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وزارة  يف  الثقافية  والعالقات  واملؤمترات  الدولية  املنظامت  مديرية  تلعب 
واملساهمة  الدولية،  املنظامت  مع  التعاون  يف  اساسيا  دورا  واملغرتبني  الخارجية 
مكتبا ملنظامت   30 تعاونها  االنسان، وتشمل يف  اوجه حقوق  تطور مختلف  يف 

االمم املتحدة العاملة

وزارة  يف  الدولية  املنظامت  مديرية  تعترب 
الرسمية  االتصال  قناة  واملغرتبني  الخارجية 
متر  ان  ينبغي  التي  املنظامت  هذه  مع 
عربها  يف اي مرشوع تعده، لتنال املوافقة 

اللبنانية. السلطات  من 
الدولية  للمنظامت  السابق  املدير  يرشح 
وزارة  يف  الثقافية  والعالقات  واملؤمترات 
املتقاعد  السفري  واملغرتبني  الخارجية 
هيكلية  العام"  لـ"االمن  ايوب   عفيف 
التي  واملوضوعات  ونطاقه  املديرية،  عمل 

تتابعها.
تتألف مديرية املنظامت الدولية واملؤمترات 
هي:  اربع  دوائر  من  الثقافية  والعالقات 
املؤمترات  دائرة  الدولية،  املنظامت  دائرة 
الثقافية،  العالقات  دائرة  )والرتشيحات(، 

دائرة املعاهدات.
وفود  ملشاركات  التحضري  املديرية  تتوىل 
للجمعية  العادية  الدورات  يف  لبنان 
يف  تنعقد  التي  املتحدة  لالمم  العمومية 
التي  االخرى  الدولية  واملؤمترات  نيويورك، 
وباريس  وروما  وفيينا  جنيف  يف  تنعقد 

والهاي وسواها من العواصم العاملية.
املتخصصة  الوكاالت  مع  املديرية  تتعاون 
مقارها  يف  املتحدة  االمم  ملنظمة  التابعة 
لبنان.  يف  مكاتبها  ومع  العامل  يف  االساسية 
لهذه  االوىل  االتصال  نقطة  املديرية  تشكل 
وهي  اللبنانية،  الحكومة  مع  الوكاالت 
واالدارات  الوزارات  مع  عالقاتها  تنسق 
برامج  يف  الرأي  وتبدي  اللبنانية،  الرسمية 
موضوع  وتنظم  لبنان،  يف  الوكاالت  تلك 
الدولية،  املنظامت  يف  اللبنانية  الرتشيحات 
لبنان  انتخاب  دعم  لتأمني  الحمالت  وتدير 
ضمن  والهيئات  اللجان  لعضوية  ومرشحيه 

اجهزة االمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة. 
الروابط  توثيق  عىل  املديرية  تعمل 
الفكرية والثقافية بني لبنان والعامل، وتتابع 
الخارج،  يف  والعلمية  الثقافية  التطورات 
وتسعى اىل تشجيع تبادل البعثات الدراسية 
وثائق  توقيع  باجراءات  وتهتم  والتدريبية، 
وثائق  وتبادل  وابرامها  الدولية  املعاهدات 

االبرام.
رضورة  عىل  ايوب  عفيف  السفري  يشدد 
الرسمية  املؤسسات  بني  الوثيق  التعاون 
يف  العاملة  الدولية  واملنظامت  اللبنانية 
مشرتكة  عمل  برامج  مثة  ان  اذ  لبنان، 
املدين  املجتمع  ومنظامت  الوزارات  مع 
مختلفة  مجاالت  يف  العام  مدار  عىل 
االطفال،  حامية  التعليم،  الصحة،  مثل: 
متويل  الغذايئ،  االمن  االجتامعي،  التامسك 
الخربات  تقديم  التنموية،  املرشوعات 
يف  وخصوصا  املحيل  املجتمع  دعم  التقنية، 
االرياف، مساعدة الالجئني، تطوير املهارات 
دعم  يف  املساهمة  متعددة،  قطاعات  يف 
التي  العمل االنساين، وغري ذلك من االمور 
لبنان واملؤسسات  اتجاه مساعدة  تصب يف 

فيه. الناشطة 
املؤسسات  بني  التعاون  اوجه  ابرز  لعل 
الدولية،  واملنظامت  اللبنانية  الرسمية 
ظروف  حتمته  ما  ايوب،  السفري  بحسب 
الحرب يف  نتيجة  لبنان  اىل  السوري  النزوح 

سوريا.
الهيئة  تولت  السوري،  النزوح  بداية  يف 
الشؤون  وزارة  ثم  ومن  لالغاثة،  العليا 
السوريني  النازحني  مساعدة  االجتامعية، 
استمرار  لكن  املتوافرة.  االمكانات  ضمن 
اىل  وصلت  كبرية  باعداد  النازحني  تدفق 

قصرية،  زمنية  فرتة  خالل  نازح  مليون   1,5
مؤسسة  امكان  يف  يكن  مل  كبريا  عبئا  مّثل 

حكومية ان تتحمله منفردة.
املتحدة  االمم  بدأت  ذاته  الوقت  يف 
بخطوات  القيام  املتخصصة  ووكاالتها 
النازحني وفق اختصاص  للتعامل مع قضية 
كل منها وخربتها يف دول اخرى. وكان ال بد 
وزارة  مع  التعاون  من  الدولية  للمنظامت 
الشؤون  وزارة  ومع  واملغرتبني  الخارجية 
الرسمية  الرعاية  عىل  للحصول  االجتامعية، 
من  والتسهيالت  املوافقات  وطلب  لعملها، 
هذه  تقتضيها  التي  اللبنانية  السلطات 
املؤسسات  تكن  مل  التي  الشاقة  املهمة 
الدولية  املنظامت  وال  اللبنانية،  الرسمية 
تتوقع  او  لها  مستعدة  لبنان،  يف  العاملة 
التعامل  يستوجب  التي  الحاجات  ضخامة 

معها برشيا وماديا ولوجستيا.
واملغرتبني  الخارجية  وزاريت  اىل  اضافة 
املنظامت  تواصلت  االجتامعية،  والشؤون 
والبلديات  الداخلية  وزارة  مع  الدولية 
العام  لالمن  العامة  املديرية  وخصوصا 
والخروج  الدخول  عمليات  عن  املسؤولة 
الصحة  وزارة  ومع  الحدودية،  املعابر  عىل 
العامة يف الشؤون التي متس الوضع الصحي 
ملنع  استباقية  خطوات  واتخاذ  للنازحني، 
انتشار االمراض، ومع وزارة الرتبية والتعليم 
خدمات  توفري  امكانات  لرتتيب  العايل 
يف  النازحني  السوريني  للتالمذة  التعليم 
وزارة  ومع  اللبنانية،  الرسمية  املدارس 
من  النازحني  حاجات  لتأمني  واملياه  الطاقة 

الكهرباء واملياه.
يشري السفري ايوب اىل ان لبنان "قدم بسخاء 
الوزارات  عرب  تردد  اي  دون  ومن  شديد 
وكل  التسهيالت  كل  الرسمية  واملؤسسات 
املتوافرة  االمكانات  كل  ووضع  الدعم، 
لديه ملساعدة النازحني السوريني، ولتنسيق 
املنظامت  مع  والخدمات  العمل  برامج 

الدولية يف هذا املجال".

مديرية املنظمات الدولية في وزارة الخارجية: 
وجه لبنان الحقوقي في األمم املتحدة

االمكانات  "محدودية  ان  اىل  ويلفت 
واملؤسسات  للوزارات  واملادية  البرشية 
الحكومية اللبنانية، وامتناع الدول املانحة 
لها،  مبارشة  مالية  مساهامت  تقديم  عن 

للعب  الدولية  للمنظامت  الفرصة  اتاح 
الدعم  اىل  ذلك  يف  مستندة  متقدم،  دور 
املايل الذي وضعته االمم املتحدة والدول 
املانحة يف ترصفها، واىل قدرتها عىل توسيع 

كادراتها البرشية وتوظيف طاقات اضافية 
اجنبية ومحلية بشكل رسيع".

خالل  الدولية  املنظامت  مديرية  نجحت 
ينتخب  ان  يف  املاضية  العرش  السنوات 
من  عدد  لعضوية  ومرشحوه  لبنان 
سبيل  عىل  منها  نذكر  الدولية،  املناصب 
ملناهضة  الفرعية  اللجنة  عضوية  املثال: 
لجنة  عضوية  جبور(،  )سوزان  التعذيب 
)املهندس  االونيسكو  يف  العاملي  الرتاث 
عىل  القضاء  لجنة  عضوية  تابت(،  جاد 
ملحم خلف(،  )الدكتور  العنرصي  التمييز 
)السفري  الدولية  العدل  محكمة  عضوية 
عىل  القضاء  لجنة  عضوية  سالم(،  نواف 
)نهلة  املرأة  ضد  التمييز  اشكال  جميع 
لقانون  الدولية  املحكمة  عضوية  حيدر(، 
عضوية  عقل(،  جوزف  )السفري  البحار 
االمم  يف  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس 
التنفيذي  املجلس  عضوية  املتحدة، 

لالونيسكو.
تعاونت  املديرية  ان  ايوب  السفري  يقول 
مع  املاضية  الخمس  السنوات  خالل 
املعنية  الحكومية  واملؤسسات  الوزارات 

بحقوق االنسان يف لبنان. 
الوثيق،  والتنسيق  التعاون  لهذا  نتيجة 
انجز لبنان جميع التقارير الوطنية االولية 
وفق  عليه،  استحقت  التي  والدورية 
موجبات االنضامم اىل االتفاقات واملواثيق 
وينوه  االنسان.  حقوق  مجال  يف  الدولية 
واملؤسسات  بالوزارات  السياق  هذا  يف 
يف  ساهمت  التي  اللبنانية  الحكومية 

التقارير.  اعداد 
هذه التقارير )التي ترفع كل اربعة اعوام(  
االمم  املعنية يف  الجهات  لدى  ايداعها  تم 
املتحدة يف جنيف وجامعة الدول العربية 
لجان  امام  مناقشتها  وجرت  القاهرة،  يف 
االتفاقات الدولية واالقليمية وفق االصول. 
يختم السفري ايوب: "ال بد من التنويه بأن 
اللبنانية  الحكومية  واملؤسسات  الوزارات 
هؤالء  لوال  العالية.  بالكفايات  زاخرة 
وعسكريني  واداريني  قضاة  من  املوظفني 
من  لبنان  متكن  ملا  وديبلوماسيني  وامنيني 
الوفاء بالتزاماته يف مجال حقوق االنسان 

يف اطار االمم املتحدة".

السفري املتقاعد عفيف ايوب.  

يصل متثيل املنظامت الدولية اىل 30 مكتبا يف لبنان، وهو عدد كبري بالنسبة اىل بلد صغري. 
معظم هذه املكاتب يلعب ادوارا مهمة عىل الصعيدين املحيل واالقليمي.

هنا ابرز اسامء املنظامت الدولية التابعة لالمم املتحدة التي لديها مقار يف لبنان: مكتب 
املنسق الخاص لالمم املتحدة يف لبنان، مكتب املنسق الخاص النشطة االمم املتحدة يف 
لبنان، برنامج االمم املتحدة االمنايئ، منظمة االمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، مفوضية 
االمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، 
)االونروا(،  االدىن  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  الغاثة  املتحدة  االمم  وكالة 
اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )االسكوا(، مكتب االونيسكو االقليمي للرتبية 
يف الدول العربية، منظمة الصحة العاملية، مكتب املفوض السامي لالمم املتحدة لحقوق 
االنسان يف الرشق االوسط، منظمة االغذية والزراعة لالمم املتحدة )الفاو(، برنامج الغذاء 
املتحدة  االمم  صندوق  )اليونيدو(،  الصناعية  للتنمية  املتحدة  االمم  منظمة  العاملي، 
للسكان، برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البرشية )هابيتات(، مكتب االمم املتحدة 
املعني باملخدرات والجرمية، مركز االمم املتحدة لالعالم، منظمة العمل الدولية، قوة االمم 
التابعة  الهدنة يف فلسطني  الدولية ملراقبة  اللجنة  )اليونيفيل(،  لبنان  املوقتة يف  املتحدة 
لالمم املتحدة )االونتسو(، املنظمة الدولية للهجرة، متطوعو االمم املتحدة، صندوق النقد 
املركز  الدولية،  التمويل  االحمر، مؤسسة  للصليب  الدولية  اللجنة  الدويل،  البنك  الدويل، 
للبحوث  الدويل  املركز  الدويل،  للبنك  التابع  االوسط  للرشق  الفنية  للمساعدة  االقليمي 

الزراعية يف املناطق الجافة )ايكاردا(، املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة.

30  منظمة اممية في لبنان


