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في لبنان

العاملة العمالقة

تعزيز دور المرأة من أجل سالم

ليت جسدي أريض ،أنصب عليها خيمتي فال أحد يضيق يب ذرعاً ،ويا ليت مطرقتي مل تخلق لهدم بيتي وال
دلوي الصغري مللء ركامي.

أشمل ومجتمع أفضل
فيوالت الصفدي*
يرتبط السالم واالستقرار االقتصادي بطبيعتهام ارتباطًا وثيقًا أشبه بارتباط
املرأة والرجل ببناء مستقبل مستدام للبنان .فتق ّدم البالد يعتمد عىل
املشاركة الفعالة للمرأة عىل كافة املستويات؛ من عملية صنع القرار إىل
املشاركة السياسية واالجتامعية واالقتصادية .وما إطالق «مرفق املرشق
املعني باملسائل الجنسانية» مؤخ ًرا وخطة العمل الوطنية الخاصة
بلبنان بشأن قرار مجلس األمن رقم  1325سوى خري دليل عىل االلتزام
االسرتاتيجي للحكومة اللبنانية بتفعيل دور املرأة يف تعزيز السالم واألمن
والنمو االقتصادي.
وتؤدي الهيئات الحكومية واملجتمع املدين واإلعالم والقطاع العام ،دور
الرشيك األسايس يف سبيل تحقيق خطة اإلصالح هذه من خالل أعامل
ملموسة تحدث تغي ًريا حقيقيًا .ومن هنا ،تعمل وزارة الدولة لشؤون
التمكني االقتصادي للنساء والشباب عىل تصميم كام وتنفيذ برامج
ورشاكات تؤيّد السياسات والفرص املراعية للمنظور الجنيس والتي متكّن
املرأة من املشاركة بفعالية أكرب يف سوق العمل .وهذا يشمل الدعوة إىل
محسنة تضمن حقوق املرأة يف مكان العمل وتعزز
تهيئة بيئة متكينية َّ
السياسات واملامرسات الصديقة لألرسة وتدافع عن األدوار اإليجابية التي
تلعبها املرأة يف مكان العمل ويف املنزل ويف املجتمع بشكل عام.
وتحقيقًا لذلك ،أنشأنا رشاكات مع رشكات من القطاع الخاص ومنظامت
عضوية ،كاملجلس اللبناين للسيدات القياديات والرابطة اللبنانية لسيدات
العمل ،من أجل زيادة الفرص االقتصادية املتاحة للمرأة وس ّد الثغرات
التي تواجهها للوصول إىل األسواق والتمويل ،باإلضافة إىل منارصة إطار
العمل القانوين الذي من شأنه تسهيل املساواة يف سوق العمل وتعزيز
قيادة املرأة ومحاربة التمييز والتحرش الجنيس يف مكان العمل.
إمنا ولتحويل بنية االقتصاد اللبناين بشكل جوهري ،علينا تحسني وضع
املرأة عرب إرشاك الرجل عىل نحو استباقي .فالرجل هو حليفنا يف تحويل
املعايري الجنسانية الجائرة إىل معايري إيجابية ويف الح ّد من العنف القائم
حسب النوع االجتامعي ويف تعزيز عالقات متساوية أكرث يف املنزل ويف
العمل .إن ضامن ق ّوة املرأة من شأنه أن ميكّنها من اتخاذ خيارات تعود
بالفائدة عليها وعىل عائلتها وعىل لبنان ككل.
* وزيرة الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب
(نص مترجم من اإلنكليزية)

يعمل مشروع «بناء السالم في لبنان»
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ
العام  2007على تعزيز التفاهم المتبادل
والتماسك اإلجتماعي من خالل معالجة
األسباب الجذرية للنزاع في لبنان .كما
يعمل المشروع مؤخرا ً على مقاربة موضوع
أثر األزمة السورية على اإلستقرار اإلجتماعي
على لبنان.
ويعمل المشروع على دعم مختلف فئات
المجتمع من قيادات وجهات فاعلة محلية
ومد ّرسين وصحافيين وشباب وناشطين في
المجتمع المدني ،في تطوير إستراتيجيات
متوسطة وطويلة األمد لبناء السالم وإدارة
األزمات وتجنب النزاعات.

محمد خياطة ،فنان تشكييل

ملزيد من املعلومات:
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -مرشوع «بناء السالم يف لبنان»
مبنى البنك العريب ،شارع رياض الصلح ،ساحة النجمة ،بريوت  -لبنان
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لإلطالع عىل أنشطة املرشوع ،تابعوا:
#PeaceBuildinginLebanon
www.lb.undp.org/PBSupplement

وحسان يوسف
تصميم وتنفيذ :عمر حرقوص ّ
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