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في لبنان
النساء واالستراتيجيات الوطنية

الطبيعة الجندرية لخطة العمل الوطنية
من أجل منع التطرف العنيف
روبينا أبو زينب*
أثرت الصورة الذكورية للتط ّرف العنيف بشكل واضح عىل النموذج العقيل لصانعي السياسات والباحثني ،والتي غال ًبا ما كانت تركز عىل الرجال .ومل تبدأ هذه القناعة
بالتغيري إال مؤ ّخرا ً حيث أثبتت األدلّة بشكل دامغ أن إيالء األولوية إلدماج املرأة يزيد من أرجحية السالم؛ خاصة حني تكون املرأة مشارِكة يف صنع القرارات.
مثة الكثري من األبحاث حول الدور الذي يلعبه عدم املساواة بني
الجنسني يف انتشار التط ّرف العنيف ،ما يؤكّد عىل أنها مسألة ذات
طبيعة جندرية إىل ح ّد كبري :وهي عرضة للتأثر البالغ بنزعة عدم
معي .وقد لحظ التقرير األمني
املساواة بني الجنسني يف مجتمع ّ
الشامل لعام  2015أن «أربعة عرش من أصل سبعة عرشة دولة يف
أسفل مؤرش التمييز بني الجنسني التابع ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية قد شهدت أيضاً نزاعاً يف العقدين املنرص َمني».
شكّل قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ( )1325معلامً أساسياً يف
تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف السالم واالستقرار؛ كذلك القرار رقم
 2242الذي يق ّر بالحاجة إىل العمل مع املرأة حول مسائل مكافحة
ومنع التط ّرف العنيف وحثّ الدول األعضاء واألمم املتحدة عىل
«ضامن مشاركة وقيادة املرأة واملنظامت النسائية يف تطوير السياسات
ملكافحة اإلرهاب والتط ّرف العنيف» .إضاف ًة إىل ذلك ،فإن خطة التنمية

املستدامة لعام  2030وخطة العمل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن
قد أق ّرتا بأهمية خطط «املنع» والحاجة إىل اإللتزام الجامعي بها .وقد
أكّدت خطة عمل األمني العام لألمم املتحدة من أجل منع التطرف
وخصصت ركيزة خاصة لتمكني املرأة ودعت
العنيف عىل هذا النهجّ ،
كافة الدول األعضاء إىل ضامن عدم تأثري الجهود املبذولة ملكافحة
اإلرهاب والتط ّرف العنيف سلباً عىل حقوق املرأة.
يف لبنان ،انطلقت االسرتاتيجية الوطنية من أجل منع التط ّرف العنيف،
التي صدق عليها مجلس الوزراء يف مطلع العام  ،2018من فهم واضح
خصصت
للطبيعة الجندرية للتطرف العنيف .وانطالقاً من هذا املعنىّ ،
االسرتاتيجية إحدى ركائزها «للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة».
وتغطي الركيزة أربعة مجاالت من األنشطة:
أ) توعية املرأة بحقوقها الدستورية والقانونية وملخاطر التط ّرف
العنيف عىل املست َويَني الفردي والعائيل؛ ب) اإلصالح الترشيعي
لتحقيق العدالة والقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ ج)
مشاركة املرأة يف األنشطة االجتامعية والثقافية واإلمنائية؛ د) مشاركة

املرأة يف عمليات صنع القرارات و السياسات.
تستند مرحلة ما بعد االسرتاتيجية عىل نهج «كل املجتمع» لتطوير
خطة عمل تنفيذية لالسرتاتيجية .وقد لعبت النساء الخبريات واملمثالت
عن الهيئات والناشطات دورا ً رئيسياً كرشيكات ألصحاب مصلحة يف
عملية التشاور ،فيام تم تعميم مراعاة املنظور الجندري يف كافة
املناقشات بغية االعتامد عليها يف نظام الرصد والتقييم.
إن دور املرأة وقضية النوع الجندري بشكل عام متجذران يف تاريخ
الفكر اإلجتامعي-السيايس .وقد أشار كتاب «الجمهورية» ألفالطون،
بشكل واضح ،إىل أنه يف «املدينة الفاضلة» ،يجب عدم تعريف البرش
بحسب الخصائص املادية ألجسادهم ،بل بحسب وظائفهم املعرفية.
فإنه حري بالقرن الحادي والعرشين ،بهذا املعنى ،أن يص ّحح املسار
ويضمن متكني البرشية جمعاء ومشاركتها عىل قدم املساواة.
(نص مترجم من اللغة اإلنكليزية)
* المنسقة الوطنية لمنع التطرف العنيف
مكتب رئاسة مجلس الوزراء

مشاركة المرأة في تسوية النزاعات
أساسية لتحقيق السالم المستدام
ناديا خليفة*
بعد نهاية الحرب األهلية اللبنانية يف العام  ،1991ت ّم استبعاد النساء
من عمليات صنع القرار املعن ّية باملصالحة وبناء السالم وإعادة اإلعامر
يف الفرتة ما بعد النزاع.
مل تشارك املرأة يف اتفاق الطائف الذي أ ّدى إىل توقّف الحرب األهلية يف
العام  1991أو يف الحوارات الوطنية الالحقة .ويف العام  ،2010ض ّمت
لجنة الحوار الوطني ،التي أنشأها الرئيس ميشال سليامن آنذاك19 ،
ممثالً من رجال األحزاب السياسية الرئيسية يف البلد ،ومل تشارك أي
امرأة يف جلسات الحوار الوطني.
اليوم ،ال يزال لبنان يواجه إنعدام األمن الداخيل والخارجي ،وعدم
االستقرار اإلقتصادي ،واالضطرابات السياسية التي تسهم يف زيادة
التقلّبات يف البلد .وسعياً منها إىل تعزيز دور املرأة يف تسوية النزاعات
ومنع نشوبها ،شكّلت هيئة األمم املتحدة للمرأة مؤخرا ً شبكتني
محل ّيتني للوساطة النسائية يف العباسية وصور يف جنوب لبنان ،بهدف
تعزيز دورها القيادي يف عمليات صنع القرار إلرشاكها بفعالية أكرب
املحل .وسيت ّم قريباً إنشاء
يف تسوية النزاعات عىل مستوى املجتمع ّ
شبكتَي وساطة إضاف َّيتني يف مخيامت عني الحلوة وشاتيال ،لضامن زيادة
دور املرأة يف تسوية النزاعات داخل املجتمعات الفلسطينية.

تقول إحدى املشاركات من صور ،حنان صالح ،وهي أستاذة جامعية
«السالم رضوري لتج ّدد املجتمع وتط ّوره ،ونحن يف لبنان بحاجة إىل
سالم داخيل قبل السالم الخارجي .وتسهم هذه الدورات التدريبية
يف ثقافة الحوار املتزايد من أجل تسوية أكرث فعال ّية للنزاعات» .كام
تضيف« :لتخفيف التوتّرات[ ،علينا] الرتكيز أكرث عىل طاقاتنا الجامعية
واالستفادة من تن ّوعنا ووجهات نظرنا املختلفة بحيث يُنظر إىل أفكارنا
املتن ّوعة عىل أنها غنى [ملجتمعاتنا] ال كأسباب للنزاع».
وتستجيب شبكات الوساطة النسائية لألولويّات املح ّددة يف خطّة
العمل الوطنية األوىل الخاصة بلبنان ( )NAPبشأن قرار مجلس األمن
لدى األمم املتحدة رقم  1325حول املشاركة الب ّناءة للمرأة يف قضايا
السالم واألمن .وال تزال خطّة العمل الوطنية  1325يف انتظار إقرارها
يف مجلس الوزراء.
(نص مترجم من اإلنكليزية)
* خبيرة وباحثة في مجال حقوق المرأة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
اختصاص ّية في شؤون المرأة والسالم واألمن في هيئة األمم
المتحدة للمرأة في لبنان

