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يتعلق  ما  يف  حاسامً  عاماً   2020 عام  سيكون 

مجال  يف  املرأة  أعامل  جدول  تعزيز  مبسائل 

السالم واألمن.  النزاعات وحفظ  الوساطة وحل 

فيه  نطلق  أن  يجب  الذي  العام  سيكون  كام 

نواقيس الخطر وصفارات اإلنذار يف كافة أنحاء 

متثيل  إن  لنقول  منطقتنا،  يف  وبخاصة  العامل، 

النساء ما زال متثيالً ناقصاً يف هذه املجاالت وما 

زالت آراؤهن غري مسموعة. 

النزاع«،  حاالت  مراِقبة يف  مجرّد  ليست  »املرأة 

هكذا تقول ليام غبوي الحائزة عىل جائزة نوبل 

السالِم  أجل  من  ليبريية  ناشطة  وهي  للسالم 

ومسؤولة عن قيادة حركة سالم نسائية العنفية 

عملت عىل وضع حّد للحرب األهلية الثانية يف 

ليبرييا، »ملاذا إذاً يجب أن تكون مجرّد مراِقبة يف 

حاالت حل النزاع؟«. 

أن  األكادميية  األبحاث  من  ملحوظ  عدد  يُظهر 

إرشاك املرأة يف عمليات حل النزاع من شأنه أن 

وأن  ومصداقيتها  سالم  عملية  أي  رشعية  يعزز 

جنب.  إىل  جنبًا  يسريان  واالستدامة  االندماج 

مثة  السالم،  عمليات  املرأة يف  إرشاك  يتم  فحني 

اتفاقية  صمود  احتامل  يف   %  20 بنسبة  زيادة 

ملدة عامني عىل األقل، وزيادة بنسبة 35 % يف 

عاماً  عرش  خمسة  ملدة  اتفاقية  صمود  احتامل 

تفشل  حينام  نفسه،  الوقت  ويف  األقل!  عىل 

اتفاقية  تنهار  املرأة،  إرشاك  يف  السالم  عمليات 

السالم يف غضون خمس سنوات. 

بنرشها  قام  دراسات  تشري  ذلك،  إىل  إضافة 

معهد السالم الدويل إىل أن عمليات السالم التي 

عادة ما تتمحور حول قضايا مثل وقف إطالق 

تعمل  السلطة،  وتقاسم  األرايض  وتقسيم  النار 

التعليم  مثل  اجتامعية  قضايا  إدماج  اليوم عىل 

والرعاية الصحية وما إىل ذلك.

ويف هذا السياق ومن هذا املنطلق، قامت وزارة 

الشؤون الخارجية والتعاون الدويل يف الحكومة 

الوسيطات  النساء  شبكة  بإطالق  اإليطالية 

املتوسطيات )MWMN( يف عام 2017 وتواِصل 

املتوسط.  البحر  بلدان  يف  لها  والرتويج  دعمها 

زيادة  إىل  الحاجة  تلبية  إىل  املبادرة  وتهدف 

السالم  صنع  جهود  يف  املشاركات  النساء  عدد 

املستويني  عىل  وسيطات  نساء  تعيني  وتيسري 

املحيل والدويل.

الوسيطات  النساء  شبكة  يف  أعضاء  وبصفتنا 

فقد  لبنان،  من  املتوسطيات 

وكمجموعة،  كأفراد  عاتقنا،  عىل  أخذنا 

واألمن  السالم  يف  املرأة  أعامل  بجدول  النهوض 

مستوى  عىل  متتد  التي  عملنا  مجاالت  ضمن 

املجتمع املحيل واملستويني الوطني والدويل.

قيمنا  تعزيز  عىل  ونعمل  كام  نتشارك  نحن 

املشرتكة املتمثلة يف التسامح والدفاع عن حقوق 

واألمن.  السالم  عمليات  يف  وإرشاكها  املرأة 

الدعم  عىل  الحصول  ميكننا  ال  بأنه  ونعتقد 

الريادة  عرب  إال  الكايف  واالجتامعي  السيايس 

باألسوة، من الرجال قبل النساء، لضامن إرشاك 

عىل  السالم  بناء  جهود  يف  النساء  من  املزيد 

املستوى الشعبي والوطني وعرب الحدود. 

برنامج  ملحق  من  العدد  هذا  تتصفحون  فيام 

األمم املتحدة اإلمنايئ املَُعْنَون بشكل مالئم »بناء 

السالم يف لبنان«، ستتعرفون عىل العمل الرائع 

الذي يقوم به مختلف املعنيني يف لبنان من أجل 

واألمن.  والسالم  املرأة  أعامل  بجدول  النهوض 

هذه الجهود املبذولة هي مصدر إلهام ويجب 

للفتيات والنساء  انطالق  نقاط  أن تكون مبثابة 

عندما  التغيري  إحداث  ميكننا  بأنه  تُؤِمّن  ليك 

نتوقّف عن لعب دور املشاهد ونضطلع بأدوار 

نشطة يف مجال السالم واألمن. 

االنكليزية( اللغة  من  مترجم  )نص 
لمنظمة  العامة  والمنسقة  مؤِسَسة  شريكة   *

March Lebanon مارش لبنان 
للوساطة  المهني  المركز  ومديرة  مؤِسسة   **

في جامعة القديس يوسف في بيروت / 
مؤِسسة ورئيسة جمعية »وسطاء بال حدود« 

لبنان.  في 
*** وسيطة ومدرّبة وممارِسة في مجال تحويل 
برنامج خدمة  النزاعات وبناء السالم؛ مديرة  مسار 
للتعاون  األلمانية  المؤسسة   - المدني  السالم 

GIZ الدولي 
الوزراء  **** مستشارة رئيس مجلس 

مؤِسسة  الخارجية؛  للشؤون  الحريري  سعد 

Diplowomen

إشراك المرأة يعزز من شرعية عمليات السالم 
وتوطيدها واستدامتها

ليا بارودي*

جوانا هواري بورجييل**

جوستني أيب سعد***

كَرما إكمكجي****

تستعد الحكومات ومنظامت املجتمع املدين واملؤسسات متعددة األطراف يف كافة أنحاء العامل لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعرشين إلعالن ومنهاج عمل بيكني، 

والذكرى العرشين لقرار مجلس األمن رقم 1325 الذي هو مبثابة قرار تاريخي بشأن املرأة والسالم واألمن، ومرحلة رئيسية خمسيّة نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

يف خطة عام 2030.

بصفتنا أعضاء في شبكة النساء الوسيطات 

المتوسطيات من لبنان، فقد أخذنا على 

عاتقنا، كأفراد وكمجموعة، النهوض بجدول 

أعمال المرأة في السالم واألمن ضمن 

مجاالت عملنا التي تمتد على مستوى 

المجتمع المحلي والمستويين الوطني 

والدولي


