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 السالم نحو  المرأة الليبية طريق

 

 ة ــدمــــقـم

 ،2000في سنة   واألمن والسالم المرأة حول  1325رقم القرار األمن مجلس أصدر

في فترات الصررررراع و  النوع االجتماعي ) الجندر(منظور  تعميمالقرار إلى  يدعوو 

و , مفاوضررات المرر مو  النزاعاتمنع وحل  في المرأةأهمية دور على كد أو النزاع 
كد وكما  , اإلعمررار البنرراو و إعررادةو  اإلغررا ررة في االشرررررررترا  في عمليررات كرركلرر   أ

ش ركة على أهمية القرار سالم، صن عة و حفظ جهود في المرأة م ضرورة  ال و على 

ال زمة و إيجاد آليات و تدابير  ،حقوقها االنمرررررانية انتها  من لها أكبر توفير حم ية

 .  لحمايتها

ماو قدرتها على صنع التغيير بعد الحروب  يصدر عب ا  القرار لم و هكا  فقد أ بتت الن
أم لة لعبت فيها المرأة دور جوهري في بناو بو النزاعات الممررررلحة و التاريخ زا ر 

أوروبا بعد الحرب و أكبر األم لة دور النمررررررراو في الدول بعد الحروب و الكوارث, 
صرررررررنع وة المرأة في التي ا بتت قندا من النماكج الناجحة اوتعتبر رالعالمية و ككل  

 تمكنت , وبعد الحرف العنيفة بين قبيلتي الهوتو و التوتمي  و حفظ االمتقرار الم م
 بالممرراهمة في الشررمالية أيرلندا نمرراو ائت ف تشرركيل عبر الشررمالية أيرلندا في النمرراو
 الكي امتمر منوات طويلة في الب د. نزاعال إنهاو

و ال في المتة منوات األ يرة و األزمات المتتالية  النزاعات أنهكته م ل ليبيا بلدفي 
ما يقارب نصف فيه تشكل النماو يزال يعني من االنف ت األمني و عدم االمتقرار و 

و  االجتماعيةأمامي في الحياة دور  الطبيعي أن تلعب المراةمن فالتعداد المكاني 
يصبح ادماج المرأة في عملية الم م أمر حتمي و ضروري لتحقيق عليه االقتصادية و

  االمتقرار و األمن في الب د.

ادماج المرأة الليبية في بناو الم م و مدى وعي  بشرح أهميةفي هكا المقال ماقوم 
هوم الم م من   ل امتبيان قمنا به في مواقع التواصل االجتماعي, المجتمع الليبي بمف

في إقرار  طة وطنية الدماج النماو ة العراقي التجربة عرضميتم با تصارو ككل  
 عمليةبشرح مفهوم التنمية و الدور الكي تلعبه النماو في  منقومفي الم م و االمن و 

 . و إعادة اإلعمارالتنمية 

 

 

http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-A.pdf
http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-A.pdf
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 السالم, التنمية و المرأة 

لب منا كل  يتط فهم ع قة الم م و التنمية و مدى فاعلية دور المرأة في كليهمال

 ا بينهما. متعريف هكه المفاهيم و فهم جوهرها لربط الع قة في

  اوالً السالم:

 الشرررر أو العنف غياب" يري البعض أن المررر م  المررر ممصرررطلح تعددت تعريفات 

 النظام بين ما التفاعل محصرررررررلة عن عبارة"  بأنه أيضرررررررا عرف و." العدالة وحلول

 بالتالي *iو أك ر تعريف شامل هو الكي يعرف  الم م." االجتماعية العدالة و المدني

 الظروف وجود أيضررا ولكن ،(المررلبي المرر م) الحرب غياب مجرد ليس" المرر م"“

 الشرررررب ومياه الغكاو على الحصررررول كل  في بما و، وعادل ممررررتدام مرررر م لتحقيق

 حقوق من وغيرها ،الجمررررررردي األكى من األمن واألطفال، للنمررررررراو والتعليم النظيفة

 هو" العادل المرر م" أن فهم في الفكرة هكه أصررل(. إيجابي مرر م) مصررونة اإلنمرران

 في" المرر ح وقف" إلى إال يمررعى ال النهج هكا. المرر م إلح ل الوحيد الممررتدام نوع

 لن الظالمة والمرررريامررررية االجتماعية واألوضرررراع اإلنمرررران حقوق وإنكار تجاهل حين

 ”.الطويل المدى على ينجح

 150 شررررار  حوالي  على مواقع التواصررررل االجتماعي في االمررررتبيان الكي أجريناه

 المشاركين للم م تعريفاتو قد تباينت  و من الجنمين, مشار  من م تلف األعمار

 فئاته بكافة المجتمع أفراد يشرررمل عام " شرررعورفرأت احدى المشررراركات بأن المررر م 

 و التعلم و للعمل المنامررررربة البيئة و العيش موارد توفر و القبول و الحماية و باألمان

فرأى أحد المشررراركين  في أغلب التعريفات االمرررتقرارتكرر  و قدالتعبير"  و اإلبداع

 وعدالة وشررررطة ومررريامررري واجتماعي اقتصرررادي وامرررتقرار "أمن  بأن المررر م هو

و  "والوطن والمجتمع الفرد بناو معه يمكن الكي بالشرركل األمررتقرار"و بأنه  وقانون"

م م ان التعريفات كل بين المشتر  الرابط كان و  األمان و واألمن االمتقرار هو ال

عكس و ت بغياب الم م و الحاجة إليه عمق شعور المشاركين تظهر بعض التعريفات

  .تطلعات الك يرين من عملية صنع الم م في الب د

 

 

studies-peace-us/what-http://kroc.nd.edu/about see:  definitionFor the  -1 
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الفرعية  اركين بالتعريفاتشررررررروعي الم مدى تكوين فهمو في مررررررر ال آ ر حاولنا 

% من المشررراركين على المررر ال المتعلق بمدى 74لعمليات المررر م و قد كانت إجابة 

غير )% ب17معرفتهم بالفرق بين مفهوم صررررنع و حفظ و بناو المرررر م باإليجاب و 

ي (متأكد  الفهمل على دمما 

العررام و أجرراب بررالنفي فقط 

 .% من المشاركين9

بما أن االمرررررررتبيان كان و  

المهتمين موجه للنشرررطاو و 

هكا يعتبر بالشررررررران الليبي ف

م شر جيد على مدى وعي 

المهتمين بالشرررررررأن في ليبيا 

برررراال ررترر فررررات برريررن هرررركه 

 :على النحو التالي با تصارالمصطلحات و التي يمكن تعريفها 

 حفظ الم م يهدف إلى إدارة النزاع. 

  صنع الم م يهدف إلى حل النزاع. 

  بناو الم م يهدف إلى إص ح النزاع. 

 

  التنميةثانياً: 

الصرررررعبة لتشررررراب  عناصرررررره و ا ت ط مفاهيمه يف التنمية من التعريفات يعتبر تعر

التنمية يتجه دائماُ للتنمية االقتصررررادية أو االجتماعية, و رغم هكه اال ت فات  فمفهوم

 األمم هيئةعرفت و للدولة  تطور وي عملية تنمية هو امررررررتقرار أل العام هدفالفإن 

 لكل الجهود توجه بمقتضررررررراها التى العمليات" بأنها التنمية على 1956 عام المتحدة

قافية واالجتماعية االقتصررررررررادية األحوال بتحمرررررررين والحكومة األهالى من  في وال 

 تقدمها في واإلمرررررررهام األمم حياة في االندماج على لممررررررراعدتها المحلية المجتمعات

  ".يمكن ما بأفضل
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 ع قة التنمية و المرررر م مفهومي بين الع قةإن 

و ضرورية المتقرار الدول و التحمين  تكاملية

 ي تلف و في أدائهررا على م تلف األصرررررررعرردة,

ها في البعض بل يأتي من أي ترتيب ية ق  أم التنم

 ال و بالتوازي تحد ان عمليتان انهما أم, المررر م

قد شرررررراركنا الرأي و . معين لترتيب ت ضررررررعان

طرحنا عند بيان االمررتفي العديد ممكن شرراركوا 

اتفق ع قة التنمية بالمررررر م, و قد عن تمرررررا ل 

لمشرراركين بأن أحد ا فعلق, بين المفهومين انه توجد ع قة وطيدةبالمشرراركين  أغلبية

ا الم م)  ا أك ر الشعب كان التنمية معدل ارتفع فكلما التنمية، عن ناتج أمام   تحضر 

رأى آ ر بأن  و(  الجرائم ارتكاب عن االبتعاد أو األمن وت بيت التعايش على وقدرة

 المجتمع فى ترمرررخ و المررر م تحقق كلما التنمية تحققت فكلما طردية بينهما الع قة) 

ربط  الجدير بالككر بأن أك ر من مشررررار و  (اال ت ف و التناحر امررررباب ابتعدت و

بين التنمية االقتصادية تحديدا  و عملية الم م فكانت وجهة نظر أحد المشاركين بأن 

  اصررررررة االصررررررعدة جميع على التنمية فرص زادت المجتمع في المرررررر م عمكلما )

  (االقتصادي الصعيد

 عالقة المرأة ببناء السالم و التنمية  ثالثاُ:

و قد تم  البناومرررررررامررررررري في عملية إعادة في أغلب أماكن النزاع تلعب المرأة دور أ

 التمكين ب صرروص المرر م بناو لجنة ع ن الصررادر مناإلفي التأكيد على هكا الدور 

أهمية دور المرأة  القرار علىو نص   2013 مرربتمبر 26 بتاريخ للمرأة االقتصررادي

االقتصررادي في مرريامررات االنتعاش  التمكينشرردد على أهمية قد في إح ل المرر م و 

 فعالية في كبيرا إسهاما يسهم للمرأة االقتصادي التمكين بأن " نعترف االقتصادي 

 ويؤدي النـززززززز ا   انتهاء بعد ما مرحلة في االقتصادي والنمو االقتصادية األنشطة

 االجتماعية ونتائجها االقتصززززادي االنتعاش وسززززياسززززا  تدابير نوعية تحسززززين إلى

 حسززز  الجنسزززاني  المنظور مراعاة أهمية ونؤكد المسزززتدامة  التنمية تحقيق وإلى

ككل  أكد و   النـززززززز ا " انتهاء بعد االقتصادية باألنشطة االضطال  عند االقتضاء 

رات و برامج االمم المتحدة مبادتضمين التمكين االقتصادي في  ضرورة على القرار

 بعد انتهاو النزاعات.ل نعاش االقتصادي 

 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/488/31/PDF/N1348831.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/488/31/PDF/N1348831.pdf?OpenElement
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و اتفق غالبية المشررررراركين في االمرررررتبيان 

على أهميرررة دور المرأة في عمليرررة بنررراو 

المشرررراركة  هادور يت طىالمرررر م, حيث  

 الرردعم توفير و النزاعررات منع جهود في

 المشاركة و الم م بناو مبادارات لمماندة

 فيو امررامرري  هام دور إلى الحوارات في

تعمير عمليررررات ل  االنعرررراش تحقيق و ا

 .الصراع انتهاو بعد و ا ناو االقتصادي

 

 التجربة العراقية 

 بكل  ليكون ،1325 األمن مجلس لقرار الوطنية ال طة العراقي الوزارو مجلس اقر
 هكا لتفعيل وطنية  طة يتبنى افريقيا وشرررررمال االومرررررط الشررررررق في بلد أول العراق
 عملية في المرأة اشررررررا  بهدف ال طة المرأة لشررررر ون الدولة وزارةأعدت .  القرار

ككل  أكدت على و بعدها و الممررررررلحة النزاعات ا ناو القرار صررررررنع المرررررر م وات اك
من الضررروري إدماج المرأة “أنه على وأّكدت ال طة  .العنف اشرركال كل من حمايتها

في حاالت ما بعد النزاعات في الجهود التي تبكل من أجل المررررررر م وتوفير األمن 
الممررلحة واألزمات المحلية والدولية، ومشرراركتها في هكه الجهود وفي تنفيكها تأكيدا  

 ”.لدورها كفاعل وليس كمجرد ضحية لهكه النزاعات

حماية. و ال وقاية, المشرراركةجوهرية و هي ال   ث محاوروقد ُوضررعت ال طة على 
إشررررررا  المرأة في مراحل صرررررنع وات اك “إلى  ال طة وفي شرررررق المشررررراركة، دعت

تشررركيل تحالفات نمرررائية لرصرررد "  و” القرارات المتعلقة بمفاوضرررات وحل النزاعات
المرأة في المرردن التي تعرراني من عمليررات إرهررابيررة ومواجهررات االنتهرراكررات ضررررررررد 

 " عمكرية

 وطنية عمل و طط  ومررريامرررات تطويرامرررتراتيجيات -" الحماية  محورو تضرررمن 
 العنف نبك  قافة وترمرريخ  اصررة المرأة وضررد عامة االمرررة دا ل العنف لمناهضررة

 للبنات ت قيفية برامج اقامة   ل من  الم م  قافة نشر على العمل اشكاله" و "  بكل
االع م" و ككل  أوردت نقطة مهمة و  وومرررررررائل والجامعات المدارس في والبنين

 النوع ومقاربة الممرراواة والعدالة وقيم االنمررانية الحقوق مبادئ دمج على هي" العمل
 " .والمشاريع والبرامج اتالميام يف االجتماعي

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2014/123511/original/1325_Security_(1)_(1).pdf?1416783240
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 وضرررررمان للمرأة المعيشرررررية الظروف " تحمرررررين على أهميةالوقاية ور قد أكد محو 
 بشررررررية كوادر " توفيرعلى ضررررررورة  و ككل و وصرررررول ال دمات إليها"   حقوقها
 واالجتماعية الصحية الممتويات كل على المعنفات النماو حاالت مع للتعامل م هلة

 والقانونية"  والتربوية

و على الرغم من اعتمرراد ال طررة من البرلمرران العراقي و توفير الغطرراو القررانوني و 
و تحديد ميزاية  اصررة لتطبيق بنودها اال ان الرياح أتت بما ال تشررتهي االلزامي لها 

لآلمال العريضررة التي صرراحبت هكه المبادرة المررفن و جاو تطبيق هكه ال طة م يب 
  طة: الم م وتحقيق العراق نماوارفع صوت  حول  في مقال نشره موقع و, الرائدة
 األكاديمية والباح ة النمررروية العراقية نهلة النداوي  رأت ؟"الورق على" ولكن ممتازة

مت ئمة مع  األنشرررطة التي وضرررعتها لتحقيق أهدافها غير "على ال طة لها في تعليق 
الهدف. فقد جاوت عامة غير محددة بمرررررررقف زمني ولم ُتحّدد الليات الضررررررررورية. 
وعلى مررربيل الم ال، بينما ركزت األهداف على أهمية وجود المرأة في مواقع صرررنع 
القرار، لم تشررر ال طة ال من قريب وال من بعيد إلى أهمية زيادة مشرراركة المرأة في 

توى المحلي والدولي وأهمية وجود النمرررراو في اللجان اللجان التفاوضررررية على الممرررر
 ."العليا لألحزاب

في مدني  مجتمع م مرررمررراتمن  مجموعةبين تم عقد تحالف جديد  2015في عام  و

ل للضررغط على الحكومة لوضررع  طة طواريو تم  (1325كردمررتان ) تحالف إقليم 
 وقداإلمررررررر مية لبعض المدن العراقية لدولة احتياجات المرحلة من اجتياح تنظيم ا

شتملت الوقاية و الحماية  في المتم لة ال   ة الرئيمية العناصر على الطوارئ  طة ا
 و الفئات المتضررررة للنمرراو ال اصررة باالحتياجات الوفاو على وركزت والمشرراركة،

القانونية و  ال دمات م ل االمرر مية، والدولة للحكومة الموالية القوات بين النزاع من
 و تم تمرير هكه ال طة و العمل عليها.  االجتماعية  النفمية و الصحية

 ُ  نحو السالم  المضي قدما

بمبادرة من األمم المتحدة من مناطق ليبية م تلفة اجتمعت نمرررررراو  2015في أكتوبر 

أغلب المناطق الحضور ضم و لم م المرأة لبو يقة  يممضع أمس ما في جنيف لو

 طة ممررودة لتم اإلع ن عن و كنتيجة لهكا االجتماع . م تلفةالمرريامررية الجهات الو 

قة و  هكه الو ي ئل االع  على الرغم منعمل ل قة  في ومررررررررا نه لم يتم تعميم الو ي م ا

تحتاجه هكه الو يقة لبلورة  طة طريق لعملية ادماج المرأة في  مرررررررنحاول اقتراح ما

 صنع الم م. 

 

 

http://www.irfaasawtak.com/a/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%88/328083.html
http://www.irfaasawtak.com/a/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%88/328083.html
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نرى ان ادماج المرأة يتعدى كونها أحد من التجربة العراقية  محاور بناء السزززززززالم

حايا  و تقترح  من هكه النزاعات و لكن كطرف فعال و م  ر على محيطها.الضررررررر

, محاور أي عملية صناعة م م يجب ان تتضمن مشاركة المرأة و حمايتها و وقايتها

ن النماو التي تممح ت تلف الحالة الليبية عن العراقية في مشكلة العناصر الم هلة م

لهم باالشترا  الفعال في عملية صنع الم م و دفع عجلة التنمية و من هنا نقترح أن 

لتكون على الشرركل التالي  محاور بناو المرأة للمرر م في ليبيايضرراف محور التمكين ل

و بكل  يشتمل محور التمكين باالضافة الشرا  النماو (,  , الوقايةحمايةال, التمكين)

التعليم و بناو القدرات و التأهيل نع القرار و القضرررررراو و األمن  بند  اص بفي صرررررر

 ل ن راط في عملية بناو الم م و ككل  في عملية التنمية و إعادة البناو. 

المدى القصير و قتصر في على أغلب ال طط و البرامج تركز صنع و بناء السالم. 

دون التركيز على ما بعد النزاع. و بناو عليه لضررمان   صررنع المرر مت طيطها على 

و  متضررررمنة لجدول زمني إلزامي لتنفيكهاتكون أو مبادرة يجب أن أي  طة  فاعلية 

بعد انتهاو النزاع  عملية اإلنعاش و االعمارعلى مل تطويلة المدى بأن تشرررررأن تكون 

  و الحفاظ على الم م.

سالم صنع  ,ثقافة ال م م البد من أن توضح معاني هكا المفهوم أي حركة حقيقية ل ال

  قافةو ارتباطه بتحقيق الر او و الامتقرار و عليه البد من تأميس مشروع لترميخ 

و باأل ص  مرتبط بالعديد من جوانب التنمية. كمشرررررررروع متعدد الجوانب المررررررر م

و االقتصرررررادي  التنمية االقتصرررررادية و فتح الباب للحوارالتركيز على التوعية بأهمية 

النها  على ضوو ما جاو في قرار لجنة الم م ككل  االهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا  

عملية في عليها  يعولمن أك ر االطراف تضررا في الحروب و النزاعات و هي من 

 . و االنعاش اعادة االعمار

 تمنظمانرى مدى أهمية دور  التجربة العراقية و من  إشزززززززرام المجتمع المدني.

كملطة ضاغطة و ممتقلة عن اهواو و كل   المجتمع المدني في تنفيك ال طة المرتقبة

و مصرررالح المررريامررريين, و البد أن تتعهد هكه الم مرررمرررات ليس فقط بتنفيك بعض هكه 

االلتزامات بل بعملية رصررد الم الفات و االنتهاكات لعملية صررنع المرر م و الضررغط 

  طة. على صناع القرار لتحقيق بنود هكه ال

و التغاضرررري عن المصررررالح و االنمرررراني يحتاج لتوحيد الجهود  أن تحقيق هكا الهدف

 ممرتقبل صرنع مربيل فيبيرة تمرتطيع نمراو ليبيا تكبدها و هكه ممرو لية كاالنتماوات 

 . القادمة لألجيال ممتقر و آمن
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Email: info@jusoor.ly

Twitter: @JusoorLy

Facebook: https://www.facebook.com/jusoorLY 
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