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كلمة "مفتاح"
"دولة فلسطينية دميقراطية مستقلة ذات سيادة يتمتع فيها الفلسطيني
بحقوقه األساسية ،وتصان فيها كرامته ،وتتمتع باالعتراف واالحترام الدوليني"
انطالقا ً من هذه الرؤية ،وحتقيقا ً لها ،تبنت املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار
العاملي والدميقراطية "مفتاح" العمل على قرار مجلس األمن "،)2000( "1325
الذي ألقى الضوء على أثر الصراعات املسلحة على النساء والفتيات ،وضرورة أخذ
اإلجراءات وتكاثف جهود منظمات اجملتمع املدني لضمان حماية النساء والفتيات
في مناطق الصراع واحلروب ،داعيا ً إلى مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل
في اجلهود الرامية إلى صون السالم واألمن ،ومؤكدا ً ضرورة االلتزام بالقانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
خطط ائتالفَيْ  1325في محافظتي نابلس
بدورها ،ما زالت "مفتاح" تتابع وتدعم
َ
واخلليل ،واللذين شكلتهما من خالل مشروعها "النوع االجتماعي ..السالم واألمن"
املمول من صندوق األمم املتحدة للسكان من منظمات اجملتمع املدني احمللي ،إميانا ً منها
بضرورة تكاثف اجلهود اجملتمعية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني عن طريق
التوعية والتثقيف بهذا القرار ونصوصه ،والذي قد يسهم مع غيره من قرارات األمم
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املتحدة اخلاصة بالقضية الفلسطينية في إنصاف الشعب الفلسطيني ،الذي ال
يزال يعاني من استمرار االحتالل اإلسرائيلي إلى جانب حالة االنقسام الداخلي بني
الفصائل الفلسطينية.
إن التحديات التي تقع على عاتق جميع مؤسسات اجملتمع املدني فيما يخص
تفعيل هذا القرار على املستويني احمللي والدولي كبيرة وحقيقية ،فما هو دورها،
وما هي اآلليات التي تلزم الستثمار قرارٍ كهذا ،وما هي األدوات الناجعة للدفع باجتاه
تفعيل وتطبيق القرار الذي يضمن حماية النساء والفتيات الفلسطينيات ،ويدعم
مشاركتهن في حل النزاعات واالنخراط في جهود تشجيع وإحالل السالم.
نأمل أن يساهم هذا اإلصدار في مساندة املؤسسات واحلركة النسوية إلى مزيد
من الفهم ألبعاد هذا القرار وآليات التعامل معه واالستفادة منه إلنهاء االحتالل
وفضح ممارساته ودمج النساء في عملية صنع القرار السياسي.
د .ليلي فيضي
املدير التنفيذي
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية  -مفتاح
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مقدمة
صدر قرار مجلس األمن رقم  1325عن جلسة اجمللس رقم  4213املنعقدة في
 .2000-10-31ويدعو القرار الذي جاء في ثمانية عشر بندا ً الدول األعضاء في هيئة
األمم املتحدة إلى متكني نساء العالم ،سواء اللواتي يعشن في دول الصراع املسلح
أو اللواتي يعشن في دول حرة ،إلى املشاركة ولعب دور مهم في منع الصراعات
الدولية املسلحة ،وإلى لعب دور أكبر في منع الصراعات احمللية املسلحة.
ويدعو القرار ،أيضاً ،إلى مشاركة النساء في مراكز صنع القرار من أجل املشاركة
ت
ت ومبعوثا ٍ
في إرساء احللول وصنع السالم ،وإلى تعيني املزيد من النساء ممثال ٍ
ت للقيام باملساعي احلميدة باسم األمني العام لألمم املتحدة .ومن جهة أخرى،
خاصا ٍ
يعرب األمني العام عن استعداده لضمان أن تراعي بعثات مجلس األمن االعتبارات
اجلنسانية وحقوق املرأة مبا فيها التشاور مع اجملموعات النسائية احمللية والدولية.
كما أن القرار يدعو األمني العام إلى القيام بدراسة أثر الصراع املسلح على املرأة
والفتاة ،وأن يقدم إلى مجلس األمن تقريرا ً عن النتائج التي تنتهي إليها الدراسة.
يعبر القرار بكل حيثياته عن قلق هيئة األمم املتحدة من استمرار الصراعات
املسلحة في العالم ،ومن ازدياد أعداد ضحايا احلروب من املدنيني ،خاصة في صفوف
النساء واألطفال .ويعبر القرار كذلك عن ازدياد قلق املنظمة الدولية من استخدام
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النساء واألطفال في القتال بسبب اخللل القائم على صعيد عالقات القوة في
بشكل عام ،وهم ميلكون أدوات
اجملتمعات ،حيث تتجمع مقاليد القوة بيد الذكور
ٍ
السيطرة االجتماعية ووسائل القوة واإلخضاع على الفئات املهمشة والضعيفة.
إن إصدار القرار اجلديد رقم  1325عن الهيئة الدولية يأتي في أعقاب إصدارها
واتخاذها سلسلة من القرارات والسياسات التي تؤدي إلى تطوير دور املرأة
ومشاركتها على الصعيد القيادي ،إذ قامت األمم املتحدة في محطات معروفة
مبطالبة الدول األعضاء وتوجيهها إلى اتخاذ املزيد من اإلجراءات والسياسات
الكفيلة بزيادة مشاركة املرأة في مواقع اتخاذ القرار.
وتع ّبر األمم املتحدة في سعيها ملشاركة املرأة عن سياس ٍة منهجي ٍة جتاه تنمية
الواقع النسوي في العالم وتطويره ،وعن نظرتها االستراتيجية الهادفة إلى إعطاء
الفرص أمام مشاركة املرأة .وتنطلق األمم املتحدة من قناعتها بأن واقع املرأة في
العالم ما زال دون الطموح والهدف ،لذلك فهي بحاجة إلى تدخالت وديناميات
تنقلها من واقع البؤس والتهميش والدونية واحلرمان من أبسط احلقوق .ويعبر
القرار كذلك عن نظرة األمم املتحدة التي تربط حتقيق التنمية املستدامة بتحقيق
مشاركة املرأة في مراكز صنع القرار كافة.
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أدوار جديدة للمرأة
إذاً ،وفي احملصلة ،فإن القرار  1325يطمح ويتطلع إلى أن ينتقل بالدول األعضاء
بتوج ٍه من األمم املتحدة إلى مستوى جديد على صعيد تطوير االلتزام احمللي بقضايا
ُّ
مشاركة املرأة ،وذلك عبر اإلقرار بإسناد أدوار جديدة لها على الصعيدين احمللي
والعاملي والدعوة إلى ذلك .ونبرز منها التالي:
•حث الدول األعضاء على ضمان زيادة متثيل النساء في جميع مستويات صنع
القرار وفي مختلف املؤسسات واآلليات الوطنية ملنع الصراعات وإدارتها
وحلها.
•يشجع القرار األمني العام لألمم املتحدة على تنفيذ ومتابعة االستراتيجية
الداعية إلى زيادة مشاركة املرأة في جميع مستويات صنع القرار وفي عمليات
حل الصراعات (املشاركة في قوات حفظ السالم ،املفاوضات).
•يحث القرار األمني العام على السعي إلى زيادة دور املرأة وإسهامها في عمليات
األمم املتحدة امليدانية ،خاصة في مجال املراقبني العسكريني والشرطة املدنية
وموظفي حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية.
ً
•يطلب من جميع األطراف في الصراع املسلح أن حتترم احتراما كامال ً القانون
الدولي املنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن انطالقا ً من كونهن
مدنيات ،وعمال ً بااللتزامات املنطبقة على هذه األطراف مبوجب اتفاقية جنيف
للعام  1949وبروتوكوالتها اإلضافية.
•يشدد القرار في بنده احلادي عشر على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية
ألي إفالت من العقاب ،ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد
اإلنسانية وجرائم احلرب ،مبا فيها تلك املتعلقة مبا تتعرض له النساء والفتيات
من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف.
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دور األمم املتحدة يف دعم جهود املرأة
لقد دأبت األمم املتحدة على تنظيم املؤمترات الدولية بشكل دوري بهدف إتاحة
اجملال للنقاش بني احلضور ،والذي يغلب عليه الطابع القيادي ،وذلك لتبادل اخلبرات
والتجارب ،ولفتح اجملال أمام تنظيم اجلهود النسوية االئتالفية ،وللوقوف على
االحتياجات واملطالب املستجدة لدى نساء العالم.
وقد أثمر التفاعل النسوي العاملي عبر املؤمترات الدولية عن صدور اتفاقية مناهضة
جميع أشكال التمييز ضد املرأة «سيداو» عام  ،(1) 1979في ضوء مقررات ونتائج
أعمال مؤمتري املرأة العاملي في كوبنهاغن ونيروبي في العامني  1980و 1985على
التوالي ،وإثر اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد النساء الصادر عن اجمللس
االقتصادي االجتماعي في عام  ،1993الذي اعتبر أن العنف ضد املرأة يتعدى حدود
اجلغرافيا ،وهو عنف فوق الطبقات والثقافات أو املستوى التعليمي.
القرارات الدولية لصالح املرأة واجلهود املنظمة للحركات النسوية احمللية وعلى
النطاق العاملي كان لها شأن كبير في املساهمة في الكشف عن أشكال التمييز
املمارس ضد املرأة على صعيد العالم .لقد ساهمت القرارات الدولية اخلاصة باملرأة في
إعطاء الزخم والتأثير للتحركات النسوية ،وفي إحداث الوعي احلقوقي واالجتماعي
اجلمعي العام لدى احلركات االجتماعية النسوية ،وفي توفير آليات قوية ملمارسة
التأثير والضغط من أجل صنع االعتراف الدولي بشرعية النضال املطلبي للمرأة،
وذلك عبر متسك املرأة بالقرارات الدولية والبناء عليها وفقا ً خلصوصيتها الوطنية.
لقد كانت عملية املطالبة بتطبيق املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة بتحرر املرأة
مبثابة ضغط معنوي على الدولة احمللية ،سواء جلهة فتح القوانني احمللية للتعديل أو
التخاذ السياسات التي من شأنها أن تصب في مجرى التقدم بوضع املرأة.
ويحتسب صدور القرار  1325ثمرة للنشاط الدولي للمرأة بالتعاون مع منظمات
األمم املتحدة املتخصصة واملنتشرة في بلدان العالم واملطلعة على انعكاس الصراع
املسلح ونتائجه على املرأة في دول الصراع ،وبإسناد من احلركات النسوية ممن يعشن
ظروف األمن واالستقرار ،ويحملن الرؤية املبدئية في إرساء السالم العادل والشامل.
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القرار  ..1325املرأة والسالم
لم يواجه القرار  1325أي معارضة من أي دولة في مجلس األمن البالغ عدد أعضائه
خمسة عشر عضواً .ينطلق اجمللس في اتخاذ قراره من اعتبارات عدة ،فالنساء
يشكلن نصف سكان األرض ،وال بد من مشاركتهن من منظور دميقراطي في
مفاوضات السالم في البالد املمزقة بسبب احلروب.
كما يعبر اجمللس عن وعيه بحقيقة مشاركة الرجال في القتال ،في الوقت الذي
تنصرف فيه املرأة إلى العناية باألسرة ،فتكون بذلك أكثر معرف ًة ودراية مبا هو
مطلوب لدعم اجملتمع من واقع تلمسها املباشر ملعاناته.
وينطلق اجمللس كذلك من معطيات علمية ومادية ،مستندا ً إلى قاعدة بيانات
معدَّة من مؤسسات األمم املتحدة وبعثاتها املنتشرة املتعددة االختصاص واألغراض.
وترصد املنظمة عبر مؤسساتها اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي تخلفها احلرب
على املرأة والطفل واملدنيني بشكل عام.
وتشير اإلحصاءات حول العالم إلى أن املرأة هي أكثر من يعاني في ظروف احلرب
بسبب الواقع االجتماعي الذي تعيشه ،إذ تشير األرقام إلى أن املهجرين من النساء
واألطفال يشكلون نسبة  )2(%80من إجمالي أعداد املهجرين في العالم ،وأن احلروب
تزيد في إفقار النساء على وجه التحديد ،وذلك بسبب فقد املعيل أو اعتقاله،
وفي احملصلة وحينما تنشأ احلروب مهما كانت دواعيها وشكلها ،تكون املرأة هي
الضحية األولى للنزاعات واحلروب ،فهي الوحيدة بعد فقد الزوج ،وهي الوحيدة التي
تتولى مسؤولية األطفال وكبار السن في أوقات الصراع وحمايتهم ورعايتهم ومنع
اضطهادهم ،وهي الالجئة واملهاجرة والفقيرة ،لذلك كانت لها مصلحة حقيقية
في السالم ،وهو ملجأها ومالذها وحلمها املنشود.
كما تشير املعلومات إلى وقوع عمليات اغتصاب للنساء والفتيات الصغيرات في
بلدان الصراع ،ومتارس عمليات االغتصاب كإحدى آليات اإلخضاع واإليذاء للضحايا
في مجال عمليات الثأر واالنتقام املتبادلة بني املتحاربني.
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مما سبق يتضح أن قرار هيئة األمم املتحدة ،وفي سعيها من أجل تطوير مشاركة
املرأة في احلياة العامة ،يأتي ملتقطا ً معاناة النساء اخلاصة ،وحتديدا ً في بلدان
الصراع املسلح ،ما يعطيهن األحقية في املشاركة في جهود حفظ السالم.
فاملرأة إحدى الضحايا الرئيسيني للحرب ،وهي مسؤولة عن احلفاظ على احلياة
اليومية أثناءها ،إضافة إلى خصوصيتها األخالقية الرادعة كأ ُ ٍّم حتمل احلياة ،األمر
الذي يؤهلها أن تكون من حماة احلياة واملدافعني عن االستقرار واألمان ،كونها من
أكبر املتضررين من غيابهما ،لكونها الطرف األضعف في عالقات القوة في اجملتمع،
حتديدا ً في اجملتمعات التي يغيب عنها السالم ،سواء بسبب االحتالل والعدوان
اخلارجي أو النفجار الصراعات واخلالفات الداخلية العرقية والطائفية والسياسية.
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املرأة الفلسطينية ضحية مباشرة لالحتالل
بسبب االحتالل اإلسرائيلي الطويل لألراضي الفلسطينية ،وبسبب طبيعته
العدوانية ،دفعت املرأة الفلسطينية في الوطن وفي بلدان الشتات أثمانا ً غالية
في كل املراحل .فقد سقطت آالف الشهيدات على يد االحتالل ومنذ مطلع القرن
املاضي ،وتكثفت سياسة القتل في احلرب العدوانية عام  ،1948وفي احلرب التي
عُ رفت بحرب األيام الستة التي أدت إلى احتالل باقي األراضي الفلسطينية في عام
 ،1967وفي االجتياحات اإلسرائيلية الدائمة واملتكررة للمخيمات الفلسطينية
في لبنان .كما سقطت الشهيدات في االنتفاضة الشعبية األولى في عام .1987
وبلغت معاناة املرأة الذروة لدى اندالع االنتفاضة الثانية في نهاية عام .2000
لقد دمر االحتالل  8300منزل بشكل كامل خالل االنتفاضة الثانية( ،)3كما دمر
بشكل جزئي  70ألف منزل( ،)4وواصل سياسة هدم املنازل في القدس بذريعة
عدم احلصول على التراخيص .ولم يكترث بقرار وقف العمل ببناء اجلدار العنصري
الصادر عن محكمة العدل العليا في الهاي .لقد أدى اجلدار العازل إلى تهجير
قسري للسكان ،وقاد إلى تشتيت وتفريق األُسر بعضها عن بعض .وكان من شأن
هذه السياسة أن تؤثر على املرأة بشكل رئيسي .فاملرأة بطبيعتها تلعب دورا ً
رئيسيا ً في تعزيز الروابط العائلية وإنشائها ،إذ تقوم بنسج العالقات االجتماعية
وتعزيزها .وكان لبناء اجلدار وتهجير األُسر تأثير كبير على املرأة على الصعيدين
النفسي واملادي ،بسبب عملية االقتالع والتهجير إلى مناطق جديدة بعيدة عن
محيطها وشبكاتها العائلية.
لقد دمرت احلرب الهمجية على غزة  24ألف منزل( ،)5منها  4آالف منزل بشكل
كلي( .)6لقد أقدمت إسرائيل على تدمير املنازل وجتريف األراضي دون مراعاة ألبسط
املعايير الدولية املتبعة في احلروب ،حيث كان يمُ َهل أصحاب املنازل في بعض األحيان
خمس دقائق فقط جلمع احتياجاتهم واملغادرة .لقد ارتكبت قوة االحتالل في غزة
مجازر حرب ومجازر ضد اإلنسانية( ،)7واستخدمت األسلحة احملرمة دوليا ً غير عابئة
بالقانون الدولي اإلنساني أو باالتفاقات الدولية املعروفة أثناء احلروب .وفي النتيجة،
فقد أضافت احلرب على غزة أعدادا ً جديدة من الالجئات واملهجرات ،وزادت عدد اخليام
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الفلسطينية مائة ألف خيمة جديدة ،إضافة إلى زيادة عدد الشهيدات بواقع مائة
وثماني شهيدات(.)8
وتأثرت املرأة من سياسة مصادرة األراضي وبناء املستوطنات ،ومن تصعيد سياسة
االعتقال ،حيث قام االحتالل باعتقال أكثر من خمسمائة مواطنة( )9خالل السنوات
الثماني املاضية .واملفارقة املسجلة تغطية إسرائيل سياستها العدوانية باحلديث
عن العملية السلمية واملفاوضات.
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السلم األهلي ..شروخ اجتماعية
السلم األهلي في اجملتمع الفلسطيني ما زال واقعا ً حتت تأثير صدمة الفلتان
األمني ،التي أُتبعت بصدمة االقتتال واحلسم العسكري في غزة وتداعياته ،حيث
أوقع مئات الضحايا ،وأحلق اخلسائر املادية واملعنوية في اجملتمع ،وأدى إلى انتشار
ثقافة الكراهية وفقد الثقة بني صفوف أبناء الشعب الواحد.
لقد ساهم االقتتال والفلتان في زعزعة أسس استقرار اجملتمع ،ومزّق النسيج
االجتماعي ،وألقى بظالله وآثاره على حميمية الترابط االجتماعي واألسري،
لينتقل الصراع من أبعاده السياسية واألمنية إلى األبعاد االجتماعية والقبلية
والعشائرية ،األمر الذي نشر مناخات ال ُبغض وبذور الصراع األهلي ،وفاقم من التوتر،
مهددا ً السلم األهلي الفلسطيني ومقومات االستقرار واالنسجام االجتماعي،
وتاركا ً آثاره في كل بيت وعلى كل أسرة ،ليؤثر فيما يؤثر على العالقات بني األشقاء،
ت وشروخا ً في الصالت االجتماعية بني اجليران واألقارب وزمالء العمل.
محدثا ً فجوا ٍ
وأثرت احلالة الفلسطينية احملتقنة على حياة املرأة بشكل مباشر ،وأصبحت املرأة
من ضحايا الفلتان واالقتتال باإلقدام على قتل نساء في غزة أو بإحلاق األذى بهن.
لقد قُتلت خمس وستون امرأة على يد الفلتان وفوضى السالح ،وقتلت اثنتا عشرة
امرأة كضحايا للحسم العسكري في حزيران  .2007وقد دفعت املرأة الغزِّية أثمانا ً
جديدة عندما أدى الصراع الداخلي إلى حصول حاالت من الطالق بسبب اخلالف،
وإلى انتشار ظاهرة الزواج احلزبي على اخللفية ذاتها(.)10
كما استغلت احلالة الشاذة املتمثلة بالفلتان األمني وغياب وضعف املرجعيات
اخملتصة لقتل النساء في معرض الثأر ،كما رصدت حاالت من القتل على خلفية
ما يسمى قضايا الشرف ،ومنت املفاهيم العشائرية التي زادت من التدخل في حياة
املرأة كأحد املمتلكات اخلاصة للعشيرة.
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أثر الفكر التقليدي على ممارسة التمييز ضد املرأة
مجتمع ذي سمات تقليدية محافطة ما
* املرأة الفلسطينية التي تعيش في نطاق
ٍ
زالت تعاني من التمييز املمارس على خلفية اجلنس .فإن املرأة الفلسطينية تعاني
من بطء التقدم على صعيد حقوقها الدميقراطية ،ومنها حقها في املشاركة في
مراكز صنع القرار بأشكاله املتنوعة ،السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية.
وعلى الرغم من تقدم مشاركة املرأة الفلسطينية بتبوئها مواقع جديدة في هرم
النظام السياسي ،بدءا ً من احتاللها منصب وزيرة في السلطة ،مرورا ً مبناصب عليا
في الوظيفة العامة ،وانتهاء بدخولها سلك القضاء والتشريع والدبلوماسية ،فإن
ت عدة ما زالت مغلقة في وجهها على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
مساحا ٍ
ت تصب في خدمة تطوير مشاركة املرأة عبر
سياسا
السلطة
تبني
ساهم
لقد
ٍ
تبني نظام الكوتا االنتخابية في القانون ،وكذلك توقيع وثيقة حقوق املرأة ومصادقة
املؤسسة ملساواة املرأة
الرئيس على اتفاقية «سيداو» ( ،)11في تطوير املرجعيات
ِّ
وحماية حقوقها املتحققة ،إال أن مساهمتها القيادية في األجهزة السيادية ما
زالت محدودة ورمزية وغير شاملة جلميع األجهزة ،حيث يقتصر وجودها على مواقع
ت نسوية ،مبا فيها آليات
ت وتوجها ٍ
العمل اإلداري وضمن الوظائف الدنيا .إن سياسا ٍ
ضاغطة ،قد باتت مطلوبة من املؤسسات النسوية لدفع مشاركة املرأة إلى األمام،
وإلى الدخول في مجاالت جديدة ملراكز صنع القرار في قيادة األجهزة السيادية
مبساعدة القرار .1325
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أهمية القرار 1325
القرار  1325اتخذ في أكتوبر عام  2000من مجلس األمن الذي يتشكل من
خمس عشرة دولة ،منها خمس دول دائمة العضوية في اجمللس (أمريكا،
روسيا ،الصني ،فرنسا ،بريطانيا) ،ومنها عشر دول مؤقتة متبدلة العضوية.
ويجدر بالذكر أن الدول املشاركة في تلك الدورة التي أقرت القرار  1325كانت:
(األرجنتني ،بنغالدش ،كندا ،جمايكا ،ماليزيا ،مالي ،ناميبيا ،هولندا ،تونس،
أوكرانيا) .ويالحظ أن العضوية املتبدلة تشك َّل وفق أسس ذات عالقة باملشاركة
على صعيد اجملموعات اإلقليمية وعلى صعيد القارات لضمان شمولية
القرارات للدول العربية واألفريقية واآلسيوية واألمريكية الالتينية واألوروبية
الشرقية والغربية.
ولتسليط الضوء على القرار واالقتراب من مزاياه وأهميته ،نستعرض أهميته
العامة:

أوال ً:

ت دولية
تنبع أهمية القرار من كونه صادرا ً عن مجلس األمن ،ما يستوجب التزاما ٍ
على صعيد تعاطي الدول األعضاء مع القرار بجدية ،ومن أجل إكسابه اآلليات
الكفيلة بتحقيقه .فالدول األعضاء في اجلمعية العامة مطالبة بوضع خططها
الوطنية ،من جانب ،ومراقبة تطبيق القرار على صعيد محدداته احمللية ،عبر
بعثاتها املتخصصة واملنتشرة في جميع أرجاء العالم ،من أجل توفير الوسائل
واآلليات الكفيلة بتفعيل القرار ومتابعة تنفيذه.

ثانياً:

إن القرار  1325هو األول من نوعه الذي يصدر عن مجلس األمن ،وهو القرار األول
من نوعه الذي يقرر مشاركة املرأة في هيئات ومراكز صنع القرار ذات الطبيعة
األمنية والعسكرية ،األمر الذي سيحدث نقلة نوعية جديدة في طبيعة أدوار املرأة
ومشاركتها في مستويات سياسية جديدة غير منطية.
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ثالثاً:

إنه قرار غير مسبوق بسبب اتساع نطاق املوضوعات التي يتناولها (مفاوضات
السالم ،واألمن ،وإزالة األلغام ،ومخيمات الالجئني ،وإعادة اإلدماج ،وبعثات السالم
الدولية ،وقوات حفظ السالم ...إلخ) .والقرار كذلك غير مسبوق بجملة اإلجراءات
واآلليات والتغييرات التي سيتعني على الدول اتخاذها للعمل على تنفيذه ،والتي
بدورها ستؤدي إلى إجراء تعديل في البنى والهياكل التنظيمية إلشراك املرأة ،والتي
ستقود إلى إحداث تغيير جوهري في الدور واملفهوم واحملتوى الفكري واالجتماعي
لدى التعامل مع مراحلها اخملتلفة ،بدءا ً من إقرارها مرورا ً بالقضايا اإلجرائية وانتهاء
مبراحل نفاذها.

رابعاً:

إن منطوق فقرات القرار ذات عالقة بجوهر جدول أعمال ومهام مجلس األمن املتمثل
بصون السالم واألمن ،وهو جدول أعمال له بُعد ومنظور استراتيجي ،ما يتطلب
التزاما ً سياسيا ً على املدى البعيد ،وسيتطلب موارد بشرية ومادية ،وسيتعني على
اجمللس تناول موضوعاته وتطبيقه على مراحل زمنية وبشكل متدرج ،ما يؤكد
أن التطبيقات سيرافقها حراك اجتماعي وتغيير على أدوار املرأة في مجتمعاتها.

خامساً:

القرار  1325يتناول موضوعات السالم واألمن واملرأة ،أي أنه قرار يزاوج بني األبعاد
الوطنية السياسية ،وبني األبعاد النسوية واالجتماعية ،األمر الذي مينحه فرادة
وخصوصية ،ما يجعله مؤهال ً للتعامل مع مشكالت عميقة في العالم ذات
أبعاد وطنية وسياسية واجتماعية ودميقراطية .وعلى الدول ،من جانب ،واحلركات
النسوية واالجتماعية ،من جانب آخر ،أن تكيف القرار ليناسب االحتياجات احمللية
للدولة وواقع ومستوى تطور املرأة فيها.
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أهمية القرار على الصعيد الفلسطيني
أوال ً :يتقاطع منطوق القرار مع البرنامج العام للحركة
النسوية الفلسطينية
تنبع أهمية القرار على الصعيد الفلسطيني من خصوصية املرأة الفلسطينية
ووضعها ،كونها تعيش في بؤرة اضطهادَين ،أحدهما اضطهاد االحتالل وعنفه
وبطشه ،واآلخر االضطهاد الذكوري الذي يقف في وجه مساواتها الكاملة
على أساس املواطنة ،وذلك وفقا ً ملا أقرته املرجعيات الفلسطينية ممثلة بوثيقة
االستقالل والنظام األساسي الفلسطيني.

فمن املعروف أن اخلريطة التنظيمية النسوية الفلسطينية خريطة قوس
قزحية ،فهي حتتوي على جميع ألوان الطيف الفكري واالجتماعي الفلسطيني،
بتجسيدات نسوية مع ّبر عنها بتعددية األُطر واجلمعيات واملراكز النسوية التي
تعمل بني صفوف القاعدة النسوية ،كأط ٍر جماهيرية تتوجه للنساء بتوجهات ذات
طبيعة سياسية ونسوية ذات امتدادات فصائلية ،وتشتق برامجها من اإلطار العام
لبرنامج الفصيل السياسي ،وكذلك اجلمعيات واملراكز النسوية املتخصصة التي
تتوجه ببرامج ذات طبيعة نسوية متخصصة ومحددة ،وتسترشد على الصعيد
السياسي بالبرنامج الوطني لألغلبية.
من الواقع الوطني نشأت خصوصية احلركة النسائية الفلسطينية ،حيث غلّبت
أطراف منها الشق الوطني من البرنامج واألولوية الوطنية في برامجها ومهامها
وتوجهاتها وخطابها ،وغلّبت األطراف األخرى اجلوانب واالهتمامات النسوية
واالجتماعية في مهامها وبرامجها وفي خطابها اإلعالمي وعلى صعيد الواقع.
وفي احملصلة ،فإن اخلطاب والبرنامج النسائي الفلسطيني للحركة النسوية يزاوج
بني البعدين الوطني واالجتماعي كاحتياج ومتطلب.
وتعتبر احلركة النسوية الفلسطينية أن التطور الذي يقع على أحد احملورين
سيدفع باآلخر باالجتاه ذاته ،وذلك الرتباط احملورين بعالقة جدلية ،حيث إن تغليب
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العمل في أحدهما رهن باألحداث اليومية على أرض الواقع .فاحلركة النسوية
تتحرك بني حدود الهموم الوطنية والهموم االجتماعية وفقا ً لطبيعة الظروف
الواقعية على األرض.
لذلك ،وانطالقا ً من هذه اخلصوصية ،فإن احلركة النسائية الفلسطينية بجميع
مكوناتها ،باستثناءات محدودة ،ستجد في القرار  1325بنصوصه وتوجهاته التي
تنادي بحفظ السالم وإرسائه مبشاركة النساء مساحة جديدة للعمل مبوجبه
ومن أجل املطالبة باحلقوق .كما أن احلركة النسوية ستجد في القرار إلهاما ً
وجتديدا ً ملهامها ولبرامجها وآليات عملها ،حيث سيوفر لها القرار مساحة جديدة
لالشتباك مع سياسة االحتالل اإلسرائيلي من على منصة القرار الباحث عن
حتقيق السالم واألمن ،في الوقت الذي يتطلع فيه إلى إحداث نقلة نوعية على
صعيد املشاركة النسوية الفاعلة تتجلى بتكريس أدوار جديدة للمرأة في صنع
تنب
السالم من بوابة الدفع وبذل اجلهد على الصعيد اجلماهيري بالدعوة إلى ٍّ
حقيقي للقرار  1325والضغط من أجل تطبيقه.

ثانياً :اتساع النطاق اجلغرافي للقرار يساهم في تنفيذه

على مدار الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،حصلت فلسطني على عديد القرارات
سس حلل الصراع الدائر ،وقد مت تبني جميع القرارات من
املهمة ذات الصلة بأ ُ ٍ
الشعب الفلسطيني ومن مؤسساته الوطنية وقواه الواقعية ،إال أن جميع هذه
القرارات ما زالت حبرا ً على ورق ،ولم جتد بعد طريقها إلى التنفيذ رغم مرور أكثر
من نصف قرن على بعضها .غير أن القرار  1325الذي يتميز باتساع نطاق عمله
على الصعيد اجلغرافي ،وبأنه ال يختص بدولة بل يتوجه بالدعوة إلى تطبيقه من
قبل جميع الدول في العالم ومن ضمنها فلسطني ،األمر الذي سيعطيه قوة
وزخما ً إضافيني إذا مت توظيفه بشكل جيد.
فالقرار سيعمل بقوة نساء العالم وشعوبها التي يخاطبها القرار ويطالبها
االلتزام بتنفيذه ،سواء بإرادة النساء اللواتي يعشن في الدول التي تعيش ظروف
الصراع وتفتقر الى التضامن واإلسناد اخلارجي ،أو النساء اللواتي يعشن في الدول
احلرة ذات السيادة ،ويتمكن َّ من بذل اجلهد من منطلقات مبدئية تضامنية ،أو
في موقع ميكنهن من املشاركة في وضع احللول للمشكالت الوطنية الصعبة.
فشمولية القرار اجلغرافية ستوفر له إمكانية تنظيم حتالفات وعمل شبكات
نسوية عاملية ضاغطة باجتاه نفاذه في دول تعاني فيها النساء من غياب السالم
ومن التغييب ،وفي دول أخرى تعاني املرأة فيها من التهميش والغياب.
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ثالثاً :يشتبك القرار مع االحتياجات النسوية الفلسطينية
للسلم األهلي الداخلي

بعد نشوء مخاطر جدية على وحدة النسيج االجتماعي والوطني الفلسطيني
كأحد تداعيات ونتائج االقتتال الداخلي واحلسم العسكري ألسباب سياسية أو
بسبب مخاطر الفلتان األمني ،أثرت احلالة الفلسطينية احملتقنة بسبب اخلالفات
السياسية الداخلية على حياة املرأة بشكل مباشر ،كونها -من جانب -جزءا ً من
عضوية األحزاب ،وتتبنى مواقفها السياسية ،وتنخرط في بعض أشكال املواجهة
(تظاهرات ،اعتصامات ،مسيرات ...إلخ) ،أو بسبب انعكاس االنتماء السياسي أو
احلزبي ألحد أفراد العائلة باعتقال أحد أفرادها أو قتله أو تضرر مصاحله ،أو في حال
االضطرار إلى تغيير السكن ألسباب تتعلق باخلالف وتهديد استقرار وأمن العائلة
بشكل عام.

رابعاً :إنشاء حتالفات وشبكات نسائية

القرار  1325املوجه إلى جميع الدول األعضاء لاللتزام به إزاء املرأة يفتح الباب
واجملال للعمل املشترك بني النساء من دول مختلفة على أساس الهموم واملصالح
املشتركة بينهن ،وكذلك لالعتبارات التضامنية بني الشعوب .ويسمح القرار
وميكن النساء ،كأفراد ومؤسسات ،اللواتي يعشن في بلدان ومجتمعات مستقرة
ومستقلة من التقدم مببادرات في اجتاهني :أحدهما على الصعيد الداخلي واآلخر
على الصعيد اخلارجي .لقد بات مطلوبا ً العمل على تأسيس شبكات نسائية على
قاعدة القرار ،وتشكيل آليات مشتركة ،ووضع خطط وبرامج تكاملية ،بهدف
جتسد التضامن النسائي
متكني النساء من الضغط لتنفيذها بناء على عالقات َ
العاملي على أساس املنظور النسوي .وفي هذا اجملال ،فإن املرأة الفلسطينية كانت
وما زالت بحاجة الستقطاب الرأي العام الدولي لصالح فهم ومعرفة قضيتها
الوطنية على حقيقتها ،بهدف تكريس التضامن والدعم وإرساء التحالفات من
أجل حتقيق التحرر واالستقالل ،ومبا ميكّن من إعالء الصوت النسائي العاملي في
املنظم وصنع رأي عام دولي
وجه اإلخالل بالسلم العاملي .لقد بات االلتفاف الدولي
َ َّ
مساند وداعم حلق الشعب الفلسطيني في احلصول على استقالله من أدوات
الضغط املمارسة على الدول املقررة في الشأن الفلسطيني.
مما سبق ،يتضح أنه وفي إطار السعي املتواصل لألمم املتحدة لتطوير مشاركة املرأة
في احلياة العامة ،يأتي القرار ملتقطا ً قدرة املرأة اخلاصة التي تعطيها األحقية في
املشاركة في جهود حفظ السالم ،فاملرأة مسؤولة عن احلفاظ على احلياة اليومية
أثناء احلرب ،وال تألو جهدا ً في سبيل البحث عن حلول للصراعات من أجل حفظ
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احلياة ،باعتبارها من القطاعات األكثر تضررا ً كونها الطرف األضعف في عالقات
القوة في اجملتمع ،كما متلك املرأة قوة تأثير إنسانية رادعة على قوة الردع املسلحة.
لطاملا شوهدت املرأة الفلسطينية تُخلّص األطفال والشباب من بني أيدي اجليش
اإلسرائيلي املسلح في االنتفاضة األولى وهي عزالء ،وشوهدت النساء في بيت
حانون في مسيرة سلمية تتجه نحو اجلامع لتفك احلصار عن احملاصرين وتنجح في
ذلك( ،)12كما أن املرأة بوصفها من قوى التغيير في اجملتمع لها احلق في املشاركة في
محطات ومنعطفات تأتي بالتغيير السياسي واالجتماعي.
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نقاط ضعف القرار 1325
أوال ً :تعامل القرار مع حالة احلرب الدائمة

على الرغم مما يوفره القرار من فرص وممكنات للمرأة بشكل عام ،فإنه يشكو من
مواطن ضعف رئيسية ،تتمثل بتعامل القرار مع حالة احلرب والنزاع املسلح كحالة
مفروضة غير مقدور عليها حتى من قبل األمم املتحدة ،وهي الهيئة الدولية التي
وجدت للحفاظ على السلم العاملي .واملفارقة في القرار الصادر عن األمم التي
تتحدث عن السالم وعن املعرفة التامة بالنتائج التدميرية للصراعات املسلحة،
أنه يجري حتريك اجليوش وش ّن احلروب باسمها ،واحتالالت جديدة جتلب اضطرابات
وتوترات أخرى في العالم يكون من نتائجها اقتالع وتهجير وتشريد لألسر املستقرة،
وفي املقدمة ما يلحق بالنساء واألطفال من ضرر وأذى بالغني.
لذلك ،من الطبيعي أن يجد القرار مواقف معارضة بني النساء ،سواء في فلسطني
أو سواها من البلدان التي تعاني من احلروب .مع ذلك ،فإن املرأة الفلسطينية مدعوة
لالهتمام بالقرار ،ألن إيجابياته تفوق سلبياته إذا تبنته واستخدمته كوسيلة
جديدة لالشتباك مع سياسة االحتالل وتظهيرها ،بل وجتسيدها كدولة احتالل
عدوانية تتنكر لقرارات الشرعية الدولية.

ثانياً :ضعف في مدى إلزامية القرار

على الرغم من صدور القرار  1325عن مجلس األمن ،وامتالكه القوة امللزمة على
الدول األعضاء ،فإن إلزاميته وفقا ً لديباجته العامة ومرجعياته الواردة فيها ليست
مبستوى القوة القادرة على فرض السالم واالستقرار ،فقد استند إلى القرارات
التي تتحدث عن حماية املدنيني في أوقات احلرب ،وهي ليست كافية ملساعدة
املرأة والطفل للعيش بسالم ،أو لوقايتهم من مخاطر احلرب املتمثلة بالهجرة
واالغتصاب واالستغالل واإلفقار ،كما أنها ال تضمن التدخل لوضع ح ٍّد للمعتدي،
وال لردع العدوان ووضع احلدود الالزمة لوقفه ،لعدم استناد القرار إلى البند السابع
من ميثاق األمم املتحدة ،وهو البند الذي يخول هيئة األمم املتحدة التدخل بالقوة
لتطبيق القرار في حال االستناد إليه.
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وعليه ،فلن ميلك مجلس األمن سوى املناشدة لتطبيقه أو إصدار التقارير في
أحسن األحوال إلدانة من يقف في وجه تطبيق القرار ،أو لوضع املمارسات العدوانية
اإلسرائيلية في قفص االتهام دون القدرة على محاكمتها ،ورمبا نستطيع أن نأتي
بعديد املواقف التي تراجعت فيها األمم املتحدة عن مواقف كانت قد اتخذتها حلماية
املرأة الفلسطينية ،وليس أدل على ذلك من التسلسل الهابط تدريجيا ً لصدور قرار
بخصوص عديد اجملازر اإلسرائيلية بحق املدنيني الفلسطينيني في نابلس ومخيم
جنني ورفح وغيرها من اجملازر.

ثالثاً :خلو القرار من امليكانيزمات واجلداول الزمنية

وال تقف األمور عند عدم استناد القرار إلى أحد بنود ميثاق األمم املتحدة امللزمة ،بل
إن من أهم مشكالت القرار عدم وجود ميكانيزمات وآليات لتطبيقه ،إذ يخلو القرار
من جداول زمنية لتطبيقه لتلتزم بها الدول األعضاء .ولن يجدي نفعا ً أن تضع
الدول العاملة عليه أجنداتها وجداولها الزمنية ،فلن تكون سوى جداول زمنية لن
تلزم سوى الدولة التي وضعتها في الشق االجتماعي للقرار.

أما امليكانيزمات اخلاصة باجلداول الزمنية ولصنع السالم ،فلن تكون ذات فعالية،
ألن السالم صنيعة أطراف متعددة ،وهي األطراف التي صنعت احلرب ممن لديها
الرغبة في السالم ،كما أنها مسؤولية األطراف التي متتلك القدرة على فرض حالة
السالم كاألمم املتحدة.
ال شك أن أزمة ثقة قد نشأت وتشكلت بني الشعب الفسطيني والهيئة الدولية
وقراراتها ،وذلك لعدم تطبيق القرارات الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية
رغم مرور أكثر من نصف قرن على اتخاذ بعضها ،ونظرا ً لسيطرة أمريكا على
القرار الدولي ومصادرته لصاحلها ولصالح إسرائيل في املنطقة العربية ،األمر الذي
عُ رف بسياسة ازدواجية املعايير في تطبيق القرارات الدولية .ومن هنا ،أصبحت
قدرة املنظمة الدولية محدودة ومرهونة بسياسات القوى العظمى ،األمر الذي
أضعف الهيئة الدولية وأحلق الضرر بدورها وأفقدها استقالليتها املهمة.
لذلك ،وفيما يتعلق بالقرار ،1325وبالنسبة إلى الشق السياسي والوطني منه،
فمن املقدَّر أنه سيصطدم برفض التطبيق ،وسيجد من يعطله ويقف عائقا ً في
وجه انطباقه ،لكننا ومع كل ذلك الضعف الدولي سنبقى بحاجة إلى استخدام
القرار كإحدى اآلليات الضرورية لتذكير األمم املتحدة بجميع مستوياتها وأمينها
العام بحدود قدرة املنظمة الدولية على تطبيق القرار وحماية املرأة الفلسطينية
من الهمجية اإلسرائيلية ،ولتمكينها من تطبيق القرار األممي أمام موقف إسرائيل
املتنكر لعملية السالم برمتها.

24

توطني القرار يف فلسطني
أوال ً :القرارات الدولية واخلصوصية الوطنية والثقافية
الفلسطينية

إن أي قرار دولي ،وحتديدا ً تلك القرارات املتعلقة بالنساء ،ال بد حتى تتمكن
املؤسسات املقتنعات بأهميته من العمل مبوجبه أن يكون لوقع حيثياته الصدى
لدى قطاع املرأة ،بشكل خاص ،واجملتمع ،بشكل عام .لذلك ،يصبح مطلوبا ً أن
يكون للقرار مكان وحيز في الوعي الفلسطيني اجلمعي لدى املرأة وفي اجملتمع ،وأن
يحظى باالهتمام واملكانة اللذين حتظى بهما القرارات الدولية املتعلقة بالقضية
الفلسطينية .إن القرارات الدولية ،بدءا ً من قرار  194اخلاص بعودة الالجئني
الفلسطينيني إلى ديارهم ،أو القرار  181املتعلق بإقامة دولتني لشعبني على أرض
فلسطني التاريخية ،والقرار  242الذي يطالب دولة االحتالل إسرائيل باالنسحاب
من األراضي الفلسطينية احملتلة ،جميع هذه القرارات وغيرها املتعلقة بالقدس
وبعدم شرعية املستوطنات ،لها مكانة في الوعي اجلمعي الفلسطيني على
أساس كونها متثل الشرعية الدولية ،وعلى أساس كونها متثل القاسم املشترك
مع اإلرادة الدولية ،باإلضافة إلى أنها متثل قاعدة لالنطالق من على منصتها
نحو املطالبة بتطبيقها .يكاد الفلسطينيون جميعا ً يحفظون القرارات الدولية
السابقة الذكر عن ظهر قلب ،ولها وقع إيجابي على أسماعهم.
لقد ساهمت منظمة التحرير الفلسطينية في تشكيل ثقافة جمعية حول فائدة
هذه القرارات وأهميتها املفصلية التي أدت إلى تبنيها كافة كرزمة واحدة ،األمر
الذي أدى إلى توطينها في فلسطني ،وأصبحت تشكل جزءا ً من الثقافة اجلمعية
الفلسطينية ،وساهم ذلك في تأصيلها لتصبح من محددات الثقافة السياسية
واحمللية بدخول هذه القرارات في منطلقات البرامج احلزبية والسياسية.
وعليه ،ولغايات تأصيل وتوطني القرار  1325في فلسطني ،ال بد للحركة النسائية
الفلسطينية من ربطه عبر البرنامج واآلليات وفي اخلطاب السياسي واإلعالمي
بالقرارات الدولية ذات البعد السياسي املباشر ،واملطالبة بتطبيق كافة القرارات

25

الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بالتجاور مع القرار .1325

ثانياً :الوثائق االجتماعية الدولية وبرنامج احلركة
النسائية

ال شك أن ما تتمتع به القرارات الدولية ذات األبعاد السياسية في فلسطني ال
يقابلها املنطق اإليجابي ذاته على صعيد القرارات والتوجهات واملعاهدات الدولية
ذات األبعاد النسوية ،سواء أكانت على الصعيد السياسي أم االجتماعي أم
االقتصادي .إن ثمة ازدواجية في التعامل مع القرارات الدولية ذات العالقة بالبعد
االجتماعي وباخلصوصية الثقافية ومبكانة املرأة ووضعها في اجملتمع الفلسطيني،
وهذه اخلصوصية تتقاطع في محدداتها مع اخلصوصية الثقافية العربية .فاملرأة
في الثقافة العربية تعتبر من املمتلكات اخلاصة للعائلة والعشيرة واجملتمع والقرية
واألب واألخ والزوج واالبن .ومبعنى آخر ،يوجد منطق وصاية وسيطرة على استقاللية
املرأة ،وحتديدا ً عندما يتعلق األمر بحركتها وبقراراتها وتوجهاتها وعملها ،فالعالقات
األسرية الفلسطينية محكومة ببقايا من العالقات اإلقطاعية التي نشأت مع
النظام األبوي اإلقطاعي ،الذي أعطى الرجل السيطرة والسلطة املطلقة في
نطاق األسرة.
وال نذيع سرا ً لدى القول إن القرارات والتوجهات الدولية بوجهتها االجتماعية
واملتعلقة باملرأة كثيرا ً ما تواجه االنتقادات ،ويتم التشكيك في دوافعها وحيثياتها،
وينطلق التشكيك من قراءة خاصة تعتبر أن القرارات إمنا تستهدف الثقافة العربية
واإلسالمية ،وأنها تندرج في إطار ما بات يُعرف بالغزو الثقافي الذي يتسرب في
أحد أشكاله من خالل املنظمات واملراكز النسوية .وفي الوقت ذاته ،يو َّجه االنتقاد
إلى احلركات النسوية التي تتبنى في برامجها ورؤيتها االتفاقات والوثائق الدولية
كإطار مرجعي تستند إليه في برنامجها .وعليه ،كثيرا ً ما تُتَّ َهم هذه احلركات من
ِقبل األطراف األصولية بتغريب الثقافة واستيراد أفكار خارجية.
القرار  1325يدافع عن نفسه التسامه باملرونة الكافية ،األمر الذي ميكنه من
والتكيف ،كونه يضع نفسه في خدمة البرنامج النسوي بشقيه الوطني
التأقلم
ُّ
واالجتماعي .إن البرنامج النسائي الفلسطيني ينطلق من اخلصوصية الوطنية
للشعب الفلسطيني ،وينطلق كذلك من احتياج املرأة الفلسطينية للسالم
عبر حتقيق وإجناز التحرر الوطني الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية ذات
يفعل اآلليات املعتمدة من احلركة
السيادة .كما ميكنه وبفعل بنوده وحيثياته أن ّ
النسائية ،ويبعث احليوية في أوصالها ،باملطالبة باملشاركة في مراكز صنع القرار
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الفلسطيني .لذلك ،واستنادا ً إلى ما سبق ،يتضح أن القرار يشبه ويأخذ مالمح
برنامج احلركة النسائية ،األمر الذي يستدعي الربط احملكم بني عناصر القرار
وبرنامج احلركة النسوية.
إن طبيعة القرار العامة واملرنة ،والذي تتقاطع بنوده مع عناصر برنامج احلركة
النسوية الفلسطينية ،متكنه من مقاربة االحتياجات النسوية الفلسطينية.
إن مطالبة املرأة بدور أوسع في مستوى جديد من القرار ليست جديدة ،بعد أن
استطاعت تثبيت مشاركتها السياسية عبر إقرار «الكوتا» االنتخابية في القانون.
كما أن مطالبتها بتوسيع مشاركتها في طواقم املفاوضات لدى انطالق العملية
السياسية واملفاوضات ليست بجديدة .كما أن املشاركة في هياكل األجهزة
األمنية حق طبيعي للمرأة ،وعلى الرغم من عدم اعتياد اجملتمع على انخراط املرأة
في األجهزة األمنية كافة ،فإن حتقيق إجناز مهم على صعيد تق ُّبل اجملتمع واعتياد
املشاركة واالنخراط في هذا اجملال ممكن.
في احملصلة ،إن توطني القرار  1325في فلسطني ،ولكي يصبح جزءا ً عضويا ً من
الثقافة السياسية واالجتماعية احمللية ،ثم جزءا ً أصيال ً من عناصر برنامج احلركة
النسائية الفلسطينية ،ال بد بداي ًة أن يصار إلى تأصيله في الوعي الفلسطيني.
ولكي يصبح القرار جزءا ً من رزمة القرارات الدولية اخلاصة بفلسطني والصادرة عن
مجلس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة ينبغي ربطه نظريا ً وعمليا ً ببرنامج
كلٍّ من احلركتني الوطنية والنسائية الفلسطينية .كما يتطلب األمر وضع أرجل
للقرار ليمشي عليها ،ومبعنى آخر؛ وضع خطة وآليات عمل وميكانيزمات وجداول
زمنية للعمل مبوجب القرار من أجل أن تتم متابعتها من الهيئات النسوية العاملة
مبوجب هذا القرار.

27

الطريق إىل القرار 1325
لقد اعتبر صدور القرار مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوق املرأة .وهو أول قرار
يدعو الدول إلى إشراك املرأة في مستوى جديد من دوائر صنع القرار .إن وضع
القرار في حيز التنفيذ يعتبر نقطة حت ٍّد على أكثر من صعيد .إن حتقيق السالم
نقطة حت ٍّد لسياسة االحتالل الرافض للسالم العادل والشامل .وتطبيق ما يدعو
إليه القرار لصالح املرأة من حقوق اجتماعية ودميقراطية وسياسية مبثابة حت ٍّد
للثقافة اإلقصائية واملتنكرة حلقوق املرأة ومشاركتها العامة على قدم املساواة.
وفي احملصلة ،يُعتبر تطبيق القرار صراعا ً بني إرادة هيئة األمم املتحدة كمرجعية
ملزمة للدول األعضاء وبني قدرتها على إلزام الدول تطبيق َ القرار بسبب ضعف
الهيئة الدولية.
وفي فلسطني احملتلة ،حيث توجد مصلحة حقيقية للمرأة في القرار ،ال بد من
رسم خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تفعيل القرار والعمل به ،ومبا يؤدي إلى
تنفيذه ،مع األخذ بعني االعتبار أن تنفيذه عبارة عن عملية قد تطول زمنيا ً بسبب
تعقيد الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي وتشابكاته ،وبسبب التحالفات التي
أنشأها ،وبسبب سياسة ازدواجية املعايير املتبعة ،وبسبب املآخذ التي ميكن أن
تُساق على سياسة األمم املتحدة وعلى ضعفها.
إن توظيف القرار لصالح احتياجات املرأة الفلسطينية يتطلب العمل وفق
خطة وطنية شاملة على الصعيدين الوطني واالجتماعي ،وعلى املستويني
الداخلي واخلارجي ،منها ما سينفذ من الكل النسائي ،وحتديدا ً في اجلوانب
الوطنية للخطة ،ومنها ما سينفذ على صعيد املؤسسة وفقا ً لتخصصها
في اجلوانب االجتماعية اخلاصة ،لتشكل بجوانبها الكلية عناصر ومكونات
اخلطة الوطنية للمرأة الفلسطينية على قاعدة القرار  ،1325والتي ميكن رسم
مالمحها كما يلي:
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أوال ً :على الصعيد التنظيمي

إن تشكيل جسم تنظيمي ائتالفي مركزي لتفعيل القرار والعمل به يضمن
استمرار العمل باخلطة ،ومبا يضمن االبتعاد عن العمل االنتقائي واملوسمي واجملزَّأ.
إن العمل املنظم يستلزم بشكل رئيسي أن يصار إلى تشكيل جلنة وطنية ائتالفية
من املؤسسات النسائية ،تضم في عضويتها سياسيات وقانونيات وعامالت في
احلقل االجتماعي وفي مجال الضغط واملناصرة ،وتكون مهمتها وضع خطة العمل
على صعيد التوجهات الرئيسية.
ويتعني على اللجنة أن تقود التحركات النسوية على الصعيد احمللي ،وأن
تعد التقارير لوضعها في تصرف األمني العام لألمم املتحدة حول وضعية املرأة
الفلسطينية والقرار واملعوقات التي تعترضه ،وعليها مخاطبة بعثات األمم
املتحدة مبتطلبات وأدوات تنفيذ القرار ،وعليها كذلك أن تقوم بتنظيم احلمالت
العامة واملؤمترات املركزية إذا تطلب األمر من أجل دفع العمل بالقرار ،ومن أجل
وضع املرأة الفلسطينية في دائرة الضوء .كما أن من مهمة اللجنة أن تقوم بوضع
اخلطة للمطالبة بتمثيل املرأة في املستوى األمني ،ومبا يتطلبه األمر من إجراء
املسوح العلمية للوقوف على واقع ومستوى مشاركة املرأة في األجهزة األمنية
ومتطلباته .وعلى اللجنة كذلك أن تقوم بالتخطيط لتعميم املعرفة بالقرار على
صعيد اإلعالم ،وذلك لردم الفجوة الواسعة بني القرار والقاعدة النسوية .كما على
اللجنة وفي اجلانب التنظيمي القيام بتنظيم الصالت التضامنية مع االئتالفات
النسوية العابرة للحدود.
كذلك ،فإن العمل بالقرار بحاجة إلى تشكيالت وطنية فرعية على مستوى
احملافظات ،لضمان تعميم العمل ضمن رؤية عامة موحدة ومتكاملة وضمن
أولويات متوافق عليها ،دون الغوص في مهام تطبيق القرار التخصصية ،وإحالتها
إلى اجلمعيات واملراكز املتخصصة.

ثانياً :القرار  1325واالحتالل اإلسرائيلي
أ -على صعيد األمم املتحدة:
االطالع على تقارير األمني العام لألمم املتحدة ومراجعتها ،بشكل عام ،وتدقيق
الفقرة اخلاصة باملرأة الفلسطينية ،ورفع املذكرات لألمني العام حول وضع
املرأة الفلسطينية حتت االحتالل ،وتزويد بعثات األمم املتحدة بكافة االنتهاكات
والتجاوزات اإلسرائيلية جتاه املرأة ،ومخاطبة األمني العام حول العقبات التي
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تعترض سير القرار وتطبيقه ،ومطالبته لدى الضرورة بإرسال بعثات ووفود إلجناز
التقرير من أرض الواقع.
ب -املساءلة واحملاسبة:
ً
أن تقوم اللجنة باملباشرة بتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية ضد النساء ،بدءا بالوالدات
والوفيات للنساء والرضع على احلواجز ،مرورا ً بحاالت القتل املتعمد للنساء في
بيوتهن في مجازر ارتكبت في قطاع غزة وجنني ونابلس ،وانتهاء بارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية وقعت ضحيتها النساء في غزة ،واستخدام األسلحة احملظورة في احلرب.
لقد آن األوان للقيام بجه ٍد خاص باجتاه الهيئات الدولية اخملتصة باحملاسبة على
اجلرائم االحتاللية في املناطق احملتلة على قاعدة القانون الدولي اإلنساني واتفاقية
جنيف الرابعة ،وعلى قاعدة القرار  ،1325الذي يتحدث في البند السادس عشر منه
عن مسؤولية الدول في وضع ح ٍّد إلفالت اجملرمني الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم
ضد االنسانية وإبادة جماعية من العقاب( .)13لقد وصلت عدوانية االحتالل الذروة
في احلرب على غزة ،وقد اتهمت مؤسسات دولية( )14دولة االحتالل بارتكاب جرائم
حرب ضد املدنيني والنساء واألطفال ،وال بد من مقاضاتهم والتقدم لدى الهيئات
نسوي ينظمه ائتالف القرار  1325بالتعاون مع
اخملتصة بقضايا وشكاوى بجه ٍد
ٍّ
النساء الدوليات العامالت مبوجب القرار.
ج -احلماية الدولية:
لطاملا طالب الشعب الفلسطيني وقواه باحلماية الدولية له حتت االحتالل .لقد
تعرضت املرأة الفلسطينية وما زالت تتعرض للمارسات العدوانية اإلسرائيلية،
وتحُ رَم من أبسط احلقوق املقرة مبوجب وثيقة حقوق اإلنسان ،سواء بسبب مصادرة
األراضي وبناء املستوطنات ،أو بسبب بناء اجلدار العنصري الفاصل ،أو بسبب
سياسة القتل واالعتقال واحلصار واحلواجز .لذلك ،ال بد لالئتالف اخلاص بالقرار
 1325من تفعيل املطالبة باحلماية الدولية في املؤمترات الدولية وعبر احللفاء مبوجب
القرار وفي اخلطاب اإلعالمي.
د -األسيرات:
كان أحد مترتبات وأعباء مشاركة املرأة في النضال املشروع ضد االحتالل أن تتعرض
لالعتقال الدائم ألسباب سياسية وأمنية .لذلك ،فإن من أهم تطبيقات القرار
 1325املطالبة باإلفراج عن األسيرات اللواتي يعشن في ظل ظروف الإنسانية،
ويُحرَمن من أبسط احلقوق املقرة في اتفاقية جنيف بخصوص األسرى ،وإبراز
الظروف الالإنسانية التي وضعت فيها أربع أسيرات حوامل مواليدهن وهن
مقيدات باألصفاد والسالسل .كما يصبح كذلك من املطلوب الضغط واملطالبة
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عبر اجلهات اخملتصة بتحسني شروط وظروف اعتقالهن وتأمني احملاكمات العادلة
لهن ،كما يجب العمل على تأهيل األسيرات احملررات بعد اإلفراج عنهن ،وتوفير
الدعم واإلرشاد النفسي واملعنوي لهن ،وإيالء االهتمام بتوفير العمل لهن وإعادة
إدماجهن في اجملتمع ومساعدتهن في إعادة بناء حياتهن ومستقبلهن.
هـ -اللجوء القسري بسبب اجلدار والبيوت املدمرة:
إثارة سياسة التهجير القسري بسبب سياسة بناء اجلدار وبسبب التدمير
املنهجي للمنازل في الضفة والقطاع ،واألثر الذي تخلقه على صعيد فقدان األمان
واالستقرار األسري ،مع االستفادة من الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل
الدولية في الهاي القاضي بوقف العمل ببناء اجلدار وتفكيكه(.)15
و -صحة املرأة:
عمدت قوات االحتالل إلى منع العديد من سيارات اإلسعاف واملرضى والنساء
اللواتي في حالة الوالدة من الوصول إلى املستشفيات بذرائع أمنية ،وفي تقرير
صادر عن األمم املتحدة متت اإلشارة إلى ارتفاع عدد الوالدات املنزلية إلى  )16(%14بعد
إجراءات احلصار واإلغالق بعد أن كانت  8%قبل ذلك ،وانخفض عدد من يراجعن
األطباء ويستفدن من برامج الرعاية الصحية إلى  82%بعد أن بلغت قبل احلصار
 ،)17(%96كما أن ( )55امرأة( )18وضعن مواليدهن على احلواجز ،وتوفي  32مولودا ً أثناء
الوالدة على احلواجز اإلسرائيلية ما بني عامي  2000و ،2003باإلضافة إلى صعوبة
الوصول للخدمات الصحية ،ما ميلي ،واستنادا ً إلى القرار  ،1325مطالبة األمم
املتحدة بالرقابة على االنتهاكات املمارسة بخصوص حقوق املرأة واإلنسان واحلق
في احلياة على احلواجز اإلسرائيلية ،كما أنه يصبح من الضروري اشتقاق البدائل
عن الوصول للمستشفيات في املدن كتجهيز عيادات خاصة باملرأة في األرياف،
وتدريب املمرضات على التعامل مع الظروف املانعة من أجل حصول املرأة على
والدات طبيعية وآمنة.

ثالثاً :على صعيد الصراع الداخلي

تطور اخلالف السياسي الفلسطيني الداخلي ،وأدى إلى انفجار االقتتال الداخلي.
أظهر االقتتال مظاهر االنقسام ونشوء مشاعر الكراهية ورفض اآلخر اخملتلف
وقد َ
سياسيا ً وثقافياً .وقد أظهرت األزمة العاصفة التي حلّت باجملتمع اللجوء إلى
حل اخلالفات بقوة السالح كبديل للحل من خالل احلوار والتوافق ،األمر الذي يهدد
التعددية الفكرية واالجتماعية في اجملتمع ،مما يتطلب ما يلي:
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•بناء الشخصية احلوارية :إن أحد أهم استخالصات جتربة االنقسام اجلغرافي
والسياسي إثر احلسم العسكري في غزة ضرورة التوجه إلى بذل اجلهد الالزم
باجتاه العمل على التثقيف بأهمية ثقافة احلوار ،وأهمية اإلقرار واالعتراف
باآلخر اخملتلف وبحرية الرأي والتفكير واملعتقد دون إكراه .ومن هنا ،ال بد
من التوجه لألمهات من موقعهن كنصف اجملتمع الذي يربي النصف اآلخر
ببرامج تستهدف خلق شخصية األم احلوارية التي تربي أبناءها على قيم
االعتراف باآلخر اخملتلف ،وقيم االعتراف بالتعددية والتنوع في اجملتمع ،وقيم
حل اخلالفات املتنوعة في اجملتمع عبر احلوار احلر والدميقراطي دون إكراه أو
إرهاب.
•مهارات مواجهة األزمات وإدارتها :التوجه للشابات في اجلامعات حيث
التجمعات الطالبية الكثيفة ،وحيث يتجسد اجملتمع بخالفاته بشكلها
املصغر ،مع األخذ باالعتبار ميزة القطاع الشبابي وحماسه واندفاعه والذي
يتوقع انفجار اخلالف في صفوفه ،والتوجه بالبرامج التدريبية ذاتها الهادفة
إلى خلق الشخصية احلوارية ،والتدريب على أساليب حل اخلالفات واألزمات
وإدارتها ضمن القنوات واآلليات الصحيحة.
•السلم األهلي في اجملتمع ودور املرأة :ال شك أن مخاوف انفجار الصراع
الداخلي ما زالت تطل برأسها مهددةً السلم األهلي ،مما ميلي مواجهة اخملاطر
بشكل مسبق عبر سياسات وإجراءات تستهدف احلفاظ على االستقرار،
ومنعا ً لتكريس الصراع واخلالف .لقد تقدمت املرأة مببادرات خاصة ،وشاركت
املرأة في املبادرات الوطنية لرأب الصدع ،إال أن تأثيرها كان محدودا ً لبقائها
في إطار النخب ودون أن تتجسد على الصعيد القاعدي الستقطابه وتبنيه
قضايا اخلالف ،األمر الذي يفرض االهتمام القيادي النسوي لتحفيز املبادرات
التي تستهدف احلفاظ على السلم األهلي في اجملتمع ،وحمايته من العبث
واإلخالل ،والذي تتحمل املرأة فيه دورا ً مبادرا ً ورئيسيا ً بسبب ما تتميز به من
حرص على أمن اجملتمع ،وألنها بطبيعتها بعيدة عن اخلالف ونعرات االستقواء
ٍ
والسيطرة.
•الفلتان األمني ودور مانع للمرأة :ال شك أن مظاهر الفلتان األمني التي
تفشت في اجملتمع تعود إلى جمل ٍة من األسباب التي أنشأت الظاهرة
وفاقمتها ،ويتحمل االحتالل جزءا ً رئيسيا ً منها ،ويتحمل اجلزء اآلخر السلطة
الفلسطينية بشكل رئيسي ،واألحزاب واملؤسسات تتحمل جزءا ً آخر ،كما أن
تأخر املعاجلة أدى إلى صعوبتها .وقد تضرر اجملتمع ووحدته من غياب القانون
واألمن والنظام ،وعانت املرأة من مظاهر الفلتان ،وقد رافق الظاهرة آثار اخلوف
في اجملتمع ،وجتلت بخوف األهل على بناتهم من اخلروج إلى األماكن العامة،
كما أدى إلى حاالت التسرب من املدارس ،والزواج املبكر ،واعترت اجملتمع مظاهر
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فقدان الثقة بني أفراده بسبب العجز عن حل املشكلة املتنامية ،وقد سقط
( )475قتيال ً وقتيلة في عامي  2005و 2006كضحايا الستخدام السالح
الفالت( ،)19منهم عدد من النساء واألطفال ،كما مت اختطاف ( )123شخصا ً
خالل العامني املذكورين ،وقد وقعت عديد الفتيات والطفالت ضحايا للخطف،
ولم يكن أمام أحد سوى االجتماعات واالستنكار والتنديد بالبيانات ،وتنظيم
بعض االعتصامات واملسيرات املتفرقة مبشاركة املرأة دون متاي ٍز لدورها الذي
ال بد من متييزه على قاعدة الدور اإلنساني للمرأة كحارسة للحياة والبقاء.
•بناء قوة مانعة من املؤسسات النسوية للفلتان :تقوم على أساس رصد
حاالت الفلتان وأثرها على املرأة ،والضغط والتأثير على مراكز القرار لتفعيل
دور القانون والقضاء حملاربة الظاهرة وإعادة األمور إلى سابق عهدها.
•جلنة نسائية إلسناد األجهزة األمنية في سعيها لضبط الفلتان واستعادة
النظام وسيادة القانون.
•العنف ضد املرأة كانعكاس لغياب املرجعيات القانونية والفلتان :استغالل
البعض عجز املرجعيات عن الوفاء بدورها قد أدى إلى ازدياد العنف ضد املرأة،
سواء عدد حاالت القتل على خلفية ما يسمى قضايا الشرف ،أو احلرمان من
اإلرث ،أو ازدياد العنف العشائري.
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املعوقات واملعضالت التي تواجه تطبيق القرار
يف فلسطني
أوال ً:

العامل الذاتي املتعلق بأداء احلركة النسائية :إن مضي ثماني سنوات على صدور
القرار  1325دون تعاطي احلركة النسائية الفلسطينية مع ما يوفره من إمكانات
مهمة للقضية الوطنية والنسوية من أبرز املشكالت التي تواجه تعميم املعرفة
بالقرار .وميكن اجملازفة والقول إن القرار الدولي ال تكاد تعرفه عديد القيادات في
املؤسسات النسوية ،األمر الذي يعكس ترهال ً في بُناها ،مبا ينطوي عليه ذلك من
معاني فقدان التجدد واحليوية ،ويضع عالمات استفهام حول تراجع األداء النسوي
القيادي ،وتغييب القاعدة النسوية عن القرار بشكل عام.

ثانياً:

دور االحتالل في إعاقة تطبيق القرار :القرار  1325الذي صدر بإجماع مجلس األمن
دون مواجهة «الفيتو» من أحد لم يضع في اعتباره الفلسطينيات من قريب أو
بعيد ،وفي حينه صدر آخذا ً باعتباره ظروف النساء في أماكن أخرى تعيش ظروف
الصراع املسلح ،كدول أوروبا الشرقية ودول أفريقية وآسيوية .كذلك ،فإن املعضلة
التي تواجهها القرارات الدولية في فلسطني ذات طبيعتني متعارضتني:
جميع القرارات املتصلة بالقضية الفلسطينية ال تلتزم إسرائيل بتنفيذها
وتسعى إلى تعطيلها ،أو تعمل على إجراء تعديل عليها في محاولة للهبوط
بسقوفها السياسية ،ال سيما في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو ،وفقا ً ملوازين
القوى الدولية على أرض الواقع وفي األمم املتحدة.
كذلك ،فإن إسرائيل املوقعة على القرار ستعمل على إجهاض أي حتركات
نسوية فلسطينية ذات طبيعة وطنية لتطبيق القرار ،في الوقت الذي تسمح
فيه ،على سبيل املثال ،بتواجد اإلسرائيليات املطبقات للقرار على احلواجز كـ
«نساء ضد احلواجز» أو «نساء لتسهيل احلواجز» أو «مراقبة احلواجز».
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Obstacles that Impede the
Implementation of Resolution 1325 in
Palestine

First: Performance of women movements:
Res. 1325 was adopted eight years ago, but the Palestinian women
movement has not benefited from the significant potential it provides
to the national and women cause. There is a need to raise awareness of
the Resolution, as some leaders of women organizations barely know
about the Resolution. This may be attributed to their flaccid structures
that result in a lack of vitality and renovation, and may explain the
deterioration of the performance of women leadership and the absence
of women from decision-making in general.

Second: The role of occupation in obstructing the
implementation of the Resolution:
Res. 1325 was unanimously passed at the UN Security Council, and
was not “vetoed” by any party. It overlooked Palestinian women and
was considering the condition of other women living in armed conflict
zones, such as East Europe, Africa, and Asia. Hence, the dilemma and
contradiction of international resolutions in Palestine:
All resolutions pertinent to the Palestinian Question are not binding
to Israel; it seeks to obstruct them or amend them to reduce their
political impact, especially after Oslo and as a result of the existing
international balance of power on the ground and inside the UN.
Moreover, Israel, a signatory of the Resolution, will seek to abort any
actions of a national nature taken by Palestinian women to implement
the Resolution. On the other hand, Israel will allow Israeli women
organizations concerned with implementing the Resolution, such as
“Women against Checkpoints,” “Women to Facilitate Checkpoints,”
or “Checkpoint Watch” to be at checkpoints.
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Society has been adversely affected by the lawlessness and
the lack of security and order. Women have suffered from this
situation that has frightened the society. This is manifested
in the fear of parents to allow their daughters to go out to
public places, which led to cases of school truancy and early
marriages. A state of distrust prevailed in the society because
of the failure to address this growing problem. 475 men and
women were killed between the years 2005 and 2006 by
lawless arms19 including a number of women and children.
123 persons were abducted during the same period, including
several young girls and female children. Nothing could be
done except statements of denunciation, meetings, some sitins and a few demonstrations in which women participated
but had no distinctive role. There is a need for a distinctive
role for women based on their human role as guardians of life
and survival.
•

Build a deterrent force consisting of women against
lawlessness, that would monitor cases of lawlessness and
their impact on women, and advocate and lobby at decisionmaking centers in order to activate the role of the law and the
judiciary in combating this phenomenon and restoring normal
conditions.

•

Form a women committee for the support of security
services in their efforts to restore order and the rule of law.

•

Combat violence against women because of the absence of
legal references and lawlessness: Some have exploited the
failure of the legal bodies to perform their role, which has led
to an increase in violence against women, witnessed in the
number of the so-called “honor killings,” deprivation from
inheritance and increased tribal violence.
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•

Build the interlocutor personality: Exert efforts to educate
on the importance of dialogue, the need to acknowledge and
recognize the different other, the importance of freedom of
opinion and confession, and avoiding duress. There is a need
to target mothers who constitute half the society, as they
raise and up-bring the other half, with programs that aim at
building their personalities as interlocutors. This way they
will raise their children to believe in values of accepting the
other, recognizing plurality and diversity within the society,
and the need to resolve conflicts through free and democratic
dialogue, rather than duress and terrorization.

•

Build youth skills of crisis resolution and management:
Address young female students in universities, which reflect
the whole society with all its differences, bearing in mind the
enthusiasm and fervor of the youth that may possibly lead to
disputes among them. Provide them with training programs on
dialogue that aims at forming interlocutor personalities and train
them properly on conflict resolution and crisis management.

•

Civic peace and the role of women: There are valid concerns
towards the possibility of further internal conflict. There is
a need to pre-empt such risk through policies and measures
that aim at maintaining stability and prevent conflict. Several
initiatives, some of which involved women, have had only
limited impact, as they were elitist and did not reach out to
the grassroots to embrace the issue of the conflict. There is
a need for women leadership to launch initiatives that aim at
preserving civic peace within the society and protecting it from
abuse. Women can take a main and leading role because they
are keen on the security of the society and are less inclined to
disputes, the use of force and domination.

•

Lawlessness and a preventive role for women: Undoubtedly,
the security disorder that has spread in the society has several
causes. While occupation is responsible for a major part of it,
the Palestinian Authority, the parties and institutions are also
partially responsible for it. The delay in treating the situation
has aggravated and complicated it.
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There is also a need to rehabilitate them after their release, provide them
with mental and moral counseling, provide them with job opportunities,
reintegrate them into the society, and help them reconstruct their lives
and future.
e- Compulsory displacement resulting from the Wall and house
destruction:
Raise the issue of compulsory displacement resulting from the Wall and
the systemic destruction of houses in the West Bank and Gaza; highlight
their impact in terms of loss of family safety and stability, using the
Advisory Opinion of the International Court of Justice of the Hague,
to demand stopping the construction of the Wall and dismantling it15.
f- Women’s health:
Occupation forces prevent ambulances, sick persons and women in labor
from access to hospitals using security pretexts. A UN report indicated
the increase in the number of home births to 14%16 after imposing the
closure and siege, in comparison with 8% before. It also indicated the
decrease in the number of women seeking and benefiting from healthcare
to 82%, in comparison with 96% before the siege17. Moreover, 55 women
have given birth to their newborns at checkpoints18, and 32 infants have
died during delivery at Israeli checkpoints between the years 2000 and
2003. Furthermore, there is difficulty in access to healthcare, which
necessitates, in accordance with Res. 1325, addressing the UN and
demanding monitoring violations against the rights of women, human
rights and the right to live at Israeli checkpoints. It is also necessary
to find alternatives to hospitals in cities, and to equip women’s clinics
in the rural areas, train nurses to deal with difficult conditions so that
women can have natural and safe births.

Third: Internal Conflict
The internal political Palestinian conflict aggravated and led to internal
fighting, which revealed division, hatred, and rejection of the other,
who may be different politically and culturally. The crisis that afflicted
the Palestinian society showed that conflicts are resolved through
violence rather than dialogue and consensus, in a manner that threatens
the intellectual and social plurality of the society. Hence there is a need
to do the following:
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b- Accountability:
The committee shall document Israeli violations against women,
including births and deaths of women and newborns at checkpoints,
cases of deliberate killing of women in their houses and the massacres
committed in Gaza, Jenin, and Nablus, crimes against humanity against
women in Gaza, and the use of banned weapons in war. It is time to
exert concerted efforts with specialized international bodies, to hold
occupation accountable for its crimes that violate the International
Humanitarian Law and the Fourth Geneva Convention. Such efforts
shall be based on Res. 1325, whose Article 11 speaks of the responsibility
of all States to put an end to impunity and to prosecute those responsible
for genocide, crimes against humanity, war crimes13. The occupation’s
aggression has peaked in Gaza. International organizations14 have
accused Israel of committing war crimes against civilians, women, and
children. There is a need to prosecute them and file cases and complaints
at the competent specialized bodies, with the effort of women within the
framework of Res. 1325 coalition, and in cooperation with international
women bodies that operate in accordance with this Resolution.
c- International protection:
The Palestinian people have always demanded international protection
under occupation. Palestinian women have been and continue to
be victims of Israeli aggressive practices. They are deprived of the
their basic human rights, because of land confiscation and building
settlements, building the Apartheid Wall, and the policies of killing,
arrests, sieges and checkpoints. Hence, Res. 1325 coalition must scale
up the demand for international protection at international conferences,
through allies and in the media, using Res. 1325.
d- Women prisoners:
One of the consequences of the involvement of women in the struggle
is their arrest for political and security reasons. Hence, one of the most
important applications of Res. 1325 is to demand the release of women
prisoners, who live under inhumane conditions and are deprived of
the basic rights of prisoners stipulated by the Geneva Convention,
highlighting the inhumane conditions that four women prisoners
suffered from, as they were shackled during child birth. There is also a
need for advocacy efforts with the competent bodies in order to improve
the conditions of their imprisonment, and ensure fair trials for them.
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First: at the organizational level:
Forming a central coalition among organizations to activate and utilize
the Resolution to ensure that work is implemented according to the
plan, and is not casual, partial, or selective. Organized action requires
the formation of a national coalition committee consisting of women
organizations, and includes women politicians; women from the legal
profession, sociologists, and experts in lobbying and advocacy. The
committee shall formulate the outline of the action plan, lead women
action at the local level, report to the UN Secretary-General on the status
of Palestinian women, and obstacles that impede the implementation
of the Resolution. It shall address UN bodies on the requirements and
instruments for the implementation of the Resolution, and shall organize
public campaigns and central conferences to move the implementation
of the Resolution forward, and shed the light on the status of Palestinian
women. The committee shall also formulate a plan for demanding the
representation of women at the security level, and shall conduct all the
necessary scientific surveys to assess the reality, level, and requirements
for the participation of women in the security services. The committee
shall plan for informing about the Resolution in the media, and bridge
the large gap between the Resolution and women at the grassroots level.
The committee shall also build solidarity relations with other women
coalitions abroad.
Implementing the Resolution also requires forming secondary bodies at
the governorate level, to ensure adopting a unified and integrated vision
and agreed priorities. Specialized aspects of the implementation of the
Resolution, though, shall be left to the specialized organizations.

Second: Res. 1325 and Israeli Occupation
a- At the UN level:
Review UN Secretary-General’s reports in general, and the paragraph
on Palestinian women, in particular. Submit to the Secretary-General
memoranda on the conditions of Palestinian women under occupation;
inform UN offices of all Israeli violations against women; address the
Secretary-General about the obstacles that impede the implementation
of the Resolution, and demand sending missions and delegations to
report from the field.
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The Road to Resolution 1325

Res. 1325 marks a new era in women rights. It is the first decision
that calls for engaging women in a new level of decision-making.
Enforcing Res. 1325 comprises several challenges. Achieving peace
is a challenge to the occupation policy that rejects just and lasting
peace. Implementing the social, democratic and political women rights
stipulated by the Resolution constitutes a challenge to the prevailing
culture of exclusion of women and their right to equal participation
in the public life. Implementing Res. 1325 creates a conflict between
the will of the UN as a binding frame of reference for all memberstates, and its poor ability to urge member states to comply with the
Resolution, because of its weakness.
In occupied Palestine, there is a real interest for women in this
Resolution. Hence, there is a need for drawing a comprehensive and
integrated map for activating and enforcing the Resolution, taking into
consideration that this will probably be a long-term process, because
of the complications of the Palestinian-Israeli conflict, the relevant
alliances, the double standards policy and the shortcomings related to
the policies and the weakness of the UN.
Utilizing Res. 1325 to meet the needs of Palestinian women requires
adopting a comprehensive national plan at the national and social
levels, both internally and externally. Part of this plan, particularly the
national aspects, shall be implemented by all women organizations,
while social aspects shall be implemented at the institutional level,
each according to its field of specialization.
The most important features of the National Plan for Palestinian
Women based on UN Res. 1325 are the following:
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The broad and flexible nature of the Resolution, which overlaps with the
program of the Palestinian women movement, enables it to address the
Palestinian women needs. Women demands for a larger role in high level
decision-making are not new, as they have succeeded in establishing
political participation by law, through the quota elections systems. They
had previously demanded participation in the negotiations teams of the
peace process; moreover, women participation in the security services is
a natural right of women, although it is not a common socially accepted
practice yet.
In order to establish Res. 1325 as an organic component of the local
political and social culture in Palestine, and a genuine element of the
program of the Palestinian women movement, it has to be rooted in the
Palestinian consciousness. In order for Res. 1325 to become part of the
package of UN Security Council and General Assembly international
resolutions on Palestine, it must be linked theoretically and practically
with the programs of the Palestinian national and women movements.
Moreover, the Resolution needs plans, mechanisms, and timetables for
follow up by the concerned women organizations.
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Second: The international social documents and the
program of women movement
The international decisions and conventions on various women
issues, including the political, social, or economic, do not enjoy the
same positive perception as the international resolutions pertaining
to the political dimension of the Palestinian question. International
resolutions pertaining to the social dimension, the Arab cultural
specificities and the status of women in the Palestinian society are
treated with double standards. Women in the Arab culture are the
private property of the family, tribe, community, village, father, brother,
husband and son. There is a sense of domination and custodianship
over women movements, decisions, and actions. Palestinian family
life is under the influence of remnants of feudalism, and the feudal
patriarchal system, which granted men absolute control and power
within the family.
Social aspects related to women in international resolutions and
conventions are often subject to criticism and skepticism in their
motives and goals. Such a position stems from the suspicion that these
resolutions target Arab and Islamic culture, and constitute a part of the
so-called cultural invasion, implemented through women organizations
and centers. This pretext is also used to attack women organizations
that adopt the vision and programs enshrined in these international
instruments. Fundamentalist parties accuse these women movements of
westernization and importation of foreign ideas.
Res. 1325 is flexible enough to enable adjustment and adaptation,
as it provides a foundation for national and social aspects of women
programs. The Palestinian women program stems from the specific
national conditions of the Palestinian people, and from the need of
Palestinian women for peace, through achieving national liberation and
establishing the independent and sovereign Palestinian state. Such a
program can activate the women movement to demand participation in
Palestinian decision-making. There is an overlap between the Res. 1325
and the main features of the program of the women movement, and this
necessitates linking the elements of the Resolution with the program of
the women movement thoroughly.
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Resolution 1325 and Palestine

First: International resolutions and the Palestinian
National and Cultural Specificities
In order for women organizations to be able to use any international
resolution, particularly addressing women issues, it has to resonate
among women in particular and the society in general. The Resolution
must gain a certain status in the collective consciousness of the
Palestinian women and society. It must receive similar attention as
other UN resolutions on the Palestinian Question, including Res. 194
on the right of return of Palestinian refugees, Res. 181 on establishing
two states for two peoples over the land of Historic Palestine, and Res.
242, which demands Israeli withdrawal from Occupied Palestinian
Territories. Palestinians consider these resolutions, as well as others
on Jerusalem and the illegitimacy of settlements, as representative of
international legitimacy, and constitute a common denominator with the
international will, as well as a premise for demanding implementation.
Palestinians almost memorize these resolutions, and have a positive
perception of them. PLO contributed to formulating this collective
culture about the use and importance of these resolutions, which have
become a package that constitutes part of Palestinian culture, as well as
the political and local culture and part of the tenets of partisan political
programs.
Hence, in order to consolidate Res. 1325 in Palestine, the Palestinian
women movement must link it to other international resolutions of
a direct political nature, through its programs and mechanisms and
political and media discourse, and demand the implementation of
all international resolutions pertinent to the Palestinian Question in
conjunction with Res. 1325.
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Consequently, the Security Council can only appeal for implementing
this Resolution, or at best, issue reports that condemn those who resist
implementation of the Resolution, or accuse the aggressive Israeli
practices but fail to judge them. On several occasions, the UN retracted
from previous positions to protect Palestinian women. An example is
the gradual deterioration of the UN position towards the series of Israeli
massacres against Palestinian civilians in Nablus, Jenin refugee Camp,
Rafah and others.
Third: The Absence of mechanisms and timeframes:
Not only does the Resolution not stem from a binding Chapter of
the UN Charter, but it also lacks mechanisms for implementation.
The Resolution lacks any binding timeframe for implementation by
member-states. Timeframes and agendas identified by member-states
themselves will only bind these states to implement the social aspect
of the Resolution.
Mechanisms and timeframes pertaining to peacemaking will not be
effective, since peace can only be the outcome of the efforts of several
states that had been at war and have a desire for peace. This is the
responsibility of parties capable of imposing peace, such as the UN.
Undoubtedly, the Palestinian people lack confidence in the UN and its
resolutions, because none of the international resolutions pertinent to
the Palestinian Question has been implemented, although more than
half a century has passed since some of them had been taken. Another
reason is the double standards and the American hegemony over
international decisions in its favor and in favor of Israel. Consequently,
the international organization has limited capacity and has become
hostage of the policies of superpowers, which weakened its role and led
to its loss of independence.
It is anticipated that the implementation of the political and national
aspects of Res. 1325 will face rejection, as it will find a party that will
obstruct its enforcement. Nevertheless, we will still have to use this
Resolution at all levels to remind the UN and the Secretary-General of
its limitations in implementing the Resolution and protecting Palestinian
women from Israeli brutality, and confront the Israeli position that
opposes the peace process as a whole.

22

Palestinian Women and Resolution 1325

Weaknesses of Resolution 1325

First: The Resolution and the permanent state of war:
Despite the opportunities that the Resolution provides for women in
general, it suffers from major weaknesses. The Resolution considers
wars beyond the capacity, even of the UN, of the international
organization established in order to keep world peace. The paradox is
that in speaking of peace, the UN is fully cognizant of the destructive
results of armed conflicts, but new wars and occupations are launched
in its name, causing turmoil and tension in the world, that result in
the displacement and uprooting of stable families, causing the gravest
damage to women and children.
Hence, it is only normal that the Resolution faces opposition among
women in Palestine and other war-stricken countries. Nevertheless,
Palestinian women are required to consider this Resolution, since its
advantages outweigh its disadvantages, if utilized as a new tool for
engaging against and exposing the policies of the aggressive occupying
state that violates international resolutions and legitimacy.
Second: Weakness in elements of compliance:
Although Res. 1325 is a Security Council Resolution and is binding for
all member-states, the preamble and its references are not compelling
enough to impose peace and stability. It is based on resolutions pertinent
to the protection of civilians during wars, and these are not sufficient
to help women and children live in peace, or protect them from risks
of wars, such as displacement, rape, exploitation, and impoverishment.
It also neither ensures intervention to stop the aggressor, nor deters
aggression or identifies the necessary determinants to stop it. This is
the case because the Resolution is not based on Chapter Seven of the
UN Charter, which authorizes the UN to use force to enforce decisions.
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during wars and exert all possible efforts to find solutions to conflicts in
order to preserve life, since women are the first victims as they are the
weaker party in the social power relations. Moreover, women enjoy a
human influence that is more deterrent than armed deterrence. Palestinian
women have often been seen unarmed and rescuing children and youth
from the Israeli army during the First Intifada. In Beit Hanoun, women
marched peacefully towards the Mosque and succeeded in breaking the
siege12. Women, as elements of change in the society, are entitled to
participate in the political and social junctions of change.
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Third: The Resolution meets the need of Palestinian
women for internal civic peace.
Serious risks that threaten the unity of the Palestinian national and social
fabric have emerged because of the political internal fighting or the state
of lawlessness. The tension resulting from internal political disputes in
Palestine had a direct impact on the lives of women, since they are part
of the membership of different parties, adopt their political positions,
and are involved in some forms of confrontation (demonstrations, sitins, marches etc). Moreover, women are affected because of the impact
on their families; in case a family member belongs to a certain faction
and has possibly been arrested or killed, or had to change place of
residence for reasons related to the internal dispute, which threatens the
stability and security of the family in general.

Fourth: Establishing women alliances and networks
Res. 1325, which addresses the entire world, provides for joint action
among women from various countries who share common concerns
and provides for solidarity among peoples in a manner that allows and
enables women as individuals and institutions in stable and independent
countries and societies to move in internal and external directions. There
is a need to set up women networks and formulate joint mechanisms,
and integrated plans and programs based on the Resolution, to enable
women to lobby the implementation of the Resolution, through global
women solidarity based on a feminist perspective. In this context,
Palestinian women must continue to advocate their national cause,
establish solidarity, and support alliances for achieving liberation and
independence in a manner that empowers the global women’s voice
against disturbing world peace. There is a need for using organized
global action and mobilizing the world public opinion in support to
lobby for the right of the Palestinian people to independence among the
states that have a say in the Palestinian Question.
Within the context of the continuous pursuit of the UN to develop
women’s participation in public life, this Resolution captured the
special abilities of women that grants women the right to contribute to
peacekeeping efforts. Women are responsible for maintaining daily life
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the other depends on daily events. The women’s movement moves amid
national and social issues according to realistic factors on the ground.
Hence, various groups within the Palestinian women’s movement, with
few exceptions only, will find the content of Res. 1325 and its guidance
that calls for peacekeeping, peacemaking, and involvement of women,
a new space for action and demanding rights. They will consider it an
inspiration that renews their mission, programs and mechanisms of
action, as it provides for political engagement with Israeli occupation. It
seeks achieving peace and security and calls for making a leap forward
in terms of effective women involvement, manifested in new roles for
women in peacemaking; they can make efforts at the popular level to
call for a real adoption of Res. 1325 and lobby for its implementation.

Second: The wide geographic scope of the Resolution
contributes to its implementation.
Throughout the Palestinian-Israeli conflict, Palestine received several
important and positive resolutions that identified the premises for
resolving the conflict. The Palestinian people, and their national
institutions and forces on the ground, have adopted all these resolutions.
Nevertheless, all these resolutions remain unimplemented, although
some had been adopted over half a century ago. However, Res. 1325,
which enjoys a wide geographic scope and addresses all states of the
world including Palestine calling for its enforcement, may have an
additional strength and momentum if well utilized.
The Resolution will receive the support of all women and peoples
of the world addressed by the Resolution. The will of women who
live in countries that suffer from conflict and lack external solidarity
and support, or women who love in free and sovereign states, who
exert efforts of solidarity, or who occupy positions that enable them
to formulate solutions for difficult national problems shall lead to
its implementation. The geographic universality of the Resolution
provides for the possibility of establishing global women alliances,
networks, and lobbies for enforcing the Resolution in countries where
women suffer from the absence of peace, or countries where women
suffer from marginalization and absence.
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The Importance of the Resolution at the
Palestinian Level:

First: The wording of the Resolution conforms to the
general program of the Palestinian women movement
The Resolution is particularly important for Palestinian women, who
suffer from two forms of oppression: one is the oppression, violence
and brutality of occupation, and the other is the male oppression that
impedes their full equality as citizens in accordance with Palestinian
references, namely the Charter of Independence and the Palestinian
Basic Law.
It is known that the Palestinian women’s organizational map is closer
to a rainbow that contains all the intellectual and social colors of
the Palestinian spectrum. There are numerous women frameworks,
societies, and centers that work at the women’s grassroots level. Some
constitute extensions to political factions and derive their programs
from the general agendas of the political factions to which they belong.
Other specialized women societies and centers adopt specialized and
specific women programs and are guided, at the political level, by the
national program of the majority.
Hence the peculiarity of the Palestinian women’s movement, in which
some parties give priority to the national agenda and national priorities
in their programs, activities, and discourse, while other parties give
priority to women and social issues in their programs, media discourse
and on the ground. Consequently, the Palestinian women’s discourse
and program couples national and social dimensions.
The Palestinian women movement considers that advancing one moves
the other forward, in a dialectic relationship, and that priority of one over
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etc), and proposes measures, mechanisms and
changes that states must undertake in order to seek
its implementation, and that will lead to core changes
in roles, concepts, content and procedures up till
enforcement.
Fourth:

The wording of the paragraphs pertaining to the Security
Council agenda on maintaining peace and security has a
strategic perspective and dimension that requires longterm political commitment as well as financial and human
resources. The Security Council will have to address the
topics and their gradual and phased implementation,
which ensures that such implementation is accompanied
by social co-motion and changes in the role of women in
their societies.

Fifth:

Res. 1325 addresses the issues of peace, security, and
women. It unites the national-political dimensions
and women’s and social dimensions. This gives the
Resolution the particularity of addressing complex
global problems that have national, political, social, and
democratic dimensions. States, as well as women and
social movements, must adapt the Resolution to suit
the local needs of the states and the reality and level of
development of women there.
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The Significance of Resolution 1325

The Security Council consisting of fifteen member states-five
permanent Member States (U.S.A, Russia, China, France, and U.K)
and ten changing non-permanent Member States-adopted Res. 1325
in October 2000.The countries participating in that session were
Argentina, Bangladesh, Canada, Jamaica, Malaysia, Mali, Namibia,
The Netherlands, Tunisia, and The Ukraine. It is observed that the
non-permanent member states rotate membership according to
considerations of regional groups and continent-based distribution to
ensure that all resolutions are reached with the participation of Arab,
African, Asian, Latin American, East, and West European states.

The Significance of SCR 1325:
First:

The significance of this Resolution stems from the fact
that it was adopted by the Security Council, the first
international agency, and hence establishes a binding
international commitment on behalf of the member states
and the UN organization to implement it and set followup mechanisms.

Second:

This is the first Security Council resolution of its kind
that decides over the participation of women in decisionmaking positions of a security and military nature, which
is a leap forward regarding the nature of the roles of
women and their participation in new non-stereotyped
political levels.

Third:

It is an unprecedented resolution as it addresses a
wide range of topics (peace negotiations, security,
minesweeping,
refugee
camps,
reintegration,
international peace missions, peacekeeping forces,
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Social Backwardness and GenderBased Discrimination

Palestinian women who live in a conservative and traditional society
continue to suffer from gender-based discrimination. Palestinian women
suffer from slow progress in their democratic rights, including their
right to participate in economic, social, and other forms of decisionmaking. Despite the progress achieved by Palestinian women in the
hierarchy of the political system, as they became ministers, occupied
senior positions in the public service, became judges, legislators and
diplomats, several socio-economic areas continue to be restricted. The
PNA adopted policies that improve women’s participation and establish
the foundation for equality and the protection of women rights, such
as adopting the quota elections system by law and the President’s
ratification of The Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW)11. Nevertheless, women’s
contribution to leadership in institutions of sovereignty continues to
be limited, symbolic and not comprehensive. Women’s presence is
restricted to administrative and junior positions. Women’s organizations
must adopt policies and actions, including lobbying efforts that improve
women’s participation and grant women access to new domains of
decision-making in institutions of sovereignty, utilizing Res. 1325.
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Civic Peace and Social Rifts

Civic peace in the Palestinian society continues to suffer from the
trauma of lawlessness, followed by the trauma of internal fighting,
which led to the spread of the culture of hatred and lack of trust among
the one people.
Internal fighting and lawlessness contributed to weakening the stability
of the society, with their impact on social and family relations, as they
transferred the conflict from a social and political context to social and
tribal contexts. This spread an atmosphere of hatred, cultivated seeds
of civil war, aggravated tension, threatened Palestinian civic peace and
social cohesion, and had an impact on every home and family, affecting
relations among brothers, creating gaps and rifts in the social bonds
among neighbors, relatives and work colleagues.
The strenuous state of the Palestinians has had a direct impact on
women, as they became the victims of lawlessness and internal fighting.
Sixty five women were killed as a result of lawlessness and chaos, and
twelve women were killed by the military action in June 2007. Gazan
women also paid a heavy price for the internal conflict, as it led to cases
of divorce and the spread of the phenomenon of partisan marriages10.
Lawlessness led to the killing women for revenge; cases of honor
killings were also reported. Tribalism flourished, and hence intervention
in the lives of women, the private property of the tribe, increased.
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weapons, ignored International Humanitarian Law and applicable
international conventions during wars. Ultimately, the war in Gaza
added new numbers of female refugees and displaced. Palestinian tents
increased by 100,000 tents, and women martyrs increased by 1088.
Women have been affected by the policies of land confiscation,
settlement building and the escalating arrest policy. More than 500
women9 have been arrested during the past eight years, while Israel
covers up its aggressive policy by talking about the peace process and
negotiations.
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Palestinian Women are the Direct
Victims of Occupation

Palestinian women inside Palestine and in the Diaspora have paid a
heavy price for this prolonged and aggressive occupation. Occupation
has martyred thousands of women since the beginnings of the last
century. This policy of killing intensified during the 1948 aggressive
war, the Six-Day War that resulted in the occupation of the remaining
Palestinian Territories in 1967, and the continuous and recurrent
invasions of Palestinian Refugee Camps in Lebanon. Many women
were martyred during the First Intifada in 1987. The suffering of
Palestinian women peaked, though, during the Second Intifada, towards
the end of 2000.
During the Second Intifada3, the Occupation fully destroyed 8300
houses
and 70,000 houses partially4. It continued the policy of house
demolitions in Jerusalem on the pretext of lack of building permits, and
ignored the decision of the International Court of Justice in The Hague
to stop the construction of the Racist Wall. The segregation Wall led
to the compulsory displacement of the people and the fragmentation
of families. This policy mainly affected women, who by their nature
play a major role in establishing and enhancing family ties and social
relations. Building the Wall and displacing families had a psychological
and physical impact on women, as the displacement moved families
away from their community and family networks.
The brutal war against Gaza destroyed 24,000 houses5, including
4,000 houses that were fully destroyed6. Israel destroyed houses and
razed land without any consideration of the basic international laws on
wars. People were sometimes given only five minutes to collect their
belongings and evict. The Occupation has committed war crimes and
crimes against humanity7 in Gaza, and used internationally banned
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The above indicates that the UN, and through its pursuit to develop
women’s participation in public life, has captured the suffering of
women, especially in armed conflict zones, which grants women the
right to contribute to peacekeeping efforts. Women are among the main
victims of wars and are responsible for maintaining daily life during
wars, in addition to their deterrent ethical responsibilities, as they are
mothers who bear life. All this qualifies women to be keepers of life and
advocates of stability and safety, as their absence, because of external
occupation and aggression, or because of ethnic, sectarian, or political
internal conflicts and disputes, harms mostly women.
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Resolution 1325: Women and Peace

None of the fifteen Security Council Member States opposed Res.
1325. The Council based its decision on several considerations; women
constitute half the globe, and their participation in peace negotiations in
war-torn countries is essential from a democratic perspective.
The Council also expressed its awareness of the reality of men’s
participation in war, while women care for families, and are hence more
knowledgeable of the requirements for supporting the society because
of their direct relation with its suffering.
The Council also built on scientific and concrete data, namely the
database produced by different UN agencies and their offices. The UN
monitors, through its agencies, the socio-economic impact of war on
women, children, and civilians in general.
World statistics indicate that women suffer the most in wars because of
their social conditions. Women and children constitute 80% 2 of the total
number of displaced persons in the world. Furthermore, wars impoverish
women in particular, because of the loss or arrest of the family provider.
Ultimately, women are the first victims of armed conflicts and wars,
regardless of their causes or forms. They are alone after the loss of their
husbands and take the sole responsibility of children and the elderly
during conflict and protect them, care for them and prevent them from
oppression. Women are refugees, displaced, and poor, and hence have
real interest in peace as their resort, haven and dream.
Information also reveals that women and young girls are victims of rape
in conflict zones, as rape is a tool of subordination and harm of victims,
and a form of reciprocal reprisal and revenge among belligerent parties.
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The Role of the UN

The UN has regularly conducted international conferences in order
to provide the opportunity for debate among participants, at the
leadership level, exchange experience and expertise, and provide room
for organizing women coalition efforts and identify recent needs and
demands of women of the world.
Global interaction among women, through international conferences,
produced the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW) in 19791, the decisions and
outcome of the Copenhagen and Nairobi Global Women Conferences
in 1980 and 1985. It also produced the 1993 Declaration on the
Elimination of Violence against Women, issued by the UN Economic
and Social Council, which said that violence against women knew no
geographic boundaries, and is practiced in different classes, cultures
and at various levels of education.
International resolutions in favor of women and organized efforts of
local and international women movements have contributed to unveiling
forms of discrimination against women at the global level. Women
movements have gained momentum from International resolutions
on women, as they have raised the collective social consciousness of
women social movements and their awareness towards their rights.
These resolutions have also provided strong mechanisms of lobbying
to gain international recognition of the legitimacy of women struggle,
through adherence of women to international resolutions and using them
in accordance to national specificities. The process of demanding the
implementation of treaties and conventions pertaining to the liberation
of women constituted moral pressure on local states to amend local laws
and adopt policies that result in improving the conditions of women.
Res. 1325 is the fruit of the international activity of women in
cooperation with specialized UN agencies that are spread all over the
world and informed of the impact of armed conflict on women in conflict
zones, and the support of women movements in stable and secure areas,
who have a vision of the need for just and comprehensive peace.
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New roles for Women

Res. 1325 aspires to move member states, through the guidance of the
UN, to a new level of follow-up of global women’s affairs, through
adopting new roles for women at the local and global levels. The
Resolution identifies the following most prominent goals:
•

Urge Member States to ensure increased representation of
women at all decision-making levels in national institutions
and mechanisms for the prevention, management, and
resolution of conflicts;

•

Encourage the Secretary-General to implement his Strategy
that calls for increasing the participation of women at decisionmaking levels and in conflict resolution (participation in
peacekeeping forces and negotiations);

•

Urge the Secretary- General to enhance the role and
contribution of women in UN Field operations, particularly
as military observers, civil police and human rights and
humanitarian aid staff;

•

Call upon all parties to armed conflict to respect fully the
international law applicable to the rights of women and girls
as civilians, in particular the obligations applicable to them
under the Geneva Conventions and its Additional Protocols;

•

Article 11 of the Resolution emphasizes the responsibility of
all States to put an end to impunity and to prosecute those
responsible for genocide, crimes against humanity and war
crimes, including those relating to sexual violence against
women and girls, and other forms of violence.
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conflicts in the world and the increase in civilian casualties, especially
among women and children. The Resolution also expresses the UN’s
increasing concern over the use of women and children in combat,
because of the unbalanced power relations in societies where males
are generally in control and possess means of power and subjugation
against marginalized and vulnerable groups.
This new Resolution follows a series of decisions and policies adopted
by the UN to urge and guide member states to take further measures
and policies that ensure increased participation of women at decisionmaking levels.
The Resolution aims at giving women the opportunity to participate,
based on the Organization’s belief that the status of women in the world
lags behind ambition, and that women continue to need interventions
and actions, as they suffer from poverty, marginalization, and inferiority,
and continue to be deprived of their most basic rights. It also reflects
the UN belief in the relation between sustainable development and
women’s participation in all decision-making positions.
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Introduction

The UN Security Council adopted Resolution No. 1325 at its 4213th
meeting held on 31 October 2000. Res. 1325, which constitutes eighteen
articles, calls upon UN member States to enable women, whether living
in armed conflict zones or living in free countries, to participate in the
prevention of international armed conflicts, and to play a larger role in
the prevention of local armed conflicts.
The Resolution calls for women participation in decision-making circles,
so that they participate in solutions and peacemaking. It also calls for
appointing more women as UN Secretary-General representatives
and envoys to pursue good offices on his behalf. On the other hand,
the UN Secretary-General expressed the need for UN delegations to
take into consideration gender issues and women rights, including
conducting consultations with local and international women groups.
The Resolution also calls upon the Secretary-General to conduct a
study on the impact of armed conflict on women and girls, and to report
to the Security Council on its findings.
The Resolution expresses the UN concern over the continued armed
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together with other UN resolutions on the Palestinian question,
may contribute to achieving justice to the Palestinian people who
continue to suffer from Israeli occupation and internal division
among Palestinian factions.
All civil society organizations face real local and international
challenges regarding the implementation of this resolution. What
is their role, and what are the necessary mechanisms and tools for
utilizing such a resolution and implementing it in a manner that
would ensure the protection of Palestinian women and girls and
engage them in efforts to promote and achieve peace?
We hope that this publication helps institutions and movements
to further comprehend the various dimensions and aspects of the
resolution, and identify means of utilizing it to end occupation,
shame occupation practices, and strengthen women participation
in political decision-making.
Dr. Lily Feidi
Chief Executive Officer

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and DemocracyMIFTAH
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Foreword

“An independent, democratic and sovereign Palestinian state,
which grants Palestinians their basic rights, preserves their
dignity, and enjoys international recognition and respect”
This vision of the Palestinian Initiative for the Promotion of
Global Dialogue and Democracy, MIFTAH constitutes the
premises for adopting UN Security Council Resolution 1325,
which sheds the light on the impact of armed conflict on women
and girls, and asserts the need for taking the necessary measures
and the collaboration of civil society organizations to ensure
the protection of women and girls in war and conflict zones.
The resolution calls for equal participation and involvement of
women in the efforts for the maintenance of peace and security,
and stresses the need for compliance to the International
humanitarian Law and the International Human Rights Law.
MIFTAH is supporting two local civil society coalitions for
Resolution 1325 in Nablus and Hebron, through its “Gender, Peace
and Security” project, funded by the United Nations Population
Fund (UNFPA). MIFTAH believes in the collaboration of
community efforts to achieve justice for the Palestinian people,
through awareness and education on Resolution 1325, which
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