻬــا ﻓــﻲ ﻣﻔاوﺿــات وﺣــﻞ ال�اﻋــات وبﻨــاء
الســﻼم والحﻔــاظ ﻋﻠيــﻪ باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺗﻄﺒيــﻖ اﺗﻔاقيــات وﻣﺒــادرات الســﻼم
ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌربــﻲ وﻛــﺬا ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ إﻋــادة اﻹﻋمــار.
وﺗقــﻮم اﻻﺳــ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيميــة 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 واﻹﻏاﺛــة وبراﻣــﺞ ﻣﻮاﺟﻬــة اﻵﺛــار الﻨﻔســية وا�اديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة
واﻻقﺘﺼاديــة الﻨاﺟمــة ﻋــﻦ ال�اﻋــات ا�ســﻠحﻪ ،وﻛــﺬا ﺗقﺪيــﻢ ا�ســاﻋﺪة القاﻧﻮﻧيــة لﻠﻨســاء
الﻼﺗــﻲ ﺗﻌرﺿــﻦ لﻠﻌﻨــﻒ ،ﻛمــا ﺗﺘﻀمــﻦ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﺗﻌﺰيــﺰ قــﺪرة ا�ﺆﺳســات ﻋﻠــﻰ ﺣمايــة
ا�ــرأة ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ وإيﺠــاد ﺧﺪﻣــات ﺻحيــة واﺟﺘماﻋيــة وقاﻧﻮﻧيــة لﻠﻨســاء ا�ﻌﻨﻔــات.
ﻛما لﻢ ﺗﻐﻔﻞ اﻻﺳ�اﺗيﺠية ﻣا بﻌﺪ اﻻﺳ�اﺗيﺠية ﺣيﺚ وﺿﻌﺖ آلية لﺬلﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل)-:(15

 إﻋــﺪاد ﺧﻄــة ﻋمــﻞ ﻋربيــة ﺗﻬــﺪف إلــﻰ ﺗرﺟمــة اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻌربيــة إلــﻰ براﻣــﺞوأﻧﺸــﻄة قابﻠــة لﻠﺘﻨﻔيــﺬ.
 ﺣــﺚ الــﺪول الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪاد اﺳــ�اﺗيﺠيات وﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ وﻃﻨيــﻪ ،وذلــﻚ ﻣــﻦﺧــﻼل ﺗرﺟمــة القــرارات الﺪوليــة واﻹقﻠيميــة ذات الﻌﻼقــة إلــﻰ اﺳــ�اﺗيﺠيات وﺧﻄــﻂ
ﻋمــﻞ وﻃﻨيــﻪ لﻠﻮقــﻮف أﻣــام الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ ال�اﻋــات.

 إﻋــﺪاد آليــات ﺗﻌــاون ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌربــﻲ ﻓــﻲ إﻃــار ﺟاﻣﻌة الــﺪول الﻌربيــة ﻓﻲ ﺟميﻊالرباﻣــﺞ اﻹﻧســاﻧية وبراﻣــﺞ بﻨــاء الســﻼم والﺘﻨميــة ﻓــﻲ الــﺪول ا�ﺘﺄﺛــرة بال�اﻋــات وﻓــﻲ
أوقات الســﻠﻢ.
 ﺗحﺪيــﺪ ﻣراﺣــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ ﻣحــاور اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﻓــﻲ ﻓــ�ة اﻷﻣــﻦ واﻻﺳــﺘقرار وﻓــﻲ أﺛﻨــاءال�اﻋــات وبﻌــﺪ ال�اﻋــات.

ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــ�اﺗيﺠية ﻧــرى بﺄﻧﻬــا ﺗحقــﻖ الﻄمــﻮح ﻓــﻲ إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﺻﻨــﻊ القــرار ﻓــﻲ اﻷﻣــﻦ والســﻼم ﺳــﻮاء أﺛﻨــاء ال�اﻋــات أوبﻌــﺪ ال�ﻋــات ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﺗﻄﺒــﻖ
قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  ،1325إﻻ أن ﻧﺠــاح هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية الﻄمﻮﺣــة يﺘﻮقــﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى
ﺗﻔاﻋــﻞ دول ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻣﻌﻬــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﻔيﺬهــا واﻻلــ�ام بﻬــا.
) (14اﻧﻈر إلﻰ اﻻﺳ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيمية ،ا�رﺟﻊ السابﻖ ،ص  85وﻣا بﻌﺪها.

)) ((15اﻧﻈر اﻻﺳ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيمية لحماية ا�رأة الﻌربية ﻓﻲ اﻷﻣﻦ والسﻼم ،ﻣرﺟﻊ ﺳابﻖ ،ص  91وﻣا بﻌﺪها.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌﻄﻠﺐ الﺜاﻧﻲ :مساﻫﻤات بعﺾ الدول العربية يف ﺗﻔعيﻞ ﻗرار ﳎﻠﺲ اﻷمﻦ 1325
يﻌــﺪ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ والﺨــاص باﻷﻣــﻦ والســﻼم  1325ﻣــﻦ القــرارات ا�ﻬمــة الــﱵ ﺗﺸــﺪد
ﻋﻠــﻰ أهميــة ﻣســاهمة ا�ــرأة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا الﻜاﻣﻠــة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الﺠﻬــﻮد الــﱵ ﺗﻨﺼﺐ ﻓــﻲ الحﻔاظ
ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــﻦ والســﻼم 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  ،1325ﻛاﻧــﺖ هﻨــاك ﻣحــاوﻻت لثــﻼث دول ﻋربيــة
ﻓقــﻂ اﻋﺘمــﺪت ﺧﻄﻄــاً وﻃﻨيــة لﺘﻨﻔيــﺬ القــرار ،1325وهــﺬه الــﺪول هــﻲ الﻌــراق ،ﻓﻠســﻄ�
واﻷردن) ،(16ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن الﻄمــﻮح هــﻮ أن ﺗســاهﻢ ﺟميــﻊ الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ وﺿــﻊ
ﺧﻄــﻂ وﻃﻨيــة واﺳــ�اﺗيﺠيات لﺘﻔﻌيــﻞ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ  ،1325وﺳــﻮف ﻧســﺘﻌرض هﻨــا أهــﻢ
ﻣــا ورد ﻣــﻦ ﺧﻄــﻂ ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة لﺘﻨﻔيــﺬ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ :1325
أوﻻ ً  :العراق

ﺷــﻬﺪت الﻌــراق ﻣﻨــﺬ الســﻨﻮات ا�اﺿيــة ﻋــﺪه ﻧﺰاﻋــات ﺗﻌــﻮد إلــﻰ ﺛماﻧيﻨيــات القــرن ا�ــاﴈ
واﻣﺘــﺪاداً إلــﻰ وقﺘﻨــا الراهــﻦ ﻛاﻧــﺖ ﻓيــﻪ ا�ــرأة هــﻲ اﻷﻛــ� �راً ﻓﻬــﻲ الــﱵ ﺗﺘﻌــرض لﻌمﻠيــة
الﺘﻬﺠــ� والــ�وح والﻠﺠــﻮء وهــﻲ ﻣــﻦ ﺗﻮاﺟــﻪ ﻣﺼاﻋــﺐ الحيــاة ﻧﺘيﺠــة لﺘﻠــﻚ اﻷوﺿــاع،
وهــﻲ ﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ اﻷوقــات ﻣــﻦ ﺗرﻋــﻰ ﻋاﺋﻠﺘﻬــا بﻌــﺪ أن ﺗﻔقــﺪ ا�ﻌيــﻞ ،ولﺬلــﻚ ال�ﻣــﺖ الحﻜﻮﻣــة
الﻌراقيــة ﻓــﻲ ﺗﻨﻔيــﺬ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325والــﱵ ﺗــﻢ اﻋﺘمادهــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺧﻄــة ﻋمــﻞ
وﻃﻨيــة ﻓــﻲ  2014م وﻣــﻦ أبــرز ﻣــا ﺗﻀمﻨﺘــﻪ الﺨﻄــة الﻌراقيــة لﺘﻄﺒيــﻖ القــرار  1325ﻋﻠــﻰ
الﻨحــﻮ اﻵﺗﻲ):(17
 املشــاركة :ﺣيــﺚ وﺿﻌــﺖ ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة آليــات لﻀمــان ﺗمثيــﻞ ﻧســﱯ ﻋــادل وﻣﺸــارﻛةﻛاﻣﻠــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﺳــﻠﻄات الﺪولــة وﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار ،وﻛــﺬا ﺿمــان ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ لﺠــان ا�ﺼالحــة وﻣﻔاوﺿــات الســﻼم وﺣــﻞ ال�اﻋــات وﻣﺠالــﺲ الســﻠﻢ اﻷهﻠــﻲ.
 الوﻗايــة :لﺘحقيــﻖ الﻮقايــة ﻻبــﺪ ﻣــﻦ إدﻣــاج ﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻧﻈــام الﻌﺪالــة واﻷﻣــﻦوﺣمايﺘﻬــا ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻹﺟﺘماﻋــﻲ وﺗﻮﻓــ� براﻣــﺞ اﻹيــﻮاء.
 ال�ويــﺞ للقــرار :وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﻓــﻊ ﻣســﺘﻮى الﻮﻋــﻲ ﺣــﻮل قﻀايــا الﻨــﻮعاﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ السياﺳــات والﻌمﻠيــات ا�ﺘﻌﻠقــة بمﻨــﻊ وقــﻮع ال�اﻋــات وﺣﻠﻬــا.

 التمﻜــني اﻻجتماﻋــي واﻻﻗتﺼــادي :ﺣيــﺚ أﺷــارت الﺨﻄــة ﻓــﻲ هــﺬا الﺠاﻧــﺐ إلــﻰﺿمــان ا�ســاواة بــ� الﻨســاء والرﺟــال ﻓــﻲ ا�ــﻮارد والﻔــرص.

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

) (17اﻧﻈــر الﺨﻄــة الﻮﻃﻨيــة لقــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ) 1325ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم( وزارة الﺪولــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة ،ﺟمﻬﻮريــة
الﻌــراق  ،ﻋــام 2014م،ص.11-8
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 الت�يعــات وإنﻔــاذ القانــون :ويﻨﻌﻜــﺲ ذلــﻚ ﻓــﻲ الﺨﻄــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘمــادالﺘ�يﻌــات الــﱵ ﺗحــ�م ﺣقــﻮق اﻹﻧســان اﻷﺳاﺳــية وﻣﻌاقﺒــة ﻣرﺗﻜــﱯ الﺠراﺋــﻢ.
 ﺣشــد املــوارد والرصــد والتقييــﻢ :وﺗﺸــمﻞ إﻧﺸــاء ﺻﻨــﺪوق وﻃــﲏ ودولــﻲ ورﺻــﺪاﻷﻣــﻮال لربﻧاﻣــﺞ الﻌمــﻞ الﻮﻃــﲏ وﻛﺘابــة الﺘقاريــر ﺗﻌﻄــﻲ ﺷــﻔاﻓية ﻓــﻲ الﻨﺘاﺋــﺞ.

ﺛانياً :األردن

رﻏﺒــة ﻣــﻦ اﻷردن ﻓــﻲ ﺗﻔﻌيــﻞ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325الﺨــاص باﻷﻣــﻦ والســﻼم أﻋــﺪت
الﻠﺠﻨــة الﻮﻃﻨيــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة ﻣســﻮدة ﺗﻔﻌيــﻞ القــرار واﻋﺘمــاد ﺧﻄــة ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة ﻣﻨــﺬ
الﻌــام 2015م بالﺘﻌــاون ﻣــﻊ اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة.

وﺗﺘﻀمــﻦ الﺨﻄــة ﻋــﺪة ﻣحــاور ،ﺣﻔــﻆ الســﻼم ،ا�ــرأة ا�ﻌﻨﻔــة ،وﻛــﺬا وﺿــﻊ الﻨســاء ﻓــﻲ
ﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار ودﻣــﺞ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،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
اﻷردﻧيــة ﻓــﻲ قــﻮات ﺣﻔــﻆ الســﻼم).(18

وﻣازالــﺖ هﻨــاك ﺟﻬــﻮد ﺗﺒــﺬل ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﻠﺠﻨــة الﻮﻃﻨيــة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة لﻠﻮﺻــﻮل إلــﻰ الﺼيﻐــة
الﻨﻬاﺋيــة لﻠﺨﻄــة واﻋﺘمادها رﺳــمياً.
ﻛان هــﺬا اﺳــﺘﻌراﺿاً �ســاهمات الــﺪول الــﱵ ﻓﻌﻠــﺖ أو ﺗحــاول ﺗﻔﻌيــﻞ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ
 1325الﺨــاص باﻷﻣــﻦ والســﻼم ،وقــﺪ ﻛﻨــا ﻧﻄمــﺢ بــﺄن ﺗﻜــﻮن هﻨــاك ﺧﻄــﻂ وﻃﻨيــة لﻌــﺪد
أﻛــرب ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة لﺘﻔﻌيــﻞ القــرار  1325ﺧاﺻــة أن ا�ﻨﻄقــة ﺗﺸــﻬﺪ ﻧﺰاﻋــات ا�ﺘــ�ر
ﻣﻨﻬــا الﻨســاء والﻔﺘيــات بﺪرﺟــة رﺋيســية وازدادت ﻣﻌﻬــا أﻋــﺪاد الﻨازﺣــات والﻼﺟﺌــات  ،لــﺬا
يﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ الــﺪول الﻌربيــة أن ﺗﻌمــﻞ ﺟاهــﺪة ﻓــﻲ ﺗﻔﻌيــﻞ هــﺬا القــرار وﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﺻﻨــﻊ القــرار ،وﻛــﺬا ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﻣﻔاوﺿــات الســﻼم.

ﻓــﺈذا ﻣــا ألقيﻨــا ﻧﻈــرة ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ اليمــﻦ ﺧــﻼل الســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة ا�اﺿية ﺳــﻨﺠﺪ
أن ال�اﻋــات وال�اﻋــات ا�ﺘﻌاقﺒــة ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة اليمﻨيــة هــﻲ اﻻﻛــ� �راً ،وﻋاﻧــﺖ الﻜثــ�
ﻣــﻦ ﺗحمــﻞ أﻋﺒــاء ﺗﻠــﻚ ال�اﻋــات وﺗﺒﻌاﺗﻬــا ﻓــﺰادت أﻋــﺪاد الﻨازﺣــات بﻨســﺒة ﻋاليــة ﺟــﺪاً ،
وﻛان هﻨــاك ﺗﻮﺟــﻪ ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﺪولــة ﻓــﻲ ﻣﻌالﺠــة الــ�وح ﻓــﻲ الﻌــام 2012م ﺣيــﺚ وﺟــﻪ
رﺋيــﺲ الــﻮزراء ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ الﻔــ�ة الﻮﺣــﺪة الﺘﻨﻔيﺬيــة ﻹدارة ﻣﺨيمــات الﻨازﺣــ� وبالﺘﻌــاون
ﻣــﻊ ا�ﻔﻮﺿيــة الﻌﻠيــا لﺸــﺌﻮن الﻼﺟﺌــ� بﺈﻋــﺪاد السياﺳــة الﻮﻃﻨيــة �ﻌالﺠــة الــ�وح الﺪاﺧﻠــﻲ
ﻓــﻲ الﺠمﻬﻮريــة اليمﻨيــة) .(19إﻻ أن هــﺬا ا�ــ�وع لــﻢ يســﺘﻜمﻞ بســﺒﺐ اﻷوﺿــاع وال�اﻋــات
الــﱵ ﻣــا زالــﺖ قاﺋمــة إلــﻰ اﻵن.
) (18اﻧﻈر www.women.jo :

) (19ﻣســﻮدة 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 والﻼﺟﺌــ� ،ﺟاﻣﻌــة ﺻﻨﻌــاء ،ﻋــام 2014م  ،ص ).(17-16
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وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اليمــﻦ ﺻادقــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻛﺒــ� ﻣــﻦ اﻹﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة
بحقــﻮق اﻹﻧســان ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻣﻮاءﻣــة ﻣﻌﻈمﻬــا ﻣــﻊ الﺘ�يﻌــات والقﻮاﻧــ� اليمﻨيــة وأﺻﺒحــﺖ
ﻣﻠﺰﻣــة بﺘﻄﺒيقﻬــا ،إﻻ أﻧــﻪ ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ الﻌمﻠــﻲ ﻧﺠــﺪ أن أﻏﻠــﺐ ﺗﻠــﻚ الحقــﻮق ﻏــ� ﻣﻄﺒقــة
ﻋﻠــﻰ أرض الﻮاقــﻊ ،ﻓا�ــرأة الﻨازﺣــة ﺗﻮاﺟــﻪ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺘحﺪيــات ﻣﻨﻬــا ﺗحﺪيــات اﺟﺘماﻋيــة
وﺗحﺪيــات ﻣاديــة ﻣﻨﻬــا ﺗحمــﻞ ا�ــرأة أﻋﺒــاء ﻛثــ�ة ﻓﻬــﻲ ﻣﺼــﺪر الــرزق والرﻋايــة وﺗﺄﻣــ�
الﻐــﺬاء ﻷ�ﺗﻬــا أﺛﻨــاء الــ�وح) .(20لﺬلــﻚ ﻛاﻧــﺖ هﻨــاك �ورة ﻹيﺠــاد ﺧﻄــة ﻋمــﻞ وﻃﻨيــة
ﻹدﻣــاج ا�ــرأة اليمﻨيــة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الحيــاة الﻌاﻣــة ،وﻛــﺬا ﻓــﻲ إدﻣاﺟﻬــا ﻓــﻲ
ﻋمﻠيــات ﺣﻔــﻆ الســﻼم وإﻋــادة اﻹﻋمــار .إﻻ أن ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘقرار الســياﳼ وال�اﻋــات
والحــروب ﺣالــﺖ دون ﺗﻨﻔيــﺬ ﻣــ�وع إﻋــﺪاد ﺧﻄــة وﻃﻨيــة لﻠــ�وح الﺪاﺧﻠــﻲ ﻓــﻲ اليمــﻦ .

) (20وزارة ﺣقﻮق اﻹﻧسان – اليمﻦ ،ﺗقرير ال�ول ا�يﺪاﻧﻲ �ﺨيمات الﻨازﺣ� ﻓﻲ ﻣﺪيﻨة ﺣرض 8-5 ،ﻓرباير ﻋام 2013م.
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اﳋاﲤة
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄرقﻨــا �ﻮﺿــﻮع اﺳــﺘﺠابة ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة �ﻨﻈﻮﻣــة القــرارات اﻷﻣميــة ﻓــﻲ
ﻣﻮﺿــﻮع ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ،ﺗﻮﺻﻠﻨــا إلــﻰ الﻨﺘاﺋــﺞ الﺘاليــة:
 إن قﻀيــة دور ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺗحقيــﻖ اﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻣــﻦ أهــﻢ القﻀايــا الﻨﻈريــة والﻌمﻠيــةالــﱵ ﺣﻈيــﺖ باهﺘمــام واﺳــﻊ.
 يﻌــﺪ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ رقــﻢ  1325الﺼــادر ﻓــﻲ  31اﻛﺘﻮبــر ﻋــام 2000م باﻹﺟمــاعوالﺨــاص با�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻣــﻦ أهــﻢ اﻹﻧﺠــازات ا�مﻨﻮﺣــة لﻠمــرأة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى
الﻌالــﻢ.
 أﻛﺪ القرار ﻋﻠﻰ اﻵﺛار ا��ﺗﺒة ﻋﻦ ال�اﻋات ا�سﻠحة ﻋﻠﻰ الﻨساء والﻔﺘيات. لــﻢ يحــﻆ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325الﺨــاص با�ــرأة والســﻼم بالﺘﻄﺒيــﻖ بحســﺐ ا�ســﺘﻮىا�ﻄﻠــﻮب ﺧﺼﻮﺻــاً ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة.

 هﻨــاك ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ القــرارات الﺼــادرة ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﻓــﻲ إﻃــار ﻧﻔــﺲ قــرارﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ رقــﻢ  ،1325وﻣﻨﻬــا القرارات رقــﻢ  2106 ،1960،1889 ،1888 ،1820و.2022
 هﻨــاك ﺗحﺪيــات لﺘﻄﺒيــﻖ اﻻﺗﻔاقيــات والقــرارات الﺪوليــة ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ،ﻣــﻦ أهمﻬــاﻋــﺪم ﻣﻮاءﻣــة اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ا�ﺘﻌﻠقــة بحقــﻮق اﻹﻧســان بﺸــﻜﻞ ﻋــام وﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ
وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص ﻣــﻊ القﻮاﻧــ� الﻮﻃﻨيــة لﻠــﺪول.
 هﻨــاك ﻣســاهمات ﻋربيــة لﺘﻔﻌيــﻞ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيةاﻻقﻠيميــة لحمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﺗﻄرقــﺖ هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية إلــﻰ
ﻣﺠــاﻻت ﻋــﺪة هــﻲ ا�ﺸــارﻛة والﻮقايــة والحمايــة.
 هﻨــاك ﻣســاهمات لﻌــﺪد ﻣحــﺪود ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺧﻄــﻂ وﻃﻨيــة لﺘﻔﻌيــﻞ قــرارﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ  1325ﻣــﻦ هــﺬه الــﺪول الﻌربيــة الﻌــراق والــﱵ اﻋﺘمــﺪت ﺧﻄﺘﻬــا الﻮﻃﻨيــة ﻓــﻲ
ﻋــام 2014م ،وهﻨــاك ﺧﻄــة وﻃﻨيــة ﻓــﻲ اﻷردن ﻣــا زالــﺖ لــﻢ ﺗﻌﺘمــﺪ إلــﻰ اﻵن ،ولﻜــﻦ هــﻲ
ﻓــﻲ ﻃــﻮر ا�راﺣــﻞ الﻨﻬاﺋيــة ﻻﻋﺘمادهــا بﺸــﻜﻞ رﺳــمﻲ.
 ﺗﻄــرق الﺒحــﺚ إلــﻰ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ اليمــﻦ وﺗحﺪيــﺪاً ا�ــرأة الﻨازﺣــة الــﱵ ﺗــ�رت ﻛثــ�اًﻣــﻦ ﺟــراء ال�اﻋــات القاﺋمــة ﻓــﻲ اليمــﻦ ،وﻣــﻦ ﻧﺘاﺋــﺞ الﺒحــﺚ أﻧــﻪ ﻛاﻧــﺖ هﻨــاك رﻏﺒــة
ﺳياﺳــية ﻓــﻲ إيﺠــاد اﺳــ�اﺗيﺠية ﺗﺘﻌﻠــﻖ بالــ�وح الﺪاﺧﻠــﻲ إﻻ أن هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠية لــﻢ
ﺗــر الﻨــﻮر بﻌــﺪ بســﺒﺐ اﻷوﺿــاع وال�اﻋــات القاﺋمــة.
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التﻮصيات
 �ورة ﺗﻔﻌيﻞ قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  1325الﺨاص باﻷﻣﻦ والسﻼم. �ورة إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ قﻀايــا اﻷﻣــﻦ والســﻼم ﻓــﻲ ﻓــ�ة ال�اﻋــات ا�ســﻠحة وﻣــا بﻌﺪهــاوﻓــﻲ إﻋــادة اﻹﻋمار.
 �ورة إ�اك ا�رأة ﻓﻲ ﻣﻮاقﻊ ﺻﻨﻊ القرار ﻓيما يﺘﻌﻠﻖ باﻷﻣﻦ والسﻼم. اﻹ�اع ﻓــﻲ ﻣﻮاءﻣــة اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة بحقــﻮق اﻹﻧســان بﺸــﻜﻞ ﻋــام واﺗﻔاقيــاتﺣقــﻮق ا�ــرأة بﺸــﻜﻞ ﺧــاص ﻣــﻊ الﺘ�يﻌــات والقﻮاﻧــ� الﻮﻃﻨيــة لــﺪول ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة.
 �ورة إيﺠــاد ﺗﻮﻋيــة ﻣﺠﺘمﻌيــة بﺄهميــة ﺗﻄﺒيــﻖ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ الﺨــاص باﻷﻣــﻦوالســﻼم رقــﻢ  1325ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة.
 اﻻل�ام بﺘﻄﺒيﻖ اﻻﺳ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيمية لحماية ا�رأة الﻌربية اﻷﻣﻦ والسﻼم. الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ إيقــاف ال�اﻋــات وال�اﻋــات ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة وإﺣــﻼل اﻷﻣــﻦ والســﻼمﻓيﻬــا.
 إزالة ﺟميﻊ الﻨﺼﻮص الﺘمي�ية ب� الﺠﻨس� ﻓﻲ اﻃار القﻮاﻧ� الﻮﻃﻨية لﻠﺪول. ﻻبــﺪ ﻣــﻦ اﻋــﺪاد اﺳــ�اﺗيﺠيات وﺧﻄــﻂ وﻃﻨيــة ﺗســﺘﻮﻋﺐ القــرارات الﺪوليــة واﻹقﻠيميــةا�ﺘﻌﻠقــة بالﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة ﻓــﻲ أﺛﻨــاء ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،وهــﻮ ﻣــا أﻛــﺪت ﻋﻠيــﻪ
اﻻﺳــ�اﺗيﺠية اﻻقﻠيميــة لحمايــة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﻣــﻦ والســﻼم.
 إﻋــﺪاد ﺗقاريــر ﺗﺘســﻢ بالﺸــﻔاﻓية ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻋــﻦ واقــﻊ ا�ــرأة الﻨازﺣــةوالﻼﺟﺌــة ﺣــﱴ يﺘســﲎ رﺻــﺪ ﺣــاﻻت الﻌﻨــﻒ الــﱵ ﺗﺘﻌــرض لﻬــا ا�ــرأة وﻓقــاً لقــرار ﻣﺠﻠــﺲ
اﻷﻣــﻦ رقــﻢ .1325
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ﻗاﺋﻤة اﳌراﺟﻊ
 الﺪﻛﺘــﻮر :أﺣمــﺪ الرﺷــيﺪي ،ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،دراﺳــة ﻣقارﻧــة ﻓــﻲ الﻨﻈريــة والﺘﻄﺒيــﻖ،ﻣﻜﺘﺒــة الــ�وق الﺪوليــة  ،القاهــرة  ،الﻄﺒﻌــة اﻷولــﻰ  ،ﻋــام 2003م.
 ﺷــارلﻮت ليﻨــﺪﳼ ،ﻧســاء يﻮاﺟﻬــﻦ الحــرب ،دراﺳــة ﺣــﻮل أﺛــر ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻋﻠــﻰالﻨســاء ،الﻠﺠﻨــة الﺪوليــة لﻠﺼﻠيــﺐ اﻷﺣمــر ،ﻋــام 2002م .
 الﺪﻛﺘــﻮرة :هيﻔــاء أبﻮﻏﺰالــة ،اﻻﺳــ�اﺗيﺠية اﻹقﻠيميــة ،ﺣمايــة ا�ــرأة الﻌربيــة اﻷﻣــﻦوالســﻼم ،ﺟمﻬﻮريــة ﻣــ� الﻌربيــة  ،الﻄﺒﻌــة اﻷولــﻰ ،ﻋــام 2012م .
اﻻﺗﻔاﻗيات والﻘرارات
 اﺗﻔاقية الﻠﺠﻮء لﻌام  1951وبروﺗﻮﻛﻮل 1967م. اﺗﻔاقية ﺟﻨيﻒ الثالثة الﺨاﺻة بﺄ�ى الحرب 1949م. قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  1325ﺣﻮل ا�رأة اﻷﻣﻦ والسﻼم ،أﻛﺘﻮبر 2000م. قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  1820ا�ﺘﻌﻠﻖ بالﻌﻨﻒ الﺠﻨﴘ 2008م. قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  1888لﻌام 2009م. قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  1960لﻌام 2010م. قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  2106لﻌام 2013م. قرار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  2122لﻌام 2013م.التﻘارﻳر
 ﺗقريــر ﻋــﻦ ﻣﻮاءﻣــة الﺘ�يﻌــات اليمﻨيــة ﻣــﻊ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة الﺨاﺻــة بحقﻮق اﻹﻧســان،وزارة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان  -الﺠمﻬﻮريــة اليميﻨــة  ،ﻋــام  2009م.
 ﺗقريــر الــ�ول ا�يﺪاﻧــﻲ �ﺨيمــات الﻨازﺣــ� ﻓــﻲ ﻣﺪيﻨــة ﺣــرض بﺘاريــﺦ  8-5ﻓربايــر ﻋــام2013م.
 ﺗقريــر أوﺿــاع الﻨازﺣــات ﻓــﻲ ﻣﺨيمــات ﻋمــران  -ﺷــﺒﻮة ،الﻠﺠﻨــة الﻮﻃﻨيــة لﻠمــرأة وﻣرﻛــﺰدراﺳــات الﻬﺠــرة والﻼﺟﺌــ�  -ﺟاﻣﻌــة ﺻﻨﻌاء/اليمــﻦ ،ﻋــام 2014م .
 الﺨﻄــة الﻮﻃﻨيــة لقــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ ) 1325ا�ــرأة واﻷﻣــﻦ والســﻼم( وزارة الﺪولة لﺸــﺌﻮنا�ــرأة  ،ﺟمﻬﻮريــة الﻌــراق  ،ﻋــام 2014م.
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 ﻣســﻮدة السياﺳــة الﻮﻃﻨيــة �ﻌالﺠــة الــ�وح الﺪاﺧﻠــﻲ ﻓــﻲ الﺠمﻬﻮريــة اليمﻨيــة 9 ،ﻣايــﻮ2013م.
 الﻨســاء والحــرب ،ﻣﺠﻠــة اﻹﻧســاﻧﻲ ،الﻌــﺪد  ،20ﻋــام 2002م ،الﻠﺠﻨــة الﺪوليــة لﻠﺼﻠيــﺐاﻷﺣمــر.

اﳌﻮاﻗﻊ اإللﻜﱰوﻧية
- www.un.org
- Iknowpolitics.org
- www.women.org
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