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 الطاولة المستديرة الثانية حول

 2030الهدف الخامس من األجندة 

 المساواة بين الجنسين : إشكاالت ثقافية ومجتمعية

 ) الجلسة الرابعة(

 

 عزه شرارة بيضون تقديم

 

   

ً  احتل    اتخذ أشكاالً ومسمياتو ،موضوع المرأة وقضاياها بنداً خاصا

ها. البند اتفي كل المؤتمرات الدولية، وأيا كانت بؤرة اهتمام مختلفة، 

د أك   2030-2015الخامس من أجندة التنمية المستدامة للسنوات العشرين 

وما ينطوي ذلك على العمل من ، الجندريةة على ضرورة تحقيق المساوا

تمكين النساء في كل المجاالت من أجل النهوض بذواتهن، فال يكن   أجل

 مقصرات عن اللحاق بمواطنيهن من الرجال. 

بالرغم من .. قد مت لهذه الطاولة، كتب محض روها أنه "في الوريقة التي 

االتفاقات العديدة الهادفة الى إلغاء جميع أشكال التمييز بين الجنسين، ما 

  ."زال الوصول إلى تحقيق مبدأ المساواة بعيدًا عن التحقيق

 المساواة التامة لم تتحقق بعد. 

 ذلك الهدف تتحقق بوتيرة أسرع بكثير من قبل.  لكن إنجازات في مسار

لغ إال لم ت   التي من قانون العقوبات 562 ، مثالً،  إلى مصير المادةأحيلكن

وذلك )عاماً؛  40 ا استغرق، في حين أن النضال إللغائه2011في العام 

 إال لماماً(. المدة تلك ستخدم في القضاء فيغم من أنه لم تبالر

تشريع حماية حملة "نتيجة  2014في العام  293قانون  قر  أ   خالف ذلك،  

ت دأالتي كانت قد ب .."كفى،"بقيادة منظمة   "المرأة من العنف األسري

 أو أقل.  ،عملها  قبل ذلك بسبع سنوات

من ذلك هو استقرار الخطاب حول المساواة الجندرية في  وما هو أهم  

الرسمي والمدني، وفي دوائر المجتمع  (mainstream) الخطاب األعم  

كلها: في التشريع والقضاء، في العلم والعمل، في اإلعالم والفنون، في 

 السياسة والقانون،  إلى ما هنالك من مجاالت الحياة جميعها. 
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لتي في تطبيق المعاهدات االمتعاقية السياسية  الحكوماتتلك وء دو لي أن ويب

ها ت التي يعددازاعلى اإلنجصخب ردة الفعل الدينية يوقعون عليها، و

  ... هذا التلكؤ وذلك الصخبنحن بصدد نقاش بعضاً منهالذي التقرير 

مشي تعلى أن المسيرة نحو تحقيق المساواة الجندرية  ،إغفالهاال يمكن ،بي نة

 راهناً.  ،بخطى تقض  مضاجع حماة المنظومة األبوية األهم

تتقد م أحوال المرأة باتجاه المساواة الجندرية؛ لكن الناشطات النسويات ال  

 فتجوز  الرجال حقوقهمسلب هن . بل إننا نسمع أحياناً من يتهميهدأن

 ليس هموهزل كالمهم بين الهزل والجد ،بالمساواة الجندرية.   -هم  -مطالبتهم

 كل حال.   على ،فاقداً للداللة

كرة فر ويعيد الدولي الذي يكر  ، أسوة بالخطاب وياتالنس الناشطات  خطاب

يشير إلى أنهن مختلفة، ومناسبات في أشكال  ،نفسهاالمساواة الجندرية 

ها على  تثبيت التمييز يعلمن جيداً أن القوى المجتمعية  القائمة سلطت  

 بل هي أيضاً ناشطة،  ... هذه القوىه وإسباغه بالقداسةالجندري وتطبيع  

لة؛ متوث بة لتعطيل االنجازات فإن قبلوا ما تحقق منها، فعلى   المحص 

ً  –الذي فقدوه  "الجميل"هم مضض، آملين استعادة زمن   على ما  -ظرفيا

ضت "نساءهم" ) يلومون يعتقدون.     (.عليهم العولمة الثقافية التي  حر 

 من هنا أهمية عقد لقاءات مثل هذا اللقاء. 

 ؛  أال يغيب خطاب المساواة الجندرية عن الخطاب العاممن الضروري إذ 

ر معهذا الخطاب الذي  الحراك المجتمعي نحو التغيير، مواكباً القوى  يتطو 

المجتمعية األخرى من النساء والرجال في سعيهم للنهوض بمجتمعاتهم في 

      ، ضمناً أو صراحة.وتحت مظلتها ةإطار التنمية المستدام

لها،  كسب  في سياق هذا الخطاب، فذلك نفسها معة اللبنانية وإذ وضعت الجا 

 في ية الطامحة نحو العدالة الجندريةلكل القوى المستقبل كما هو كسب  

 مجتمعاتنا. 

  


