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نشاطات
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

األمن العام ملتزم تنفيذ القرار 1325
حول أجندة املرأة والسالم واألمن
يف ايلول  2019وافقت الحكومة عىل تبني خطة العمل
الوطنية االوىل الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس االمن
رقم  ،1325املتعلق باملرأة والسالم واالمن ،التي تنص عىل
ضامن حقوق املرأة وافساح املجال ملشاركتها يف القضايا
املتعلقة بالسالم واالمن ،وتعزيز حاميتها يف املراكز القيادية
ومراكز القرار وزيادة متثيلها يف القوى االمنية

لطاملا التزمت املديرية العامة لالمن العام ،فعال ال قوال ،دعم النساء
يف تحقيق امكاناتهن ،اميانا منها بأن من شأنه بناء مجتمع اكرث سالما
وازدهارا .فقد بدأت منذ العام  2017تعاونا وثيقا مع املركز الدويل
لتطوير سياسات الهجرة يف بريوت  ICMPDالذي يتوىل ادارة مرشوع
متوله سويرسا يف لبنان .تركز املرحلة الثانية منه (املمولة من أمانة
الدولة السويرسية للهجرة) عىل رفع الوعي حول املساواة بني الجنسني
واعتامد انظمة واجراءات عىل الحدود مراعية للمنظور الجنساين.

■ ما هي ابرز عناوين هذه الدورة؟
□ يناقش املشاركون فيها موضوعني اساسيني:
اول يتعلق مبراعاة املنظور الجنساين يف قطاع
االمن ،وثان يتناول دور النوع االجتامعي
(الجندرة) يف القطاع العسكري ،اذ مل يعد
مقبوال وضع اي احكام مسبقة حيال قدرة املرأة

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف االمن العام الرائد انطوان خوري.

نسير على الطريق
الصحيح في موضوع
الجندرة رغم املعوقات

■ ما هي مشاريعكم املستقبلية؟
□ نعمل حاليا عىل مشاريع تدريب تتعلق
بحقوق املرأة ،منها تزايد نسب العنف

انوه بالتزام االمن العام
بريراّ :
الجندرة واملنظور الجنساني

الرائد خوري :ليس مقبوال وضع
احكام مسبقة المكانات املرأة

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف االمن
العام الرائد انطوان خوري تحدث عن الهدف
من مشاركة االمن العام يف هذه الدورة التي
تجري بالتعاون مع الجامعة اللبنانية االمريكية
 ،LAUفقال" :من خالل مشاركتنا يف هذه
الدورة نساهم يف تطبيق القرار  ،1325وبالتايل
تعريف مجتمعاتنا التي ال تزال يف معظمها
ذكورية ،واملحافظة عىل اهمية دور املرأة بدءا
من العائلة ،وصوال اىل تبوئها مراكز عليا يف
الدولة ،وما ميكن ان تقوم به ايضا عىل صعيد
حل النزاعات يف العامل .تعمل خطة العمل
الوطنية للقرار  1325عىل زيادة الوعي العام
حيال هذه املسألة وتحفز القبول املؤسيس
لحضور املرأة وتعززه ،وصوال اىل مجتمع اكرث
تكريسا للمساواة بني الجنسني .كام تشكل هذه
الخطة االطار الصحيح لبلوغ وطن يكون اكرث
انصافا وشمولية ،ضامنا للمساواة بني الجنسني
ولحقوق النساء والفتيات".

التطويع .كذلك ادخلنا تعديالت عىل تطويع
النساء ،فبات لدينا ضباط ومفتشات نساء من
جميع االختصاصات ،مبا يف ذلك مجموعات
الرصد التي تنفذ مداهامت وعمليات ضد
االرهاب .املرأة يف االمن العام تعامل بحسب
كفايتها وليس بحسب جنسها .اذا نظرنا بلمحة
رسيعة اىل تاريخ االمن العام ،نرى انه لطاملا كان
رائدا يف افساح املجال امام النساء لتبوؤ مواقع
القرار مبا يف ذلك موقع املدير العام باالنابة.
ففي الفرتة املمتدة بني عامي  2007و 2010كان
كل رؤساء املكاتب يف املديرية من النساء ،وهو
املركز االعىل بعد مركز املدير العام .كام انشأت

املديرية وحدة لالرتكاز الجندري او ما بات
يعرف بالـ focal pointترتأسه الرائد نرسين
شديد ،فيام نعمل حاليا عىل انشاء وحدة
متخصصة ملراقبة تطبيق الجندرة .نحن سائرون
عىل الطريق الصحيح يف هذا املوضوع عىل
الرغم من املعوقات التي تواجهنا كالنقص يف
متويل مشاريع معينة بسبب الظروف الراهنة
او وقف التطويع وغريه.

االلكرتوين يف لبنان يف ظل جائحة كورونا
خاصة حيال النساء والقارصين ،وكيفية ارشاك
النساء يف حل النزاعات عىل املناطق الحدودية
واملهمشة .بقدر ما نتوجه صوب االطراف
النائية ،نالحظ مزيدا من التهميش لدور املرأة
ما يستدعي تدخال اكرب ملعالجة هذا االمر.
املرأة نصف املجتمع واالم مدرسة لذا يجب
علينا ان نعطيها حقها ،خصوصا مع الجهود
املضاعفة التي تبذلها من جراء الجائحة سواء
يف عملها او يف املنزل ،علام ان املرأة اللبنانية
جبارة ويجب االستفادة من قدراتها وامكاناتها
يف مختلف املجاالت.

عىل القيام بكل املهامت التي يقوم بها الرجل.
فهي قادرة وجديرة عىل القيام بذلك اذا رغبت،
وعلينا ان ال نضع العوائق امامها للوصول اىل
حيث تريد .اميانا بذلك ،تسعى املديرية اىل
رفع نسبة النساء فيها اىل حواىل  25يف املئة
من عديدها ،عىل الرغم من ان هذا املوضوع
تعرث يف السنوات الثالث املاضية بسبب وقف

مديرة مرشوع الدعم السويرسي لالدارة
املتكاملة للحدود يف لبنان وعضو املركز
الدويل لتطوير سياسات الهجرة ICMPD
الفينيا ليس بريرا ،تطرقت اىل دور املركز
يف تنفيذ املرشوع الذي تبلغ ميزانيته 960
مليون اورو ،واىل مسرية التعاون الطويل
مع االمن العام يف هذا املجال ،فقالت:
"تعاوننا مع املديرية بازاء موضوع النوع
االجتامعي يعود اىل العام  2016عندما
بدأنا تنفيذ املرحلة االوىل من املرشوع
السويرسي .نقوم اليوم بتنفيذ املرحلة
الثانية التي توسع خاللها نطاق هذا
التعاون ليشمل الجيش اللبناين وقوى
االمن الداخيل والتي تتضمن ايضا بلورة
وحدات تدريبية يف مجاالت عدة ،مثل
حقوق االنسان والهجرة واالتجار بالبرش
والنوع االجتامعي .يف اثناء تنفيذ املرشوع،
اعربت االجهزة االمنية الثالثة عن اهتاممها
بحضور دورات تدريبية متخصصة يف النوع
االجتامعي .بناء عىل الحاجات التي تم
تقييمها من خالل العمل مع الوكاالت،
وبعد اختيار الجامعة اللبنانية االمريكية
 ،LAUوضعنا برنامج لدورة جامعية
مكثفة تتناول بعمق موضوع املرأة والسالم
واالمن وكيفية تعميم مراعاة املنظور

مديرة مرشوع الدعم السويرسي لالدارة املتكاملة للحدود يف لبنان وعضو املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة الفينيا
ليس بريرا.

زخم كبير الدماج
مفهوم النوع االجتماعي
في االدارات

الجنساين يف قطاع االمن ،يحصل املشاركون
يف نهايتها عىل شهادات متخصصة يف هذا
املوضوع .الخطوات التي اتخذها لبنان يف
اعتامد خطة عمل وطنية من خالل التزامه
جدول اعامل املرأة والسالم واالمن ،وزيادة
التحاق النساء يف جميع الوكاالت واالجهزة،
والجدية يف التعامل مع هذا املوضوع،
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هي مؤرشات دفعتنا اىل تكثيف جهودنا
لدعم مقاربة قامئة عىل الحقوق ومراعية
لالعتبارات الجنسانية تستند اىل االنشطة
والدروس املستفادة من املرحلة السابقة،
التي تضم دورات تدريبية لرفع الوعي،
ودورات تدريبية عىل املستويني االسايس
واملتقدم ،وتدريب املدربني (.)ToT

عدد  - 92أيار 2021

■ ما العالقة بني النوع االجتامعي وادارة
الحدود؟
□ هناك زخم كبري عىل املستويني الوطني
والدويل الدماج مفهوم النوع االجتامعي يف
مختلف االدارات ،مبا يف ذلك ادارة الحدود
واالمن .مبا ان االمن العام هو الذي يتوىل
ادارة الحدود ،كان ال بد من الرتكيز عىل

ادخال هذا املفهوم وبلورته لدى عنارصه
وكيفية تطبيقه يف ادارة الحدود والهجرة،
من اجل تسهيل عملية التعاطي الشامل
مع مختلف فئات املجتمع وحاميتها .يف
هذا الصدد ،انوه بالتزام االمن العام رفع
الوعي يف مبدأ الجندرة ،وتعزيز تعميم
مراعاة املنظور الجنساين داخل املؤسسة.

الرائد اإلداري ابي خليل :ساعدتني الدورة
على الرؤية من منظار االخر

الرائد اإلداري عصام ايب خليل تحدث عن
الخربات التي اكتسبها خالل مشاركته يف
اعامل هذه الدورة" :كانت دورة متخصصة
شارك فيها ملمون مبوضوع الجندرة ارادوا
ان يصبحوا مدربني اىل جانب املدربني
الحاليني يف مؤسساتهم ،ليك يساهموا من
خالل خرباتهم التي اكتسبوها يف نرش الوعي
عىل اهمية احرتام هذا املوضوع ومراعاته،
السيام يف مراكز العمل ،خصوصا وان كثريين
ال يزالون بعيدين جدا عن مفهوم الجندرة
فيام قلة تدرك كيفية الترصف مع اشخاص
الي نوع اجتامعي انتموا ،سواء كانوا ذكورا
او اناثا ،ووجوب مراعاة حاجات جميع
هذه الفئات يف مراكز عملها يف الدولة او
خارجها ،وارشاكها يف اي خطة او قانون او
مرسوم يتم وضعه".

■ ما هي العناوين املهمة التي تطرقتم
اليها؟
□ اختالف تأثري االزمات التي منر فيها
حاليا وانعكاسها بشكل مختلف عىل
الرجال والنساء ،التحرش الجنيس داخل
العمل ،العنف املنزيل الذي تفاقم مع
جائحة كورونا ،تداعيات انفجار املرفأ
الذي اصاب بشكل مبارش منطقة سكنية
تضم فئات ال تزال غري مقبولة اجتامعيا
يف لبنان كمجتمع املثليني ،اوضاع النساء
اللوايت فقدن منازلهن .كذلك احتلت ادارة
الحدود حيزا كبريا من النقاشات .تخللت

الرائد اإلداري عصام ايب خليل.

نظرة املرأة
الى االمور تختلف كليا
عن نظرة الرجل

الدورة ايضا مشاركات نسوية لبلدان عدة
مثل تونس والجزائر وسوريا واالردن،
ولقانونيني وممثيل جمعيات ومجتمع
املدين اطلعونا خاللها عىل تجربتهم
وخرباتهم يف هذا املوضوع .
■ ماذا اضافت الدورة اىل خربتك؟
□ ساعدتني عىل رؤية االمور من منظار
االخر ،وعىل النظر اىل موضوع الجندرة
بشكل اكرث شمولية .نظرة املرأة لالمور
مختلفة كليا عن نظرة الرجل ،وغيابها عن

لجنة دعم السلع مثال غ ّيب الدعم عىل
حاجاتها االساسية ،يف حني ا ّمنه للرجل.
هدف الدورة وجميع النشاطات املامثلة،
هو ضامن وجود املرأة يف كل الوزارات
واللجان ومواقع القرار ،والتأكد من

مراعاة كل رشائح املجتمع ورؤية االمور
من منظارها .يف هذا االطار ،نعمل حاليا
عىل اعداد مشاريع ،كل بحسب اوضاع
مؤسسته ،لتطبيق ما تعلمناه عىل ارض
الواقع .وقد تقدمنا باقرتاح اىل اللجنة

االكادميية يتعلق بوضع الية للتبليغ عن
التحرش الجنيس الذي قد يطاول املرأة
العاملة داخل املؤسسة او تلك التي تقدم
املؤسسة خدمات لها ،وهو مرشوع ميكن
تطبيقه من دون عقبات.

زباني :دربنا عناصر لتصبح
مجموعة محورية في مؤسساتها
االستاذة املحارضة يف جامعة  LAUوالخبرية
يف قضايا النوع االجتامعي وحقوق املرأة
جامنة زباين شاركت يف اعداد املحارضات
والقائها ،وتحدثت عن املستوى االكادميي
الرفيع لهذه الدورة ،فقالت" :مؤسسة
االمن العام ملتزمة تطبيق اجندة املرأة
والسالم واالمن ،وما قمنا به هو اعداد
دورة تدريبية جامعية مكثفة لكوادر من
املؤسسات االمنية الثالث لتصبح مجموعة
محورية حائزة شهادة اكادميية يف كيفية
تطبيق خطة املرأة والسالم واالمن ،وملمة
بكل جوانبها .عملنا عىل ايجاد سبل
لتطبيق هذه الخطة يف ضوء االزمات
السياسية واالقتصادية التي مير فيها لبنان
وجائحة كورونا ،وانعكاس كل ذلك عىل
املرأة خصوصا وعىل كل فئات املجتمع
عموما .االمن العام بشكل خاص عىل
متاس مبارش مع ملفات عدة تطاول املرأة،
ويرتكز دوره يف هذا االطار عىل نقطتني
اساسيتني :العمل داخل املؤسسة لتصبح
صديقة للمرأة ،وتعاطيه املبارش مع
فئات هشة ومهمشة من النساء كعامالت
الخدمة املنزلية والالجئات عىل الحدود
وغريها .نأمل يف ان يستمر يف النهج الذي
يتبعه حاليا ،ويقوم برفع نسبة مشاركة
النساء يف صفوفه ومتكينهن من الوصول اىل
مراكز قيادية وليس ادارية فقط ،واتاحة
الفرصة امامهن للقيام بكل املهامت التي
يقوم بها الرجال .كام اظهرت املؤسسات
االمنية الثالث التزاما عاليا وواضحا الخطة
وهي تقوم بتطوير برامج الحرتام حقوق

االستاذة املحارضة يف جامعة  LAUوالخبرية يف قضايا النوع االجتامعي وحقوق املرأة جامنة زباين.

االمن العام على
تماس مباشر مع ملفات
تطاول املرأة

املرأة وحاميتها ،وتطوير االجراءات املتبعة
يف التعاطي مع كل الفئات التي تتعامل
معها ،واالبقاء عىل مجال الحوار والتعاون
مع الهيئات والجمعيات املختصة".
■ اين لبنان اليوم من تطبيق اجندة املرأة
والسالم واالمن؟
□ مثة مؤرشات ايجابية جدا يف هذا االطار.
التزام املؤسسات االمنية والعسكرية بها،
وتكريس عنارصها وقتا وجهدا لالطالع
عليها واملشاركة يف دورات جامعية
لالحاطة بكل جوانبها ،خري دليل عىل اننا
نسري عىل الطريق الصحيحة.
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