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التنويه
والشكر
تتوجه كل من «مؤسسة أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني الجنسني» و «رابطة النساء الدولية
وتخص بالشكر الخبري
للسالم والحرية» بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإنجاح هذا الكت ّيب،
ّ
األسايس يف إعداده – األستاذ ملكار الخوري.
يأيت هذا الكت ّيب ضمن إطار مرشوع «عدم التمييز وتعزيز أجندة النساء واألمن والسالم يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا» والذي يُنفذ بالرشاكة مع رابطة النساء الدولية للسالم والحرية.
كام نتوجه بالشكر للخبريات اللوايت ساهمن بتدقيقه ومراجعته ،ونخص بالذكر السيدة جومانا
مرعي واألستاذة دانيال حويك.

تنسيق املرشوع :روال املرصي
إرشاف ومتابعة :غيدا عناين
إعداد الكت ّيب :ملكار الخوري
مراجعة :جومانا مرعي ودانيال حويك
التنفيذ :مؤسسة أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني الجنسني
تصميم :سوار قريطم

مؤسسة أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني الجنسني
أبعاد هي مؤسسة مدنية ،غري طائفية وغري ربحية تهدف إىل تكريس
املساواة يف النوع اإلجتامعي لتعزيز التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية
املستدامة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،وتسعى أبعاد إىل إحقاق
املساواة بني النساء والرجال وتفعيل مشاركة النساء من خالل تطوير
السياسات ،واإلصالح القانوين ،وإدماج مفهوم النوع اإلجتامعي ،وإرشاك
الرجال يف هذه العملية ،وإلغاء التمييز ومتكني النساء للمشاركة
بفعالية يف مجتمعاتهن.
هاتف/فاكس+961)1( 283821 | +961)1( 283820 :
موقع إلكرتوينwww.abaadmena.org :
بريد إلكرتوينabaad@abaadmena.org :
فايسبوكfacebook.com/abaadmena :
يوتيوبyoutube.com/abaadmena :
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هي منظمة سلمية ال تبغى
الربح ترمي إىل العمل مع النساء وتجميع جهودهن ملواجهة الحروب،
والعنف والتسليح الدويل.
العنوان :شارع فارمبي ،صندوق بريد  1211 ،28جنيف ،سويرسا

هاتف+41 )0( 229197080 :

بريد إلكرتوينmena1325@wilpf.ch :
موقع إلكرتوينwww.wilpfinternational.org :

تعب بالرضورة عن
تعب إال عن رأي املعدّين/ات ،وهي بالتايل ال رّ
إن اآلراء الواردة يف الكت ّيب ال رّ
وجهة نظر «رابطة النساء الدولية للسالم والحرية» (.)WILPF
© جميع حقوق الطبع محفوظة بإسم «مؤسسة أبعاد–مركز املوارد للمساواة بني الجنسني»،
و«رابطة النساء الدولية للسالم والحرية» .إن حقوق هذا الكت ّيب محفوظة لكن ميكن إستخدام
النص دون مقابل من أجل أهداف تخدم املنارصة ،أو التعليم أو رفع الوعي ،عىل أن يتم ذكر
املصدر بشكل كامل.
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الكتيب
حول
ّ

ال تزال النساء في لبنان بعيدات
يكن شريكات
كل البعد عن ان
ّ
حقيقيات في آليات صنع القرار
على مختلف المستويات والصعد
ال سيما السياسية منها .ولعل
أسباب ذلك تعود بالدرجة األولى
إلى النظم والممارسات الخاصة
بالمنظومة الذكورية وإرتباطها
العضوي بالمنظومة الطائفية
المتجذرة في لبنان.

فضالً عن ذلك ،ومع تفاقم أوضاع النزاع وما
بعد النزاع ،بيّنت الوقائع أن النساء واألطفال
هم األكرث تأثّرا ً بنتائجها السلبية ويشكلّون
الفئة األكرب يف حاالت النزوح واللجوء .من هنا
قام املجتمع الدويل بتبني سلة أدوات قانونية
تتوزع ما بني القانون الدويل لحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين ال��دويل ،وهدفها الرئييس
حامية حقوق اإلنسان ،ومن ضمنها املدنيني

أثناء النزاعات املسلحة .وعليه برزت الحاجة
إىل تخصيص أدوات قانونية لحامية النساء يف
النزاعات املسلحة ،ويعترب القرار رقم 1325
الصادر عن مجلس األمن الدويل بتاريخ 31
ترشين األول  ،2000إحداها .وهو ال يأيت من
عدم بل يشكل حلقة من سلسلة قرارات تدفع
باالتجاه عينه.

من هنا فكرة إنتاج هذا الكتيّب الذي يشكّل
مبسطة عن قرار مجلس األمن 1325
وثيقة ّ
بحيث تضم أب��رز محاور ال��ق�رار بطريقة
مبسطة ،سهلة الفهم وبشكل ينطبق ضمن
ّ
السياق اللبناين.
يهدف هذا الكت ّيب إىل رفع الوعي املحيل
واملناطقي والوطني حول قرار مجلس األمن
 1325والقرارات املنبثقة عنه ما يفتح املجال
أمام أكرب عدد من الفاعلني/ات لتبنيها وتبني
توصياتها عىل املستوى املؤسسايت واإلنخراط
ضمن جهود املنارصة عىل املستوى الوطني.
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مقدمة

تحوال في طبيعة الصراعات المسلحة أساسه عامالن :األول
شهد القرن الماضي ّ
يتمثل بتطور مضطرد للصناعات والتكنولوجيا العسكرية نتج عنه ازدياد هائل في
القدرات التدميرية وتراجع العنصر البشري لصالح البرامج التكنولوجية والتي يمكن
وصفها بالعمياء كالصواريخ الموجهة والطائرات من دون طيار...؛ والثاني هو تحول
في هويات أطراف هذه الصراعات مع ظهور مجموعات مسلحة غير نظامية تتواجه
فيما بينها أو مع جيوش نظامية .نتج عن هذا التحول األمور التالية:

انتقال العمليات العسكرية من خارج املدن واألماكن السكنية إىل داخلها ،السيام بعد الحربني
العامليتني
سقوط أعداد متزايدة من املدنيني نتيجة العمليات العسكرية املبارشة أو بسبب األسلحة املو ّجهة
(صواريخ وطائرات من دون طيار)...
االستهداف املقصود للمدنيني ،ال سيام يف النزاعات املسلحة التي تضم مجموعة (ات) غري
نظامية ،نظرا ً لحالة األمرة والقيادة والهرمية العسكرية واالنضباط التي تكون غائبة أو أقل
متاسكاً مقارنة مع الجيوش والقوى املسلحة النظامية.
مل يتأخر املجتمع الدويل يف التعاطي مع هذا الواقع املستجد ،عرب تبني سلة أدوات قانونية تتوزع
ما بني القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،الهدف الرئييس منها حامية حقوق
اإلنسان ،ومن ضمنها املدنيني أثناء النزاعات املسلحة .وقد ب ّينت وقائع النزاعات املسلحة أن
النساء واألطفال هم األكرث ضعفاً وتأثّرا َ بنتائجها السلبية ويشكلّون الفئة األكرب يف حاالت النزوح
واللجوء .أما السبب يف ذلك فهو:
شلل أو انهيار أنظمة الحامية املجتمعية كغياب القانون وآليات املحاسبة
غياب الرجال إ ّما النخراطهم بالعمليات العسكرية أو فقدانهم بنتيجتها ،أو سعياً وراء العمل
ازدياد مسؤوليات الرعاية والحامية امللقاة عىل عاتق النساء تجاه افراد العائلة
الضعف البنيوي لألطفال واألوالد ،والتداعيات النفسية السلبية بسبب الصدمات الناتجة عن
العنف الناتج عن النزاعات املسلحة واالنتقال املستمر وغري اآلمن
فقدان األهل أو الويص أو الويل
استخدام املجموعات املتنازعة ،السيام غري النظامية ،الجرائم الجنسية والخطف واإلتجار بالنساء
واألطفال كوسيلة من وسائل العنف واألذى الجسدي والرتهيب املعنوي ،ال سيام يف املجتمعات
التي تتجذر فيها القيم الذكورية.
من هنا برزت الحاجة إىل تخصيص أدوات قانونية لحامية النساء يف النزاعات املسلحة ،ويعترب
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القرار رقم  1325الصادر عن مجلس األمن
الدويل بتاريخ  31ترشين األول  ،2000إحداها.
وهو ال يأيت من عدم بل يشكل حلقة من
سلسلة قرارات تدفع باالتجاه عينه.
فالقرار ( 1820صادر عام  )2008يشدد عىل
تعزيز حامية املرأة من العنف الجنيس خالل
النزاعات املسلحة ويدعو إىل مكافحة اإلفالت
من العقاب وتحقيق املساءلة ،كذلك إىل
إدماج النوع االجتامعي وزيادة متثيل املرأة
يف عمليات السالم .أما القرار ( 1888صادر
عام  )2009فيستعيد مندرجات القرار 1820
ويشكل خطوة عملية نوعية عرب تعيني ممثل
خاص لألمم املتحدة للعنف الجنيس أثناء
النزاعات .من جهته ،القرار ( 1960صادر عام
 )2010يدعو إىل وضع آليات لتفعيل مبدأ
املساءلة واإلفالت من العقاب املنصوص عنها
يف القرارين  1820و 1888وهو يدعو إىل
اعتامد مبدأ  Name and Shameأي تسمية
املرتكبني باالسم والتشهري بهم .ويشكل القرار
( 2016صادر عام  )2011منوذجاً عن كيفية
تدخل املجتمع الدويل عرب مجلس األمن الدويل
لتأمني حامية املدنيني والتأكيد عىل مكافحة
سياسة اإلفالت من العقاب ،بإيالء املحكمة
الجنائية الدولية الصالحية بالنظر يف وضع ما
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .أما القرار
( 2122ص��ادر عام  )2013يدعو إىل تعزيز
حضور ودور املرأة يف دوائر القرار املحادثات
املتصلة بحل الرصاعات وتعزيز السالم ويؤكد

عىل رضورة إيصال املساعدات والخدمات
الطبية إىل النساء الحوامل بنتيجة االغتصاب
حالل النزاعات املسلحة.
أما القرار  ،1325فهو يقدم إطارا ً قانونياً ومادياً
وعملياً لحامية املرأة يف النزاعات املسلحة،
ومنوذجاً متقدّما عرب الدعوة إىل التزام إدماج
النوع االجتامعي يف مقاربة الحامية .وهو بذلك
يشكل خطوة نوعية تهدف إىل توسيع مظلّة
الحامية واالنتقال من مفهوم الحامية العامة
إىل الحامية الخاصة املبنية عىل احتياجات
محددة تأخذ بعني االعتبار مجموعة عوامل
(العمر ،الجغرافيا ،االقتصاد ،ثقافة املجتمع)...
لدرء مخاطر معيّنة.
إن صدور قرارات عن مجلس األمن حول هذه
املوضوعات تدل عىل أمرين مهمني:
األول ،مدى خطورة هذه االنتهاكات
واالل��ت �زام الجدي للمجتمع ال��دويل يف
التعامل معها.
ثانيا ،إعتبار جميع أشكال العنف الجنيس
جرائم تهدد السلم واألمن الدوليني .وهذا
ما يفتح الباب لتدخل املجتمع الدويل
بشكل قانوين بحسب أحكام الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة.
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القسم األول
تعريف المصطلحات

حقوق اإلنسان هي مجموعة مبادئ و معايري معيّنة للسلوك اإلنساين ،معرب عنها بواسطة
منظومة حقوقية من ضمن القانون الدويل والقوانني املحلية ،تعرف بحقوق اإلنسان .وهي
تشكل الحد األدىن من الحقوق األساسية املعرتف بها لألفراد واملجموعات ،والتي ال يحق للدول
أو الحكومات عرقلتها ،الحد منها أو إلغاءها.
القانون اإلنساني الدولي مجموعة القواعد الدولية املستمدة من االتفاقيات واألعراف ،التي
تهدف بشكل خاص ،إىل تسوية املشكالت اإلنسانية الناجمة بصورة مبارشة ،عن النزاعات املسلحة
الدولية أو غري الدولية ،والتي تقيّد ألسباب إنسانية ،حق أطراف النزاع يف استخدام أساليب الحرب،
أو تحمي األشخاص واألمالك املعرضني أو الذين ميكن أن يتعرضوا ألخطار النزاع .هو فرع من
فروع القانون الدويل العام تهدف قواعده إىل حامية األشخاص الذين ال يشاركون يف القتال أو كفوا
عن املشاركة فيه ,واىل حامية األموال التي ليست لها عالقة مبارشة بالعمليات العسكرية .كام أنه
يقيد حق اختيار الوسائل واألساليب املستعملة يف الحرب .يشمل القانون الدويل اإلنساين اتفاقيات
جنيف األربعة لسنة  1949وثالثة بروتوكوالت إضافية:
اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان
اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرىض أفراد القوات املسلحة يف البحار
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أرسى الحرب
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب
امللحق (الربوتوكول) األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف الخاص بحامية ضحايا النزاعات املسلحة
الدولية (سنة )1977
امللحق (الربوتوكول) الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف الخاص بحامية ضحايا النزاعات املسلحة
غري الدولية (سنة )1977
امللحق (الربوتوكول) الثالث اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف (سنة )2005
القانون الدولي لحقوق اإلنسان مجموعة القواعد القانونية واملبادئ املنصوص عليها يف
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،أو املستمدة من العرف الدويل والتي تؤمن حقوق وحريات األفراد
واملجموعات يف مواجهة الدولة بشكل رئيس .وتعترب هذه الحقوق حقوقاً أصيلة غري قابلة للتنازل،
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وملزمة للدولة لجهة احرتامها حاميتها ،كذلك اإللتزام بها وتنفيذها بعد املصادقة عليها ،ويجب أن
تكون مطبّقة عىل العالقات بني الدول وبني أعضاء املجتمع الدويل .القانون الدويل لحقوق اإلنسان
يط ّبق يف السلم والحرب معاً وسمي بالقانون الدويل لتمييزه عىل القانون الداخيل الذي يطبق
داخل حدود الدولة عىل األفراد الذين يخضعون لسلطتها .يشمل القانون الدويل لحقوق اإلنسان
عدة اتفاقيات دولية وإقليمية توفر عدة حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتامعية وثقافية.
شرعة حقوق اإلنسان

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .1948
.1
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .1966
.2
العهد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية .1966
.3
	.4الربوتوكول اإلختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية .1966
	.5الربوتوكول اإلختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية.
	.6الربوتوكول اإلختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية
واإلجتامعية والثقافية.
البروتوكول مصطلح موافق إلتفاق بني الدول له نفس القيمة القانونية لإلتفاق يف القانون
الدويل :الربوتوكول يشري إىل اتفاق يكمل اتفاقاً سابقاً.
القرار الدولي هو عمل قانوين يعرب عن موقف إحدى املنظامت الدولية ،أو فر ٍع من فروعها،
وتكون له الصف ُة اإللزامية بحكم امليثاق لألشخاص والهيئات املخاطبني بأحكامه ،كام يرتب عليهم
مسؤولي ًة دولي ًة يف حال مخالفته .وأهم القرارات الدولية هي تلك التي تصدر عن مجلس األمن
الدويل مبوجب الفصلني السادس والسابع من ميثاق هيئة األمم املتحدة ،علامً بأن الفصل السادس
يبحث يف حل املنازعات حالً سليامً والفصل السابع يبحث يف ما يُتخذ من األعامل يف حاالت تهديد
ِ
السلم واإلخالل به ووقوع العدوان ،وقرارات مجلس األمن الصادرة مبوجب الفصل السابع قابلة
للتنفيذ باستخدام القوة العسكرية لفرض احرتام أي قرار يصدر مبوجب هذا الفصل .أما القراراتُ
التي تصدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة ومحكمة العدل الدولية ،فال تتسم بالطابع اإللزامي،
عىل عكس قرارات مجلس األمن الدويل ،وذلك لغياب القوة التنفيذية لوضع هذه القرارات موض َع
التنفيذ الجربي.
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اإلغاثة واإلنعاش اإلغاثة هي املساعدات والعمل الهادف إىل إنقاذ األرواح وتخفيف وطأة
املعاناة وحامية الكرامة اإلنسانية أثناء حاالت الطوارئ مثل النزاعات املسلحة .أما اإلنعاش أو
االنتعاش فهو عملية إعادة الحال إىل ما كان عليه قبل حصول أزمة أو كارثة معينة.
النزاع المسلح لغرض هذا الكت ّيب ،وعمال بتفسري الربوتوكوالن اإلضافيان إلتفاقيات جنيف
( ،)1977هو الحرب أو الرصاع املسلح العابر للحدود أو ضمن حدود الدولة الواحدة ،الذي تتواجه
فيه جيوش نظامية مع مجموعات مسلحة ،أو مجموعات مسلحة يف ما بينها .يُقصد باملجموعة
املسلحة كل تنظيم مسلح له سيطرة عىل إقليم جغرايف محدد ،ويتمتع بهيكلية األمرة والقيادة.
النوع االجتماعي/الجندر يع ّرف صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة – اليونيفيم  -الجندر عىل
أساس أنه «األدوار املحددة اجتامعياً لكل من الذكر واألنثى وهذه األدوار التي تكتسب بالتعليم
تتغري مبرور الزمن وتتباين تباينا شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة اىل أخرى» .ويعني
الجندر الصورة التي ينظر بها املجتمع الينا كنساء ورجال ،واألسلوب الذي يتوقعه يف تفكرينا/
ترصفاتنا .ويرجع ذلك اىل أسلوب تنظيم املجتمع ،وليس اىل اإلختالفات البيولوجية (الجنسية)
بني الرجل واملرأة ..بدورها تعرف منظمة الصحة العاملية الجندر عىل أساس أنه «األدوار املحددة
إجتامعياً ،والترصفات ،والنشاطات والخصائص الشخصية التي يعتربها مجتمع ما مالمئة ومناسبة
لكل من الرجال والنساء».
الحماية ميكن تعريفها بانها كل إجراء يهدف إىل تأمني احرتام الحقوق واصحابها ومنع أي تعدي
عليهم .فالحامية قد تكون مبارشة أو مادية كوجود مأوى لألشخاص امل ُ َع َّن ِفني ،أو قد تكون قانونية
أي بوجود قوانني ت ُث ّبت حقوق معينة وتتضمن إجراءات عقابية يف حال عدم احرتامها.
الوقاية هي اإلجراءات املتخذة إ ّما ملنع وقوع انتهاك معينّ  ،كمثل تأمني إضاءة وحراسة موارد
املياه والطرق املؤدية إليها يف مخيامت الالجئني ملنع وقوع اعتداءات عىل النساء؛ أو لتحصني وضع
ما يف مواجهة املخاطر كمثل إقرار ترشيعات من شأنها حامية النساء من مخاطر محددة كالعنف
املنزيل ،اإلعتداءات الجنسية ،ورفع الوعي وإدماج النوع اإلجتامعي.
المشاركة (يف صناعة القرار) هي شكل من أشكال االعرتاف بالحقوق املتساوية بني األشخاص
تساهم يف إستبعاد الرصاع وتحل محله فكرة التعاون – .ولغرض هذا الكت ّيب ،بني النساء والرجال
– وبقدرتهم عىل القيادة وتحمل املسؤولية يف إدارة شؤونهم والتحكم مبصائرهم.
العنف المبني على النوع االجتماعي هو العنف املوجه ضد شخص بسبب دوره املحدد
اجتامعيا مبا يشكل انتهاكا للحق األسايس يف الحياة والحرية واألمن والكرامة ،واملساواة بني النساء
والرجال وعدم التمييز والسالمة الجسدية والعقلية.
أليات الحماية والمساءلة هي اطر قانونية-قضائية كاملحاكم الدولية ،أو اللجان الخاصة
باتفاقيات حقوق اإلنسان واملنبثقة عنها ،كاللجنة الخاصة املنبثقة عن اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد النساء.
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اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة
اإلع�لان العالمي لحقوق اإلن�س��ان هو وثيقة حقوق مؤلفة من  30مادة صدرت يف 10
ديسمرب  1948عن الجمعية العامة لألمم املتحدة ،يعرض اإلعالن ملجموعة من الحقوق األساسية،
االقتصادية واالجتامعية الثقافية .تكمن أهمية اإلعالن بحسمه الجدال حول مصدر هذه الحقوق
وطبيعتها ،فهي حقوق اصيلة أي من صلب كل شخص دون تدخل ألي سلطة خارجية ،وهي
حقوق ثابتة وغري قابلة للتنازل .اإلعالن بحد ذاته وثيقة غري ملزمة للدول ،لذا تم تضمني مضمونه
يف أدوات قانونية ملزمة إعتمدتها األمم املتحدة عام  1966وهي:
 العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية العهد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية وقد دخل العهدان حيز التنفيذيف سنة 1976
اتفاقيات جنيف ( )1949وبروتوكوالتها (1977؛  )2005تعترب هذه االتفاقيات أساساً يف القانون
اإلنساين الدويل وهي تهدف إىل تنظيم سلوك املحاربني أثناء النزاعات املسلحة وتنص عىل رضورة
تحييد وحامية املدنيني واملقاتلني الذين القوا السالح ،باإلضافة إىل عامل اإلغاثة واألعيان املدنية.
كذلك تلحظ حامية النساء من العنف الجنيس بشكل خاص ومحدد (املادة  27من اتفاقية جنيف
الرابعة) « ...ويجب حامية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء عىل رشفهن ،والسيام ضد االغتصاب،
واإلكراه عىل الدعارة وأي هتك لحرمتهن» 1.وقد أسهم الربوتوكوالن املتمامن لالتفاقيات الصادران
عام  1977بتوسيع مظلّة الحامية الدولية لتشمل النزاعات املسلحة غري الدولية .الربوتوكول األول
عالج موضوع حامية املدنيني يف النزاعات املسلحة ،بعد أن كان ذلك مقترصا ً عىل املادة الثالثة
املشرتكة بني االتفاقيات األربعة؛ أما الربوتوكول الثاين فقد رفع النزاعات املسلحة غري الدولية إىل
مصاف النزاعات الدولية ،وبنتيجته اصبح مضمون االتفاقيات األربعة ينطبق عىل جميع النزاعات
املسلحة .الربوتوكول املعتمد سنة  2005أدخل شارة جديدة أطلق عليها «الكريستالة» الحمراء إىل
جانب شاريت الصليب األحمر والهالل األحمر.
اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئين والبروتوكول الخاص ()1967

بحسب االتفاقية الالجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة ،بسبب خوف
له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب العنرص ،أو الدين ،أو القومية ،أو االنتامء إىل طائفة
اجتامعية معينة ،أو إىل رأي سيايس ،وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل /
تستظل بحامية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد .وهي تقدم إطارا ً للحامية
الخاصة باألشخاص الذين تنطبق عليهم صفة الالجئ ،السيام حرية العقيدة والتنقل من مكان إىل
آخر ،والحق يف الحصول عىل التعليم ووثائق السفر ،والحق بالعمل .كام تحدد واجبات الالجئ
1

املادة  27من اتفاقية جنيف الرابعة
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تجاه الدول املضيفة .وتنص االتفاقية عىل عدم جواز إعادة الالجئني ـ أي حظر الطرد أو الرد ـ
إىل بلد يخىش فيه من التعرض لالضطهاد .كام أنها تحدد األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين
ال تشملهم هذه االتفاقية .أما الربوتوكول اإلضايف الصادر عام  1967فقد أزال الحدود الجغرافية
والزمنية الواردة يف االتفاقية األصلية التي كان ال يسمح مبوجبها إال لألشخاص الذين أصبحوا الجئني
نتيجة ألحداث وقعت يف أوروبا قبل  1يناير/كانون الثاين  ،1951بطلب الحصول عىل صفة الالجئ.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هي معاهدة دولية تم
اعتامدها يف  18ديسمرب  1979من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة ودخلت حيز التنفيذ
نص دويل ينظّم
يف  3أيلول/سبتمرب  .1981توصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء ،كونها أهم ّ
حقوق النساء ويعرتف بالحقوق اإلنسانية للمرأة يف جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة ال
سيام (السياسية ،االقتصادية ،االجتامعية ،الثقافية ،املدنية ،وغريها) .تهدف إىل القضاء عىل أشكال
التمييز والتفرقة عىل ثالثة مستويات الدولة ،املجتمع ،األرسة .وهي أ ّول اتفاقية دولية تع ّرف
«التمييز ضد النساء» بصورة شاملة ويف كل املجاالت
ب��روت��وك��ول منع وقمع ومعاقبة االت �ج��ار ب��األش�خ��اص ،وبخاصة النساء واألط �ف��ال،
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
( )2000المتمم التفاقية األم��م المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
الوطنية ()2000

اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  15ترشين الثاين  2000وهو متمم املكمل التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية الصادرة يف العام نفسه .يحدد الربوتوكول االفعال
ومفصل:
التي تشكل جرم اإلتجار بالبرش عرب اعتامد تعريف واسع
ّ
يقصد بتعبري اإلتجار بالبرش «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم
بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو
الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا
لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحد أدىن،
استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل الجنيس ،أو السخرة أو الخدمة قرسا ،أو االسرتقاق
أو املامرسات الشبيهة بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء .»...كذلك يناشد الربوتوكول الدول إىل
حامية ضحايا اإلتجار بالبرش ومساعدتهم وتامني احرتام كافة حقوقهم اإلنسانية؛ ويدعو إىل تعزيز
التعاون بني الدول األطراف عىل تحقيق تلك األهداف.
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،اعتمدت من قبل
الجمعية العامة يف األمم املتحدة بتاريخ  20كانون األول  ،2006ودخلت حيز التمييز يف  23كانون
األول 2010
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تعرف االتفاقية االختفاء القرسي بأنه «االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال
الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة ،أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون
بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها ،ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء
مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده ،مام يحرمه من حامية القانون ».وتؤكد االتفاقية أن
املامرسة املمنهجة أو الواسعة النطاق لهذه األفعال تشكل جرمية ضد اإلنسانية .تدعو االتفاقية
إىل الحظر الرصيح لالعتقال الرسي – باعتباره أحد أشكال االختفاء القرسي – وتطلب من الدول
األعضاء ضامن الحد األدىن من املعايري القانونية كوجود سجالت رسمية لألشخاص املعتقلني ،واإلذن
لهم بالتواصل مع عائالتهم أو محام أو أي شخص يختارونه .وتوسع املادة  24من االتفاقية مفهوم
ضحية االعتقال التعسفي ،بحيث مل يعد يقترص فقط عىل الشخص نفسه بل يتضمن األشخاص
الذين لحق بهم رضر نتيجة اإلخفاء ،كمثل أفراد األرسة ،وتعطيهم الحق بالتعويض عن األرضار
املادية واملعنوية التي لحقت بهم.
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القسم الثاني
تفسير القرار 1325

ما هو القرار 1325؟

هو قرار صادر عن مجلس األمن الدويل بتاريخ  31ترشين األول  ،2000يعرض ملوضوع حامية
النساء يف أحوال النزاعات املسلحة .هو عبارة عن وثيقة مكونة من  18نقط ًة تركز عىل أربعة
مواضيع متشابكة:

مشاركة املرأة يف صنع القرار والعمليات السلمية،
إدماج النوع االجتامعي يف التدريب عىل عمليات حفظ السالم،
أهمية إدماج النوع االجتامعي يف هيئات األمم املتحدة،
حامية املرأة.
إن قرار مجلس األمن  1325يعرتف باألبعاد واالختالفات الجنسية والجندرية يف حامية حقوق
اإلنسان يف النزاعات وما بعدها ،ويدعو كل األطراف املشرتكة يف النزاع املسلح مراعاة حامية النساء
والفتيات خاص ًة يف اتخاذ إجراءات تضمن الحامية من العنف الجنيس .تشتمل هذه اإلجراءاتُ
عىل توفري ضامن دويل فيام يتعلق بحقوق اإلنسان الخاصة باملرأة ،وحامية النساء واألطفال من
االنتهاك الجنيس والعنف الجنيس ورفع الحصانة عن الجناة يف جرائم اإلبادة الجامعية ،والجرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب مبا فيها جرائم العنف الجنيس والعنف الجسدي .ويركز
قرا ُر مجلس األمن رقم  1325عىل رضورة رفع الحصانة فيام يتعلق بالعنف الجنيس واالغتصاب،
وخاص ًة عند إلقاء املسؤولية عىل الحكومات عن منتسبيها من القوات املسلحة والرشطة املدنية.
يشدد القرا ُر أيضاً عىل االعرتاف بأن االحتياجات لحامية النساء والفتيات تتغري أثناء االنتقال من
مرحلة النزاع إىل مرحلة ما بعد النزاع.

ما هو مضمون القرار 1325؟

يدعو القرار  1325الصادر عن مجلس األمن املجتمع الدويل إىل حامية النساء خالل النزاعات
املسلحة ومحاسبة املرتكبني ،وإىل متكينهن يف عمليات اإلغاثة واإلنعاش ،ويف مجال الحفاظ عىل
السالم واالستقرار .وهو يستند يف مضمونه إىل القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق
اإلنسان وآليات الحامية واملساءلة ذات الصلة.
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لقد غيرّ القرار  1325يف مقاربة موضوع عالقة وتأثر النساء بالنزاعات املسلحة .فهو ال يحرص
مقاربته لها باعتبارها ضحية حاجتها للحامية ،بل يركّز عىل أهمية دورها ومشاركتها الفعلية يف
الدفع باتجاه الحلول السلمية وتعزيز األمن واالستقرار املحيل والدويل .فهو من جهة ،يدعو إىل
رضورة مقاربة موضوع الحامية من ضمن مفهوم الوقاية إذ يركّز القرار عىل كيفية صون السلم
والحؤول دون وقوع نزاعات مسلحة ،عوضاً عن أطر الحامية اثناء النزاعات املسلحة .ومن جهة
أخرى يدفع إىل األخذ بقدرات النساء القيادية ،التي غالباً ما يؤدي إغفالها إىل تهميشها وإقصائها
عن مواقع القرار وينعكس ذلك عىل مقاربة حقوقها التي ينظر إليها «م ّنة» من املجتمع يف حني
أن الصحيح هو استقاللية هذه الحقوق عن أي معطى لكونها حقوق «معرتف» لها لكل إنسان
بحسب مقدمة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

ما هي أهمية القرار 1325؟

تكاد أن ال تخلو قرارات مجلس األمن ،وعىل وجه الخصوص تلك املتصلة بحاالت نزاع مسلح
بالدعوة إىل حامية املدنيني بشكل عام تطبيقاً للقانون اإلنسان الدويل والقانون الدويل لحقوق
اإلنسان .القرار  1325ال يشذ عن هذه القاعدة ،فهو ال يأيت من عدم ،بل هو حلقة من سلسلة
قرارات سابقة ( )1296 ،1265 ،1314 ،1261اتخذها مجلس األمن بهذا الخصوص .لكن القرار
 1325يتم ّيز بكونه مخصص حرصا ً ملوضوع حامية النساء خالل النزاعات املسلحة .وهو بذلك
يعكس حجم املعاناة التي يتع ّرضن لها النساء ،والتي تستدعي صدور قرار عىل وجه الخصوص من
جهة؛ ويؤكد من جهة أخرى عىل الدور اإليجايب والبناء للنساء يف حفظ السلم واالستقرار.
كذلك يكتسب هذا القرار أهميته لجهة إلزاميته ،كون قرارات مجلس األمن ملزمة للدول األعضاء
عمال باملادة  24من ميثاق األمم املتحدة .وهو بذلك موج ٌه إىل جميع الدول األعضاء ،وتخاطب
بنوده جميع نساء العامل .ومجلس األمن ويف سعيه املستمر إىل تطوير مشاركة النساء ،يرصد بقراره
مستوى جديدا ً من التدخل يف إدخال املرأة يف مهام قيادية غري منطية ،بدعوة الدول األعضاء إىل
زيادة متثيل املرأة يف جميع مستويات صنع القرار العسكري واألمني ،ويف منع الرصاعات املسلحة،
ويف املساهمة يف وضع الحلول لألزمات األمنية ويف عمليات إحالل السالم .كل ذلك تحت مراقبة
وإرشاف ومتابعة األمني العام لألمم املتحدة ،ويدعو القرار األمني العام لألمم املتحدة إىل تعيني
املزيد من النساء كممثالت ومبعوثات للقيام باملساعي الحميدة باسمه؛ ويف زيادة دور النساء
وضامن مشاركتهن  -تأميناً  -للتوازن املبني عىل النوع اإلجتامعي ،حيثام أمكن لإلسهام يف عمليات
األمم املتحدة امليدانية املتنوعة.

محاور القرار 1325
ميكن تقسيم القرار إىل  4محاور:

 .1المشاركة
 .2الحماية
 .3الوقاية
	.4اإلغاثة
واإلنعاش
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المحور األول :المشاركة
يدعو القرار  1325إىل زيادة نسبة النساء املشاركات يف مواقع صنع القرار ،ال سيام تلك املتصلة
بعمليات حفظ السالم واألمن من خالل ضامن الدول زيادة متثيل املرأة عىل جميع مستويات
صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع الرصاعات وإدارتها وحلها،
وتشكل تلك الدعوة شكالً من أشكال الضغط عىل الدول لتحقيق هذه الخطوة .ويف ذلك تأكيد
عىل مقررات «بيجني» عام  1995التي افضت إىل توافق الدول املشاركة فيه عىل اعتامد كوتا
نسائية بنسبة ال تقل عن  30%يف مواقع صنع القرار .ويركز القرار  1820عىل دور املرأة الهام
يف منع النزاعات وحلها ويف بناء السالم وعىل أهمية مساهمتها املتكافئة ومشاركتها الكاملة يف
جميع الجهود الرامية إىل حفظ السالم واألمن وتعزيزهام وعىل رضورة زيادة دورها يف صنع القرار
املتعلق مبنع النزاعات وحلها.
يف قرار مجلس األمن  2122دعوة رصيحة للدول األعضاء إىل إنشاء آليات متويل تكرس لدعم
عمل املنظامت التي تساند عملية تطوير القيادات النسائية وتسعى إىل كفالة مشاركتها بصورة
كاملة عىل جميع مستويات عملية صنع القرارات املتعلقة بتنفيذ القرار  ،1325ويؤكد أهمية
أن تواصل الدول األعضاء التي تجري عمليات انتخابية وإصالحات دستورية يف مرحلة ما بعد
انتهاء النزاع جهودها بدعم من كيانات األمم املتحدة من أجل كفالة مشاركة املرأة بصورة كاملة
ومتكافئة يف جميع مراحل العملية االنتخابية مع مالحظة رضورة إيالء عناية خاصة لسالمة
املرأة قبل االنتخابات وخاللها.وكان ممثلو حكومات الدول العربية قد أعلنوا يف إعـالن القاهـرة
للمرأة العربية (الصادر يف القاهرة – مقر جامعة الدول العربية تاريخ  23فرباير /شباط 2014
وتبنته األمم املتحدة) ،عىل اإللتزام بتطوير ودعم آليات املشاركة السياسية للمرأة وتعزيز نسب
مشاركتها يف كافة املجالس املنتخبة .وقد صدرت ايضاً توصيات من لجنة القضاء عىل كافة اشكال
التمييز ضد املرأة بخصوص مشاركة النساء يف الحياة العامة والسياسية (التوصية العامة رقم ،5
الدورة السابعة( )1988 ،التوصية العامة رقم  ،8الدورة السابعة( )1988 ،التوصية العامة رقم ،23
الدورة السادسة عرشة .)1997
وتقدم بعثات األمم املتحدة منوذجاً من خالل السعي إىل زيادة نسبة مشاركة النساء حيث ان 25%
من املناصب العليا يف البعثات شغلته نساء عام  ،2012و 4من اصل  27بعثة حفظ سالم ترأستها
نساء ،و 60من بعثات األمم املتحدة يعمل فيها مستشارون للنوع اإلجتامعي (بحسب تقرير األمني
العام لألمم املتحدة عن «املرأة والسالم واألمن» لعام ( 2013تقرير رقم .)525/2013
تكمن أهمية مشاركة النساء يف مقاربتها لألمور بشكل مختلف عن الرجال ،ويف ذلك مصدر تن ّوع
وتوسع يف مقاربة موضوعات الترشيع والقرارات .فبحسب إحصائيات األمم املتحدة لشهر متوز
ّ
 2013شكلت النساء  21%من مجموع أعضاء الربملانيني حول العامل ،مقابل  20%للعام .2011
من ضمنهن العدد الخجول للنساء اللبنانيات يف املجلس النيايب أو الحكومة ،مبقابل غياب تام
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يف أي من دوائر القرار املتصلة باألمن والسالح ،الحرب والسلم ،إدارة األزمات والكوارث يف شقيه
العمالين واإلنساين .تشكل الثقافة الذكورية واملامرسات التمييزية العائق الرئيس أمام مشاركة
املرأة اللبنانية بصنع القرارات السيام تلك املتصلة مبارشة بالسلم واألمن والحامية.

واقع مشاركة النساء يف لبنان

ألقت الحرب اللبنانية أوزارا ً ثقيلة عىل النساء إذ ح ّولت اهتاممهن ،وبشكل قرسي ،من حرك ٍة
مطلبية تنموية وحقوقية إىل أولويات السالمة واألمان ،وأمعنت يف ترسيخ التمييز القائم عىل
النوع االجتامعي ضدهن .اقترص دور النساء بشكل عام عىل دور املشاهد واملتلقي للعنف
بأشكاله املتعددة من قتل ،اغتصاب ،تهجري ونزوح ،انعدام األمن واالستقرار ...باستثناء بعض
حاالت االنخراط يف األعامل العسكرية بشكل مبارش عىل الجبهات وغري مبارش أي عرب تقديم
الدعم اللوجستي للمقاتلني .ويف كلتا الحالتني ،مل يكن للمرأة أي دور أو مشاركة عل مستوى
القرار السيايس طوال فرتة الحرب .بالرغم من هذا الواقع ،كانت النساء يف لبنان سباقات يف إطالق
دعوات وقف الحرب ومبادرات مواكبة للمؤامرات العاملية املتصلة مبواضيع السلم وحقوق النساء.
مل يتغري الكثري يف مرحلة ما بعد الحرب عىل صعيد مشاركة النساء يف صوغ السياسات التي تؤثر يف
تحسني أوضاعهن ،فقد حرمت النساء من املشاركة يف آلية املشاورات الوطنية وتحديد السياسات
العامة .بل أكرث من ذلك حيث أمعنت السياسات الحالية إىل تكريس تهميش النساء وإنتهاك
حقوقهن يف ظل غياب آلية مسألة ومحاسبة ...وبالرغم من تغييبهن عىل املستوى الرسمي ،ت ّم
التعويض عن ذلك ،وإن بشكل محدود ،عرب مبادرات املجتمع املدين.
ما هو املطلوب لتعزيز مشاركة النساء؟
إن تحقيق مبدأ املشاركة يستوجب عددا ً من اإلجراءات (عىل سبيل املثال ال الحرص) اآليلة إىل
متكني النساء عىل مختلف الصعد:
ترشيعياً ،عرب اعتامد قوانني تتناسب واملعايري العاملية ذات الصلة والتي من شأنها رفع التمييز
والتهميش الالحقان بحقوق النساء عىل املستويات املحلية .ويشكل اعتامد قانون انتخايب يلحظ
مبدأ الكوتا بحسب مقررات مؤمتر «بيجني» خطوة أوىل يف االتجاه الصحيح.
اقتصادياً ،عرب سن ترشيعات من شأنها الدفع نحو تحرير النساء اقتصادياً ومالياً بهدف تحقيق
االستقاللية االقتصادية.
سياسياً ،يف مختلف املراحل املمتدة منذ ما قبل نشوء نزاع مسلح ،مرورا ً مبراحل العمليات
العسكرية ،حفظ السالم ،اإلغاثة واإلنعاش وإعادة اإلعامر .وذلك يستدعي اإلفساح باملجال أمام
النساء بارتقاء سلم املسؤوليات الحزبية ومؤسسات الشأن العام.
مهنياً ،عرب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول مواضيع اإلدارة والتنوع الثقايف ،تحسني آليات
مراجعة وتقييم األداء املهني ،معايري التوظيف ،مكافحة التحرش الجنيس.
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المحور الثاني :الحماية
تعترب النساء من بني الفئات األكرث ضعفاً وتأثّرا بالنزاعات املسلحة ونتائجها عىل كافة الصعد.
وإذ يجدد القرار  1325تأكيد هذا املعطى ،يطرح رضورة النظر إىل انعكاسات العنف عىل
النساء عىل تحقيق األمن واالستقرار ،وإىل رضورة تأمني الحامية لهن وتفعيل آليات محاسبة
منتهيك الحقوق.
عىل الصعيد القانوين ،تجد حامية املدنيني يف النزاعات الدولية أساسها القانوين يف منظومة
القانون اإلنساين الدويل ،والذي تشكل اتفاقيات جنيف ( )1949وبروتوكوالتها ()1977
باإلضافة إىل املحكمة الجنائية الدولية املعروفة باتفاقية روما ( )1998أعمدته الرئيسة .يضاف
إىل هذه األدوات عدد من اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئني
عام  1951والربوتوكول الصادر سنة  ،1967إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻰﻠ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد
اﻤﻟﺮأة ( ،)1978بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الحدود الوطنية ( )2000املتمم
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الحدود الوطنية ( )2000واالتفاقية
الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي (.)2006
تجرم هذه االتفاقيات أفعاالً محددة ،تشكل مجموعة من األخطار األكرث تهديدا ً للنساء يف
إطار النزاعات املسلحة ،من التعدي واالستغالل الجنيس ،الخطف ،اإلتجار بالبرش ،العنف
الجسدي والنفيس ،الخطر املحدق واملحتم عىل الحق بالحياة ،األفعال املشابهة لالسرتقاق
وحجز الحرية القرسي.
عىل صعيد القانون الدويل تجد الحامية أسسها وآليات املحاسبة واملساءلة القضائية أو غري
القضائية يف منت االتفاقيات الدولية ومنها:
املحكمة الجنائية الدولية املسؤولة عن مالحقة ومحاكمة األفراد يف حال ارتكابهم جرائم
اإلبادة الجامعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب و جرمية اإلرهاب (ما يزال تعريفها
قيد النقاش) .ويذكر نظام املحكمة الجرائم الجنسية تحت عنواين الجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم الحرب ويف ذلك داللة عىل مدى خطورة هذه الجرائم:
« ...االغتصاب أو االستعباد الجنيس أو اإلكراه عىل البغاء ،أو الحمل القرسي ،أو التعقيم
القرسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس عىل مثل هذه الدرجة من الخطورة .يعني
«الحمل القرسي» إكراه املرأة عىل الحمل قرسا ً وعىل الوالدة غري املرشوعة بقصد التأثري عىل
التكوين العرقي ألية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل.
وال يجوز بأي حال تفسري هذا التعريف عىل نحو ميس القوانني الوطنية املتعلقة بالحمل» ...
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اللجان الخاصة املنبثقة عن االتفاقيات الدولية التي تعد صاحبة االختصاص لتلقي الشكاوى
املقدمة من األفراد أو املجموعات ضد الدول التي تنتهك االلتزامات التي تلقيها االتفاقية عىل
عاتقها .فاللجنة الخاصة باتفاقية اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻰﻠ ﺟﻤﻴﻊ اشكال اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻤﻟﺮأة ،منذ عام 1986
حتى  2013أشارت يف اثنتني من توصياتها إىل موضوع العنف ضد النساء إذ ذكرت أن الحروب
والنزاعات املسلحة واحتالل األرايض غالبا ما تؤدي إىل زيادة البغاء واالتجار بالنساء واالعتداء
الجنيس عليهن ،وهي بذلك تتطلب إجراء وقايئ وسياسة عقابية محددة (التوصية العامة رقم ،19
الجلسة  .)1992 ،11وقد سبق أن أشارت اللّجنة إىل رضورة تضمني الدول تقاريرها ترشيعاتها
الخاصة بحامية النساء من جميع اشكال العنف ،وآليات الدعم واملساعدة لضحايا العنف يف حال
وجودها ،باإلضافة إىل مختلف الخطوات الرامية إىل وقف العنف .كذلك أشارت اللّجنة إىل رضورة
وأهمية ذكر أي إحصاء متوفر حول العنف ضد النساء .وكانت لجنة حقوق اإلنسان الخاصة باألمم
املتحدة عيّنت مقررة خاصة حول موضوع العنف ضد النساء منذ .1994
أما عىل صعيد القوانني املحلية ،فمن املفرتض ،وعمالً بقاعدة تراتبية القوانني والقواعد امللزمة ،أن
ت ُك ّيف األوىل تبعاً للثانية يف حال انضامم الدول املعنية إىل أي من هذه االتفاقيات .ويرتجم ذلك
عملياً عرب وجود خطط وطنية خاصة بحقوق اإلنسان بشكل عام مع تركيز عىل مواضيع محددة؛
ومع وجود اإلسرتاتيجيات الوطنية للنهوض بأوضاع النساء ،كذلك من خالل إدماج موضوع حامية
النساء يف القوانني الجزائية ،التجارية ،قوانني األحوال الشخصية...

واقع حامية النساء من العنف الجندري

تقوم منظامت املجتمع املدين ال سيام النسائية منها بجهود حثيثة للقضاء عىل العنف القائم عىل
النوع اإلجتامعي يف مجتامعتنا وعىل مستويات عدة .لكن امتداد النزاعات املسلحة إىل أكرث من
بلد من شأنه رفع منسوب الخطر عىل النساء ما يستعدي قيام األفراد بالبحث عن أساليب حامية
غالباً ما تكون شخصية (كاقتناء األسلحة الفردية أو غريها من أدوات الدفاع عن النفس) ،تساهم
يف زيادة حال اللاّ إستقرار.
وعليه ،فإن النزاعات القامئة حالياً تطرح موضوع النزوح واللجوء وآثاره عىل النساء لناحية األمان
الشخيص والوصول إىل الحقوق .ففي هكذا حاالت تكون النساء عرضة للعنف الجسدي ،النفيس
والجنيس ،وقد تنعكس األطر القانونية واملادية لتجمعات الالجئني أو النازحني سلباً أو إيجاباً عىل
النساء .فبقدر ما تلحظ الخدمات املقدمة للنساء يف هكذا حاالت حاجاتهن ومخاوفهن من زاوية
النوع االجتامعي بقدر ما يتدىن منسوب التعرض للعنف والخطر.
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ما هو املطلوب لتعزيز حامية النساء من العنف الجندري؟
فيام ييل عي ّنة عىل سبيل املثال ال الحرص – من هذه اإلجراءات:

اعتامد معايري ل ّينة لتسجيل النساء الالجئات أو النازحات
تنظيم ساعات وأماكن ورشوط تقديم املساعدات العينية مبا يضمن يتالءم ومسؤوليات ومشاغل
النساء ،منعاً الستغاللهن مادياً او جنسياً مبقابل توفري هكذا مساعدة
إضاءة وتأمني حراسة الدرب املؤدية إىل موارد املياه أو دورات املياه
تخصيص دورات مياه للنساء وتجهيزها بأقفال لجعلها آمنة
توفري برامج االستامع وتقديم النصح والدعم النفيس
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المحور الثالث :الوقاية
الوقاية ،ال سيام تلك املستندة إىل التوعية والتثقيف ،من الوسائل التي تستغرق نتائجها مدّة
للظهور .وإن كانت الوقاية اداة غري مناسبة ملعالجة أثار النزاعات ،أثناء حصولها ،فهي عامل مؤث ّر
ومهم يف تخفيف التوتر وترسيخ السلم واألمن يف مراحل ما بعد النزاعات ،إرشاك النساء يف صنع
القرارات املتعلقة بالسلم واألمن يعترب تدبريا ً وقائياً ،بحيث أن وجودهن ينعكس عىل الترشيعات
ذات الصلة من خالل إدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف السياسات وتطبيقاتها .فعدم مراعاة
إختالف الحاجات واملخاطر وآليات التكييف بني النساء والرجال ،ال سيام يف حاالت النزاع املسلح
يفتح ثغرات كبرية أمام السياسات التمييزية والتهميش وقلّة موامئة وسائل املعالجة ،إن مل يكن
انتفاءها .ال تقترص الوقاية عىل إرشاك النساء يف صنع القرارات فقط ،بل تتعداها إىل جملة تدابري
بعضها توعوي وتثقيفي والبعض اآلخر عميل:
الرتبية عىل ثقافة السالم وحقوق اإلنسان والدميقراطية والبدائل الالعنفية لحل النزاعات ،مع
الرتكيز عىل حامية النساء وذلك عرب مناهج التعليم الرسمية ،أنشطة منظامت املجتمع املدين ،ورش
العمل واملنتديات الفكرية والشبابية ،وسائل اإلعالم واإلعالن...
توعية وتدريب وتحسيس أفراد القوات املسلحة عىل مفهوم النوع االجتامعي والنتائج السلبية
لعدم حامية النساء يف النزاعات املسلحة كمثل مخاطر األمراض املنتقلة جنسياً من ضمنها فريوس
نقص املناعة البرشية ،اآلثار النفسية بنتيجة العنف وتأثريها عىل القدرات اإلنتاجية للمرأة...
مشاركة النساء يف آليات إتخاذ القرار يف فرتات ما بعد النزاع وجهود بناء السالم عامل مهم لتحقيق
نجاحها .فاألخري مرتبط برغبة املقاتلني واملجموعات املسلحة بالتخيل كلياً عن منطق العنف.
وللمرأة ،بوصفها زوجة أو أ ّم أو إبنة أحد أعضاء املجموعات املسلحة ،أو بوصفها ضحية مبارشة
للنزاع املسلح ،دور ف ّعال يف هذا املجال.
متابعة كل شأن عىل صلة مبوضوع النوع االجتامعي وتوثيقه والتبليغ عن كل االنتهاكات ذات
الصلة ال سيام تلك املتعلقة باألمن والسالم.
خلق شبكات للتواصل ما بني مك ّونات القطاع العام والقطاع الخاص ومعاهد البحوث والجامعات
ومنظامت املجتمع املدين املحلية وغري املحلية للدفع نحو تحقيق الخطوات املذكورة أعاله.
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المحور الرابع :اإلغاثة واإلنعاش
يف عمليات اإلغاثة واإلنعاش ،ال بد من ضامن حصول جميع أفراد املجتمع عىل األمن ،والغذاء،
والرعاية الصحية ،املسكن وغريها من الحاجات األساسية .وغالباً ما يُنظر يف هذه العمليات إىل
املستفيدين كمجموعة واحدة متجانسة ،دون أي إعتبار ألدوارهم املجتمعية ،الجنس ،الفئة
العمرية ،الحاجات املختلفة...
إن إدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف كافة مراحل اإلغاثة واإلنعاش من شأنه أن يعكس
حجم وطبيعة الحاجات املختلفة عند مجموع املستفيدين من هذه العمليات .ففي
النزاعات املسلحة تتغري الحاجات ،واملخاوف/املخاطر ،واألولويات ،واملسؤوليات ،وآليات
التكيف من فئة إىل أخرى .فالنساء مثالً يصبحن عرضة ملخاطر شتى كفقدان األمن ،والعنف
الجنيس والجسدي ،وزي��ادة املسؤوليات العائلية واملجتمعية وزي��ادة التمييز العنرصي
واإلقتصادي ضدهن.
لذلك ،من الرضوري أن تتحقق عمليات مسح البنية اإلجتامعية والعمرية ملجموع املستفيدين
بإعتامد مقاربة النوع اإلجتامعي لتحديد دقيق لحاجات مختلف املجموعات .كذلك ال بد من
إرشاك النساء والفتيات يف مختلف املراحل بدأ من التخطيط وصوالً إىل التنفيذ ،وذلك بهدف
معالجة جذرية لكل مسببات التهميش والتمييز واالنتهاكات التي تع ّرضت لها خالل النزاع.
فالسؤال الواجب طرحه يف كل مراحل اإلغاثة واإلنعاش هو التايل:
من هي الفئات املستفيدة من عمليات اإلغاثة واإلنعاش؟ هل تؤدي هذه العمليات إىل
معالجة املشاكل املحددة التي يتع ّرضن لها؟
ال بد أن تتضمن الفئات املستفيدة ،فئة خاصة بالنساء لتحقيق وصول املساعدات إىل الجميع
دون إستثناء .باإلضافة إىل ذلك ،ال بد من توفر آليات للمحاسبة والشكوى خالل هذه املرحلة
عىل أن يكون العاملون فيها من ذوي اإلختصاص والخربة يف التعامل مع الشكاوى املقدمة من
نساء السيام يف مواضيع حساسة كالعنف الجنيس أو النفيس.
يشكِّل القرار  1325عنرصا ً أساسياً يف بناء منظومة حقوق املرأة بشكل عام ،وحامية النساء
يف النزاعات املسلحة بشكل خاص .وهو يتخطى اإلطار النظري عرب اإلشارة إىل آليات حامية
قانونية مرتبطة بعدد من االتفاقيات الدولية ،وهو بالتايل يشكل معيارا ً ومرجعأً للمساءلة.
عىل الصعيد املحيل ،وبعد ان إلتزمت الدولة اللبنانية تطبيق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
والذي أصبح جزء من مقدمة الدستور اللبناين وقّعت عىل العدد األكرب من االتفاقيات
املشار إليها:

العهدين الدوليني املتعلقني بالحقوق املدنية والسياسية؛ والحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية (وهام يف صلب قانون حقوق اإلنسان الدويل)
اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها باستثناء الربوتوكول الثالث
االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي (ال تزال بحاجة إىل تصديق
مجلس النواب اللبناين عىل قرار االنضامم) .أما بالنسبة إىل االتفاقية الخاصة بحقوق الالجئني،
بحل
فإن عدم انضامم لبنان إليها – بسبب موضوع اللجوء الفلسطيني إىل أراضيه – ال يجعله ّ
من بعض االلتزامات ال سيام الحق بعدم الرد الذي بلغ مرتبة القاعدة القانونية امللزمة (أي هي
ملزمة بغض النظر عن حيثية التوقيع أو عدمه) .ويف موضوع املحكمة الجنائية الدولية ،فإن
عدم االنضامم إليها ،كحالة لبنان ،ال يلغي صالحيتها بشكل مطلق إذ يبقى ملجلس األمن إحالة
أي قضية عىل املحكمة ولو كانت مبعرض دولة غري موقعة.
باإلضافة إىل ما ورد تشكل مندرجات القرار  1325خارطة طريق للمنارصة والدعوة إىل تحديث
سياسات الدول الخاصة بحامية النساء من العنف املسلح وأثاره .فالقرار ،ولكونه ملزماً للدول
األعضاء – لبنان من ضمنها – يشكل سندا ً قانونياً ،لجهة االتفاقيات القانونية الواردة فيه والتي
انضم إليها لبنان ،ملطالبة بالحامية من العنف خالل النزاعات املسلحة ومنع اإلفالت من العقاب.
كذلك يشكل أساساً ملطالبة السلطات اللبنانية لتحديث سياساتها وإدماج النوع االجتامعي يف
املؤسسات واألجهزة األمنية والسياسية واالقتصادية ملا لها من تأثري مبارش عىل سالمة وحقوق املرأة
بشكل عام ،ويف خالل النزاعات املسلحة بشكل خاص.
وللمجتمع املدين والجمعيات واألف�راد دور ومسؤولية يف تحقيق هذا التغيري ،عرب عدد من
الخطوات:
ترويج ورشح للقرار  1325لزيادة وعي األفراد واملجموعات حول مضمونه
الدفع باتجاه إدماجه يف صلب السياسات العامة والخاصة للقطاعني العام والخاص
الدعوة إىل اعتامد مبدأ الكوتا النسائية كتدبري إيجايب مؤقت ملدة محددة زمنياً ،وذلك بهدف
تحقيق مبدأ مشاركة املرأة يف صنع القرار
اللّجوء إىل القرار كأداة ملساءلة الدولة وسلطاتها عن االنتهاكات التي يسعى القرار إىل وقفها-
التي قد ترتكبها أو تتمنع عن رفعها
االستثامر يف عملية رفع الوعي حول القرار عرب تدريب ومتكني األفراد من جمع املعلومات
وتوثيقها ورفعها إىل الجهات املحلية أو الدولية عند الحاجة
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