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رئيسة مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة:
سنضغط في االنتخابات املقبلة لفوز أكبر عدد من النساء

تعمل هيئة االمم املتحدة للمرأة يف مكتبها يف بريوت، وهي املعروفة اكرث باسمها االنكليزي UN Women عىل مستويات 
مختلفة، منها االنسانية والقانونية والترشيعية، والهدف شطب اي المساواة موجودة بني الجنسني. لكن الالفت ان عمل 
املرتبطة  والترشيعات  العمل  قانون  منها:  لبنان  يف  للجدل  مثرية  قوانني  صلب  يف  بعمق  ينخرط  النسائية  املنظمة  هذه 

بالضامن االجتامعي وقوانني االحوال الشخصية وسواها.

طورت االمم املتحدة بالرشاكة مع االتحاد االورويب 
والبنك الدويل اطار عمل للتعايف هو "اطار االصالح 
والتعايف واعادة االعامر يف لبنان"، ملعالجة التأثري 
االوسع النفجار مرفا بريوت. من خالل هذا االطار، 
توفر هيئة االمم املتحدة للمرأة للنساء اللبنانيات 
والالجئات االشد ضعفا واملتأثرات بالسياق الحايل 
"النقد يف مقابل العمل"، فضال عن قيامها بتجديد 
اصول الرشكات املترضرة وتوفري خدمات الحامية، 
مبا يف ذلك تقديم االستشارة عىل مستوى املعونة 

القانونية.
رئيسة مكتب هيئة االمم املتحدة للمرأة يف لبنان 
لـ"االمن  ترشح  ويكس،  دور-  راشيل  االمريكية 

العام" تفاصيل عمل الهيئة. 
هيئة  ملكتب  رئيسة  ويكس  دور-  راشيل  عينت 
االمم املتحدة للمرأة يف لبنان يف اذار العام 2019، 
القطري آتية من املكتب  بالفريق  التحقت  وقد 
مرص،  يف  للمرأة  املتحدة  االمم  لهيئة  االقليمي 
حيث عملت كنائبة للمدير االقليمي لهيئة االمم 
عام  منتصف  من  بدءا  باالنابة  للمرأة  املتحدة 
2018. عملت دور-ويكس يف هيئة االمم املتحدة 
واالمن  السالم  عاما ويف شؤون  للمرأة خالل 11 
ورواندا  افغانستان  يف  السيام  عاما،   16 خالل 
االقليمي(  املستوى  واليمن واالردن ومرص )عىل 

واالن يف لبنان.

■ متى تأسست هيئة االمم املتحدة للمرأة ومتى 
استهلت عملها يف لبنان؟

لالم  تابعا  كيانا  للمرأة  املتحدة  االمم  تعترب   □
املتحدة ومكرسا بعمله من اجل تحقيق املساواة 
الجمعية  اسست  املرأة.  ومتكني  الجنسني  بني 
العامة لالمم املتحدة هيئة االمم املتحدة للمرأة 
النساء  اىل  بالنسبة  رائد  عاملي  دور  لعب  بغية 

ترسيع  اجل  ومن    ،2010 متوز  يف  والفتيات، 
التقدم يف تلبية حاجاتهن يف انحاء العامل. تدعم 
تأسيسها  منذ  لبنان  للمرأة  املتحدة  االمم  هيئة 
وهي   ،2017 عام  بداية  منذ  امليداين  وحضورها 
وسعت تدخلها. وتعمل حاليا يف مجاالت: التمكني 
للمرأة،  السياسية  املشاركة  للمرأة،  االقتصادي 
اجل  من  واملرأة  والرجل  واالمن،  والسالم  املرأة 
املساواة بني الجنسني،  مبا يتامىش مع خطة عام 

2030 واهداف التنمية املستدامة السبعة عرش.

املنظامت  لدعم  صندوق  انشاء  اهمية  ما   ■
عملية  يف  مشاركتها  لتعزيز  النسائية  الحقوقية 
انفجار مرفأ بريوت؟ وما  والتعايف من  االستجابة 

نوع املشاريع التي متولها؟
□ عىل الرغم من االعرتاف بالفوائد التي يجلبها 
االستثامر يف املرأة بغية تطوير منع النزاعات وحلها 
والحامية والعمل االنساين وجهود توطيد السالم، 
كامل  تقدير  وجود  يعني  ال  االعرتاف  هذا  فان 
وسط  وجود نقص يف املوارد. من ضمن اجاميل 
املساعدات الثنائية التي استهدفت البلدان الهشة 
تم  الواقعة  بني عامي 2016 و 2017  الفرتة  يف 
توجيه 82 مليون دوالر فقط مبارشة اىل املنظامت 
املئة من  املحلية، وهو ما ميثل 0.2 يف  النسائية 
كاستجابة  لبنان،  يف  الثنائية.  املساعدات  اجاميل 
انفجار مرفأ بريوت، ذهب اقل من 3 يف املئة من 
التمويل املوجه من خالل النداء العاجل مبارشة 
اىل املنظامت املستفيدة التي تعمل بشكل اسايس 
من اجل املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة. مل 
يتم انشاء صندوق املرأة والسالم والعمل االنساين 
يف  للمرأة  املتحدة  االمم  هيئة  من    )WPHF(
فتح  منه  طلبنا  لكننا  عاملي،  انه صندوق  لبنان. 
النساء  تقودها  التي  املنظامت  لدعم  نافذة 
سيدعم  لبنان.  يف  الحالية  التحديات  الستجابة 

هذا الصندوق يف لبنان دمج معرفة املرأة وخربتها 
النفجارات  املستمرة  االستجابة  يف  وحاجاتها 
املوانئ، ضامن مشاركة املرأة يف االنعاش السيايس 
من  االستبعاد  لخطر  والتصدي  االنفجارات  بعد 

االغاثة والتعايف بسبب نقص الوثائق الرسمية.

■ كيف ساهمتم يف اغاثة االرسة واملرأة؟
هيئة  قدمت  لالنفجارات،  فورية  كاستجابة   □
االمم املتحدة للمرأة خدمات الطوارئ للمترضرين 
من االنفجار. يف املجموع، تم الوصول اىل اكرث من 
3000 امراة وفتاة محتاجة من خالل توفري الدعم 
النفيس واالجتامعي واالسعافات االولية النفسية، 
املستلزمات  وتوفري  املعنوي  الدعم  عن  فضال 
االساسية والنقود العادة بناء املنازل. باالضافة اىل 
ذلك، دعمت هيئة االمم املتحدة للمرأة منظومة 
النوع  قضية  ملعالجة  ورشيكها  املتحدة  االمم 
االجتامعي والوصول اىل النساء من خالل تقديم 

الخدمات.

■  هل هناك برامج جديدة تعالج الوضع الحايل 
للبنان يف ما يتعلق بالتمكني االقتصادي؟

عىل  للمرأة  املتحدة  االمم  هيئة  تعمل  نعم،   □
دعم النساء للصمود يف االقتصاد واالنخراط اكرث 
يف الدورة االقتصادية للسامح لهن باعالة انفسهن 
وعائالتهن يف اوقات االزمات هذه. يتم ذلك من 
برامج عمل،  مقابل  النقد يف  توفري  برامج  خالل 
واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  ودعم  والتوظيف 

التي تقودها النساء.

يف  للمرأة  املتحدة  االمم  هيئة  دور  هو  ما   ■
سجون النساء؟ 

بالرشاكة  للمرأة،  املتحدة  االمم  هيئة  تدعم   □
والتأهيل"،  و"االصالح  الصفدي  مؤسستي  مع 

بالتعاون  املشاريع  وتنفيذ  بتمويل  ايضا  للمرأة 
املتعلقة  تلك  وخصوصا  الوطنية،  املؤسسات  مع 
مبشاركة املرأة يف منع الرصاع ويف الحياة السياسية 
والعامة، باالضافة اىل االصالحات الترشيعية لدعم 

تنفيذ خطة العمل الوطنية حول القرار 1325.

■ ماذا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة لالجئات 
وكل  املخيامت  السوريات يف  واىل  الفلسطينيات 

انحاء لبنان؟
توفري  للمرأة عىل  املتحدة  االمم  □ تعمل هيئة 
دعم سبل العيش وتوفري الحامية للنساء واالرس 
ذلك  يشمل  لبنان.  يف  املقيمة  املستضعفة 
خالل  من  والفلسطينيني.  السوريني  الالجئني 
اللبنانيات  النساء  تجمع  التي  املشاريع  هذه 
والسوريات والفلسطينيات، نقدم التدريب املهني 
يف  مبا  الحامية  وخدمات  العيش  كسب  وفرص 
ذلك املساعدة القانونية. كام نقدم مرافق رعاية 

لالطفال ملساعدة النساء يف الحصول عىل عمل.

للمرأة هل  السياسية  باملشاركة  يتعلق  ما  ■ يف 
سيكون للمرأة دور يف االنتخابات املقبلة؟

□ ال تزال املرأة ممثلة متثيال ناقصا بشكل كبري 
من  الرغم  عىل  والسياسية  العامة  الحياة  يف 
الحركة النسوية النابضة بالحياة يف البالد. شهدت 
من  عدد  اكرب   2018 لعام  النيابية  االنتخابات 
املرشحات لالنتخابات وهو رقم قيايس بلغ 113 
سيدة. ال يزال لبنان يحتل املرتبة 149 من اصل 
للنساء،  السيايس  التمثيل  مستوى  يف  دولة   153
لعام  العاملي  االقتصادي  املنتدى  تقرير  بحسب 
2020 حول الفجوة بني الجنسني حيث متثل النساء 
فقط 4.6 يف املئة من 128 نائبا منتخبا يف الربملان، 
و5.4 يف املئة من اعضاء املجالس البلدية يف البالد، 
التمثيل غري  املخاتري. ال يعترب  املئة من  و1.9 يف 
ان  بل  فحسب،  املرأة  لحقوق  انتهاكا  املتكافئ 
يخلق مجتمعات  العامة  املناصب  تهميشها من 
اقل متثيال واستقرارا ويعزز فكرة ان املرأة ال ميكنها 
املشاركة يف صناعة القرار. بالنسبة اىل االنتخابات 
عىل  للمرأة  املتحدة  االمم  هيئة  تعمل  املقبلة 
نهج متعدد املستوى الستهداف مثل هذه االرقام 
املنخفضة يف التمثيل، مبا يف ذلك العمل مع الهيئة 
اتخاذ  اجل  من  للضغط  املرأة  لشؤون  الوطنية 
االجتامعي(  النوع  )حصص  موقتة  تدابري خاصة 
ودعم املرشحات من اجل الرتشح للفوز باملناصب.

رئيسة مكتب هيئة االمم املتحدة للمرأة يف لبنان راشيل دور- ويكس.

السجينات الحاليات والسابقات العادة ادماجهن 
الرسهن.  العاجلة  الحاجات  وتلبية  املجتمع  يف 
لهن  واالجتامعي  النفيس  الدعم  ذلك  يتضمن 
ودعمهن يف العثور عىل عمل بعد اطالقهن من 

السجن.

■ كيف تتعاونون مع االجهزة االمنية واالمن العام 
بشكل خاص وكذلك القوات املسلحة اللبنانية؟

□ تعمل هيئة االمم املتحدة للمرأة عرب االجهزة 
النوع  قضايا  معالجة  عىل  ملساعدتها  االمنية 
يف  بالنساء  االحتفاظ  ذلك  يف  مبا  االجتامعي، 
ذلك  شمل  االمنية.  الخدمات  قطاعات  مختلف 
وتقديم  والتحليل  البحث  وتطوير  التدريبات 
الدعم املبارش لوحدة النوع االجتامعي الجديدة 
يف الجيش اللبناين. كل هذا العمل يتم تحت قيادة 
اطار  يف  اللبنانية،  املرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة 
خطة العمل الوطنية حول املرأة والسالم واالمن 

.)1325(

واالمن  والسالم  املرأة  اجندة  تنفيذ  عن  ماذا   ■
املتحدة رقم 1325؟ كيف  االمم  قرار  من خالل 
يتم تنفيذه؟ وكيف يتم تدريب االجهزة االمنية 

املختصة عىل تنفيذه؟
□ ان اجندة املرأة والسالم واالمن واسعة للغاية 
العمل  خطة  خالل  من  لبنان  يف  تنفيذها  ويتم 
الوطنية املعتمدة من الحكومة حول القرار 1325، 
والتي تحدد اهدافا وغايات واضحة حول املشاركة 
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ومنع  القرار  صنع  عمليات  يف  للمرأة  الفعالة 
النزاعات وضامن حامية اكرب للنساء والفتيات من 
العنف واالستغالل، باالضافة اىل ضامن االستجابة 
الجندرية لالغاثة واعادة االعامر يف اوقات االزمات 
والكوارث االخرى. تقدم هيئة االمم املتحدة للمرأة 
الوطنية  الهيئة  اىل  التقنيني  والدعم  املساعدة 
لشؤون املرأة لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية 
االمم  برنامج  جانب  اىل  الوطنية،  املؤسسات  مع 
واالجتامعية  االقتصادية  واللجنة  االمنايئ  املتحدة 
للسكان  املتحدة  االمم  وصندوق  آسيا  لغرب 
ومفوضية االمم املتحدة السامية لحقوق االنسان 
للمرأة  املتحدة  االمم  هيئة  قدمت  واليونيفيل. 
هيكل  تطوير  بغية  الوطنية  للمؤسسات  الدعم 
حوكمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية حول القرار 
معينة  تدخالت  حيال  مشاورات  اجراء  يف   1325
مع املؤسسات الوطنية ومنظامت املجتمع املدين 
املعرفة  وتبادل  التواصل،  من  اكرب  بقدر  للسامح 
عملية  لضامن  الوطنيني  املصلحة  اصحاب  بني 
تنفيذ وقيادة وطنيتني. تقوم هيئة االمم املتحدة 

رغم انفجار املرفأ اقل 
من 3% من التمويل اعطي 

للهيئات النسائية


