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الخبري يف القانون الدويل واملنظامت الدولية وحقوق االنسان الدكتور حسن جوين.

شكل اطالق االطار االسرتاتيجي لعمل االمم املتحدة يف لبنان للفرتة املمتدة بني 2022 و2025 محطة جديدة يف اطار التعاون 
والتنسيق مع املنظمة الدولية، ومؤرشا عىل االحاطة االممية بلبنان يف ظل اخطر االزمات التي يواجهها عىل مختلف الصعد، 

السيام االقتصادية واالجتامعية واملالية واالصالحية والبيئية وغريها من ركائز االستقرار املجتمعي

األمم املتحدة أهم نظام دولي للبشرية
جوني: اإلطار اإلستراتيجي يماشي األولوّيات التنموّية

وسبل  اولويات  االسرتاتيجي  االطار  تضمن 
الفرتة  يف  املتحدة  االمم  ستقدمها  دعم 
الفساد،  ملفات  ابرزها  املحددة،  الزمنية 
الطاقة والكهرباء،  االقتصادية، قطاع  االزمة 
االمن،  انعدام  البطالة،  التعليم،  قطاع 
االولويات  هذه  والفقر.  البيئة  وحامية 
الذي  االمر  واملقيمني،  اللبنانيني  تستهدف 
االبعاد  يف  وتفسري  توضيح  اىل  يحتاج 
عىل  وانعكاساتها  والسياسية  القانونية 
ثوابت لبنان الوطنية، كون اي التزام جديد 
الثوابت  هذه  مع  يتعارض  ال  ان  يجب 

املنصوص عليها يف الدستور. 
"االمن العام" حملت هذه االستفسارات اىل 
الخبري يف القانون الدويل واملنظامت الدولية 
وحقوق االنسان الدكتور حسن جوين الذي 

فند االطار االسرتاتيجي من كل ابعاده.

االسرتاتيجي  االطار  توقيع  يعني  ماذا   ■
مفهوم  يف  لبنان  يف  املتحدة  االمم  لعمل 

القانون لدويل؟
 2018 العام  يف  العامة  الجمعية  قررت   □
تطوير اطار عمل االمم املتحدة للمساعدة 
االمنائية، الذي اعيدت تسميته يف اطار عمل 
التنمية  مجال  يف  للتعاون  املتحدة  االمم 
لتخطيط  اداة  اهم  باعتباره  املستدامة، 
االمنائية عىل  املتحدة  االمم  انشطة  وتنفيذ 
 2030 تنفيذ خطة  لدعم  القطري  املستوى 
الرقم  القرار  وحمل  املستدامة،  للتنمية 
تعزیز  يتم  القرار،  هذا  مبوجب   .72/279
مع  املستدامة  التنمیة  اجل  من  التعاون 
الرضوریة  االسس  لتأمین  االعضاء  الدول 
لتعزیز مجتمع مزدھر وشامل، حیث ال یتم 
اھامل احد او مع عدم ترك اي احد خلف 
یھدف   .)leave no one) behind الركب 

ھذا االطار اىل تحسین حیاة الناس وتحقیق 
اىل  والوصول  للشعوب،  افضل  مستقبل 
رشاكة اكرث شمولیة بني كل منظامت االمم 
مبا  والحكومة  املعني  البلد  يف  املتحدة 
الوطنیة  التنمویة  االولویات  مع  یتامىش 
ومع مطالب الناس. ميكن اعتبار القرار من 
اهم القرارات التي تأخذها الجمعية العامة 
االنسان  وحقوق  التنمية  تعزيز  بهدف 
الصعيدين  عىل  التعاون  اطر  وتطوير 

واالقليمي. الوطني 

التنمية املستدامة  ■ ما هي اهداف خطة 
وفق االطار املوقع؟

□ تكرس خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
الـ17  املستدامة  التنمية  اهداف  خالل  من 
والتي ستوجه   ،2015 العام  اعلنت يف  التي 
خالل  يف  والوطني  العاملي  االمنايئ  العمل 
االنسان  حقوق  قيم  وفق  املقبلة  االعوام 
هذه  عىل  التعاون  اطار  يتمحور  ومعايريه. 
االهداف وتتوازن بني االستدامة االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية. االهداف هي: القضاء 
عىل الفقر، القضاء التام عىل الجوع، الصحة 
الجيد، املساواة بني  التعليم  الرفاه،  الجيدة، 
الصحية،  والنظافة  النظيفة  املياه  الجنسني، 
العمل  معقولة،  باسعار  نظيفة  طاقة 
واالبتكار  الصناعة  االقتصادات،  ومنو  الالئق 
املساواة،  عدم  من  الحد  التحتية،  والبنية 
تطوير  مستدامة،  محلية  ومجتمعات  مدن 
واالنتاج،  االستهالك  بني  وتنظيمها  العالقة 
والعدالة،  السالم  والبيئة،  باملناخ  االهتامم 

العمل عىل تقوية املؤسسات الوطنية.

■ كيف السبيل اىل تحقيق هذه االهداف؟
عقد  من  بد  ال  االهداف،  هذه  لتحقيق   □

االعضاء  والدول  املتحدة  االمم  الرشاكة بني 
اعتربت  الدول  هذه  وان  خصوصا  املعنية، 
ان اجراء هذا التغيري مهم وجذري يف نظام 
فرق  لتمكني  االمنائية  االنشطة  تنسيق 
لتحقيق  البلدان  دعم  من  املتحدة  االمم 
التنمية املستدامة لعام 2030 بشكل  خطة 
افضل، فان وظيفة مجموعة االمم املتحدة 
االنشطة  لتنسيق  بالكامل  مكرسة  االمنائية 
االول  منذ  املتحدة  االمم  لكيانات  االمنائية 
من ايار 2019، ما يساعد يف تحقيق مكاسب 
مستدامة عىل  وبيئية  واقتصادية  اجتامعية 
املستويني الوطني واملحيل، مع عدم ترك اي 
الذي  الطموح  اىل  نظرا  الركب،  خلف  احد 
لخطة  املستدامة  التنمية  اهداف  تعكسه 
فان  الزمني،  جدولها  والحاح   2030 عام 
انشاء اطار التعاون الجديد هذا ميثل نقطة 
التعاون دورة  اطار  تحول حاسمة، ويحكم 
الربمجة باكملها، وينظم التخطيط والتنفيذ 
الجامعي  للعمل  والتقييم  والرقابة  والرصد 
لدعم  املتحدة  االمم  منظومة  تقوده  الذي 

خطة 2030.

بالنسبة  االطار  االتفاق  هذا  اهمية  ما   ■
اىل لبنان؟

اتفاق  وهو  التعاون،  اطار  يحدد   □
املضيفة،  والحكومة  املتحدة  االمم  بني 
االمم  منظمة  بها  تقوم  التي  االنشطة 
يحدد  انه  كام  املعني،  البلد  يف  املتحدة 
حاجات البلد والوسائل الرضورية لتحقيق 
تم  لبنان،  اىل  وبالنسبة  االتفاق.  اهداف 
والربملان  الحكومة  بني  الحثيث  التشاور 
بلجانه املتخصصة من جهة واالمم املتحدة 
مثل  املتخصصة  املنظامت  مع  خصوصا 
 OHCHR UNDP, OCHA, ILO,...)

لوضع  وذلك  ثانية،  جهة  من   )UNICEF
 ،2027-2023 بني  للفرتة  العمل  خطة 
العمل  وتقييم  للمتابعة  خطة  اىل  اضافة 
لتحقيق االتفاق. مل يستنث االتفاق التعاون 
رضورة  الخطة  لحظت  حيث  الدويل 
االخرى  الدولية  التعاون  اطر  مع  التنسيق 
واالستناد اليها، االستعراض الدوري الشامل 
 CEDAW, CCPR, CAT, ومقررات 
وغريهم  الخاصني  املقررين  مع   CESCR

من االليات الدولية.

الدويل  النقد  التفاوض مع صندوق  ■ هل 
يأيت يف السياق ذاته؟ 

لالقتصاد  الحكومة خطة شاملة  □ وضعت 
للتفاوض  كأساس  مالية  وخطة  الكيل 
برنامج  شأن  يف  الدويل  النقد  صندوق  مع 
توصلت   ،2022 نيسان  يف  محتمل.  انقاذ 
الدويل  النقد  وصندوق  اللبنانية  السلطات 
شأن  يف  اداري  مستوى  عىل  اتفاق  اىل 
يزال  ال  الشاملة.  االقتصادية  السياسات 
االتفاق خاضعا ملوافقة ادارة صندوق النقد 
تنفيذ  عقب  التنفيذي  واملجلس  الدويل 
حاسمة،  الصالحات  اللبنانية  السلطات 
بني  باالتفاق  املتحدة  االمم  رحبت  وقد 

الرضوري التعاون يف كل املجاالت املذكورة 
ورقة  املتحدة  االمم  قدمت  وقد  االطار.  يف 
التي  التنموية  االولويات  لرشح  للصندوق 
موضوع  ضمنها  من  عليها،  الرتكيز  يجب 
حقوق االنسان، وبالتايل فان االمم املتحدة 
هذا  خالل  من  والصندوق  الدولة  تذكر 
تتصل  التي  االساسية  باالولويات  االطار 
االتفاق  ان  يشء.  كل  قبل  االنسان  بكرامة 
خاضع  الدويل  النقد  والصندوق  لبنان  بني 
تتعلق  وايديولوجية  سياسية  العتبارات 
للدولة،  الكربى  االقتصادية  بالخيارات 
ان  اىل  اضافة  الوطنية.  السيادة  متس  وقد 
ستكون  الدويل،  النقد  مع صندوق  االتفاق 
عىل  خطرية  واجتامعية  اقتصادية  نتائج  له 
الفقراء، مام دفع الكثريين من االقتصاديني 
وغريها،  العاملية  النقابية  املنظامت  ومن 
ليس فقط لنقض االتفاق، امنا ايضا لرفضه.

الذي  الفساد  محاربة  اولوية  عن  ماذا   ■
حدده االطار االسرتاتيجي؟

عمل  اسرتاتيجيا  املتحدة  االمم  وقعت   □
 2020 ايار  يف  الحكومة  مع  متكاملة 
اتفاقية  مبوجب  وذلك  الفساد،  ملكافحة 
لبنان.  عليها  صادق  التي  الفساد  مكافحة 
الخطة  تنفيذ  مبتابعة  املتحدة  االمم  تقوم 
الفساد،  مكافحة  لجنة  مع  بالتنسيق 
ويأخذ اطار االتفاق يف االعتبار االسرتاتيجيا 
والعمل  الفساد ورصدها،  الوطنية ملكافحة 
ملكافحة  متخصصة  ترشيعات  سن  عىل 
الفعال  التنفيذ  اجل  من  ودعمها  الفساد 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  املؤسسة  وتعزيز 
يف  املدمجة  الفساد  مخاطر  ادارة  واليات 
الدولة  وزير  ملكتب  الرئيسية  القطاعات 

لشؤون التنمية االدارية.

تنفيذ  يف  املتحدة  االمم  ستساعد  كيف   ■
االطار االسرتاتيجي؟

منظومة  خالل  من  املتحدة  االمم  تعمل   □
وكل  واملكاتب  الربامج  خالل  من  متكاملة 
لتنفيذ  الجهود  تنسيق  اجل  من  وكاالتها 
اللبنانية.  الحكومة  مع  بالتشاور  االتفاق، 

بالنسبة اىل االصالح النقدي املرتبط 

مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

شأن  يف  الدويل  النقد  وصندوق  الحكومة 
واعتربته  الشاملة  االقتصادية  السياسات 
لالصالحات  الكامل  لتنفيذ  ايجابية  خطوه 
للتعايف.  والرضورية  االطار  يف  املطلوبة 
املستدامة  التنمية  املتحدة  االمم  تعترب 
مستمرة  تكاملية  عملية  وهي  رضورية، 
دون  من  الواقع  متطلبات  تأمني  هدفها 
ان  او  املستقبل،  يف  ذلك  تبعات  اهامل 
عىل  مرضة  اثار  التنمية  لعملية  تكون 
واالجتامعية  االقتصادية  او  البيئية  الحياة 
ان  يجب  املتحدة  االمم  وبحسب  وغريها. 
تكون التنمية متوازنة ومتوازية، وتلبي كل 
االستقرار  وتؤّمن  والدولة،  الفرد  حاجات 
الحياة  رضورات  لكل  املستقبيل  واالمان 
من  فانه  ذلك،  تحقيق  اجل  من  الرئيسية. 

املسؤولية االساسية 
في تنفيذ اتفاق االطار 

تقع على الدولة
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ليس  الصعد،  كل  عىل  شتى  باصالحات 
لدى االمم املتحدة اي قوة فرض وامنا تقديم 
االساسية  املسؤولية  وتبقى  واملشورة  املعونة 
الضغط  وسائل  ان  كام  التنفيذ.  يف  للدولة 
ممكنة عرب الوسائل الديبلوماسية ومن خالل 
فرض تطبيق لالتفاقيات الدولية التي صادق 

عليها لبنان والتي تلحظ اليات تطبيقها .

االستعداد  االسرتاتيجي  االطار  تضمن   ■
عالقة  لها  ملفات  معالجة  يف  للمساعدة 
كيف  االساسية،  والخدمات  التحتية  بالبنى 

سيكون ذلك؟
□ املعالجة مع االمم املتحدة تتم عرب الية 
والتنفيذ.  والتخطيط  واملساعدة  املشورة 
وغريها   UNDP عرب املتحدة  االمم  تساعد 
يف  املتخصصة،  الوكاالت  او  الصناديق  من 
املامرسات  افضل  واعطاء  املشورة  تقديم 
يف هذا املجال. لكل هدف تنموي مؤرشات 
يف  مثال  محددة  وهي  للمتابعة،  اساسية 
التفاوت  عىل  القضاء  عرب  التعليم  قطاع 
تكافؤ  وضامن  التعليم،  يف  الجنسني  بني 
التعليم  فرص الوصول اىل جميع مستويات 
يف  مبا  الضعيفة،  للفئات  املهني  والتدريب 
ذلك لالشخاص ذوي االعاقة واالطفال الذين 
وتكامل  هشة،  اوضاع  ظل  يف  يعيشون 
هي  املتحدة  االمم  حسب  لسالم   الجهود 

خارج  بطبيعته  املوضوع  ان  حيث  عاملية، 
ناحية  من  محيل.  اقليم  اي  نطاق  عن 
بني  اتفاق  هو  االتفاق  ان  الدويل،  القانون 
اشخاص القانون الدويل، اي الدولة اللبنانية 
منه  تنتج  لذلك  املتحدة،  االمم  ومنظمة 

مسؤوليات وواجبات عىل الطرفني.

تنمية  مصطلح  باستخدام  املقصود  ما   ■
هناك  اليس  واملقيمني،  للبنانيني  الطوارئ 

نية مبيتة بتوطني املقيمني اي النازحني؟
□ ال يجوز الربط بني موضع االمن ووجود 
وتنمية  اللبنانية،  االرايض  عىل  النازحني 
الطوارئ للمقيمني مرتبطة اساسا مبسؤولية 
ان  حيث  الدويل،  القانون  تطبيق  يف  لبنان 
متعلقة  دولية  باتفاقيات  مرتبط  لبنان 
ايضا  وامنا  املواطن  فقط  ليس  بحقوق 
االنسان املقيم عىل ارضه، خصوصا العهدين 
السياسية  بالحقوق  يتعلق  االول  الدوليني: 
االقتصادية  بالحقوق  والثاين  واملدنية، 
اليهام  انضم  والذي  والثقافية،  واالجتامعية 

لبنان يف العام 1972. 

اىل  للوصول  السالم  باولوية  املقصود  ما   ■
االمر  هذا  هل  شاملة،  سلمية  مجتمعات 
محصور لبنانيا وداخليا ام يطاول الوضع يف 

املنطقة؟

السالم  ملصطلح  املتحدة  االمم  استعامل   □
املتحدة  االمم  ادبيات  اطار  يف  يندرج 
االطار  فصل  ميكن  ال  النهاية  ويف  ونظامها، 
سيايس  مفهوم  عن  او  سياسية  اهداف  عن 
اهمية  من  الرغم  سيايس. عىل  استغالل  او 
منظمة  كونها  املتحدة  االمم  مع  االتفاق 
دولية وكون لبنان بلدا مؤسسا، اال ان هناك 
الرشاكة  مفهوم  تطرح حول  عدة  تساؤالت 
املستدامة  التنمية  مبدأ  وحول  ومضمونها، 
وااليديولوجيا  املضمون  حيث  من 
الدولية،  العالقات  يف  املسيطرة  الرأساملية 
االقتصادية  البنية  يف  تغيري  اي  طرح  وعدم 
ببعض  واالكتفاء  الدولية  الرأساملية 
طرح  وعدم  وهناك،  هنا  من  التعديالت 
منها  تعاين  التي  لالزمة  االساسية  االسباب 
التنمية  مبدأ  عليها  يطرح  التي  الدول 
الرأساملية  الكربى  الدول  ودور  املستدامة، 
ثروات  ونهب  استغالل  يف  املتطورة صناعيا 
اقتصادية  ازمات  من  تعاين  التي  الدول 
الرأساملية  الدول  كون  الفقر،  ومن  حادة 
تستغل  صناعيا  واملتطورة  الغنية  الكربى 
عرب  ملصلحتها  الدولية  االتفاقيات  اكرث 
التنمية  ان  عدة.  عليها يف مجاالت  الضغط 
ان  ميكن  ال  الفقري  العامل  اليها  يسعى  التي 
دول  بني  الدويل  التوازن  دون  من  تتحقق 
النامية،  االطراف  ودول  الرأساملية،  املركز 
ان  نجد  لذلك  مشرتكة،  املسؤولية  ان  علام 
من  للخروج  كاف  غري  اهميته  مع  االتفاق 
يلبي  وال  الفقر  ومن  االقتصادية  االزمات 
اقتصادي  نظام  بد من  الشعوب. ال  طموح 
عاملي جديد ينهي عملية النهب التي تقوم 

بها الدول الرأساملية الكربى.

ما  كل  يف  املتحدة  االمم  دور  اين   ■
طرحتموه؟

نظام  وافضل  اهم  املتحدة هي  االمم   □
دويل توصلت اليه البرشية، وهو رضورة 
اال  االنسان.  وتقدم  الدول  بني  للتعاون 
انها تخضع بطبيعة الحال اىل ميزان قوى 
توازنات  عىل  وتعمل  جدا،  معقد  دويل 
تزيد  دولية  وسياسات  منها  اكرب  صعبة 

الهوة بني الشعوب.


