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النساء واالستراتيجيات الوطنية

يف أواخر عام 2017، عهدت رئاسة مجلس الوزراء إىل الهيئة الوطنية 

قرار  لتنفيذ  وطنية  عمل  خطة  وضع  مبهمة  اللبنانية  املرأة  لشؤون 

مجلس األمن الرقم 1325 املتعلق باملرأة والسالم واألمن. عاِقدة العزم 

العتامد نهج تشاريك وشامل للوفاء مبهمتها الجديدة، شّكلت الهيئة لجنة 

الحكومة واملجتمع املدين،  بالقرار تشمل ممثلني عن  توجيهية خاصة 

القرار 1325  وترأستها وكلّفتها مبهمة وضع خطة وطنية شاملة حول 

عدة  جوالت  الهيئة  عقدت  ذلك،  إىل  إضافة  لبنان.  أولويات  وتتناول 

املحيل  املستويني  الرئيسيني عىل  املصلحة  املشاورات مع أصحاب  من 

االسرتاتيجية  لألولويات  وفقاً  للقياس  قابلة  تدخالت  لتطوير  والوطني 

الواردة يف خطة العمل الوطنية. 

واملؤسسات  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  وبالتعاون  النحو،  هذا  وعىل 

مسودة  بصياغة  الهيئة  قامت  املدين،  املجتمع  ومنظامت  الحكومية 

خطة عمل وطنية حول القرار 1325 وذلك من خالل التوصل إىل توافق 

يف اآلراء حول التدخالت واألولويات االسرتاتيجية، مع تطوير إطار عمل 

للرصد والتقييم من أجل تقييم التقدم املحرز عىل صعيد خطة العمل 

الوطنية. 

القرار  حول  بلبنان  والخاصة  املقرَتحة  الوطنية  العمل  خطة  وتشمل 

عىل  عليها  واالتفاق  تعريفها  تم  اسرتاتيجية  أولويات  خمس   ،1325

النحو التايل: 

1 - زيادة مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار عىل كافة املستويات: يف 

قطاعي األمن والدفاع ويف الحياة السياسية والعامة ويف االقتصاد كذلك 

يف املفاوضات والوساطات من أجل السالم؛ 

رفع  ذلك  يف  مبا  النزاعات  نشوب  منع  عمليات  يف  املرأة  إرشاك   -  2

مستوى الوعي حول حقوق اإلنسان والتسامح؛

االجتامعي  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  مكافحة   -  3

مختلف  بني  قوية  تنسيق  آليات  عرب  منه  والفتيات  النساء  وحامية 

النوع  القائم عىل  للعنف  فّعال  بشكل  لالستجابة  الوطنية  املؤسسات 

االجتامعي؛

4 - دمج حاجات النساء ومقارباتهن يف كافة جهود اإلغاثة واإلنعاش؛

األولويات  تعزيز  عىل  العمل  بغية  والسياسات  القوانني  تعديل   -  5

املذكورة أعاله وتبّنيها وتطبيقها. 

وقد أّدت مشاركة وإرشاك كافة أصحاب املصلحة والرشكاء يف عملية 

تطوير خطة العمل الوطنية طوال عملية إعدادها، إىل تعميق التبني 

املدين  واملجتمع  الحكومة  من  كل  التزام  إىل  إضافة  للخطة،  الوطني 

الحكومية  الجهات  بعض  رشعت  ذلك،  عىل  وبناًء  بالكامل.  بتنفيذها 

املصادقة  قبل  حتى  عملها،  نطاق  ضمن  األنشطة  تنفيذ  عملية  يف 

الحكومية النهائية عىل الخطة. 

السياسية  اإلرادة  أن  السابقة  التجارب  أظهرت  فقد  ذلك،  ومع 

للحكومات تبقى غري كافية للتنفيذ السليم ألي خطة عمل وطنية يف 

غياب اإلمدادات املالية؛ فالحكومات تجاهد ويف نهاية املطاف تفشل يف 

مهمتها املتمثلة يف الوفاء بالتزامها يف حال مل يتم تأمني األموال الالزمة 

لهذا الغرض.  

الرئييس  التحدي  يكمن  لبنان،  بها  مير  التي  املالية  األزمة  ضوء  ويف 

متويل  يف   1325 القرار  حول  الوطنية  العمل  لخطة  الناجح  للتنفيذ 

تدخالتها عرب األولويات االسرتاتيجية الخمس. 

ومن أجل تخطي هذا التحدي ومّد خطة العمل الوطنية بفرص 

النجاح املُثىل عرب ضامن تنفيذها بفعالية ويف الوقت املناسب، عملت 

الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية 

عىل قيادة عملية تشاركية 

بامتياز الحتساب تكاليف 

خطة العمل الوطنية 

حول القرار 1325 

وذلك بهدف مساعدة 

الحكومة عىل رسم صورة 

شاملة اللتزاماتها املالية 

املستقبلية، وتشجيع 

املجتمع الدويل عىل 

متويل األنشطة التي 

تندرج ضمن تفويضات 

الدول وخططها 

االسرتاتيجيات ملساعدة 

لبنان. 

ال شك أن خطة العمل 

الوطنية الرباعية هذه 

ستمّهد الطريق إىل 

لبنان ينعم بالسلم 

واالستقرار، ويتعّزز 

فيه السالم واألمن من 

خالل املشاركة املتزايدة 

للمرأة يف مجاالت 

السياسة واألمن 

والدفاع كذلك يف 

املفاوضات والوساطات 

من أجل السالم؛ ويتم فيه تحقيق املساواة بني الجنسني 

من خالل منح النساء والرجال حقوقاً وفرصاً متساوية 

متاماً.

)نص مترجم من اإلنكليزية(
اللبنانية المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  رئيسة   *

خمس أولويات استراتيجية في خطة العمل 
الوطنية اللبنانية لتطبيق قرار مجلس األمن 1325

كلودين عون روكز*

أحد اإلنجازات الرئيسية التي ميّزت مسار الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية يف عام 2019 كان وضع خطة العمل الوطنية من أجل التنفيذ الشامل للقرار 1325 الصادر 

عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. 
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