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تحقيق
مديرية املنظمات الدولية
تواكب الديبلوماس ّية املتعددة الطرف

مارلني خليفة

@marlenekhalife

تلعب مديرية املنظامت الدولية واملؤمترات والعالقات الثقافية يف وزارة الخارجية واملغرتبني دورا رياديا يف تعزيز حضور لبنان
دوليا .فهي جزء من الديبلوماسية املتعددة الطرف التي تتطلب ديبلوماسيني يتمتعون بثقافة واسعة ،ويتقنون اختصاصات
متنوعة تعنى باالمن والسلم الدوليني ،وبعمليات حفظ السالم والتنمية املستدامة والحكم الرشيد
تضج املديرية الواقعة يف مبنى محاذ لقرص
بسرتس بطاقم ديبلومايس شاب يخضع دوريا
اىل دورات تدريبية متخصصة بالديبلوماسية
املتعددة الطرف ،بغية اتقانه اساليب التعامل
مع مختلف املنظامت الدولية يف انحاء العامل.
ترتبط وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان بعالقة
ثالثية االبعاد بينها واملنظامت الدولية املعتمدة
يف الخارج عرب البعثات الديبلوماسية اللبنانية،
وكذلك من خالل املنظامت املعتمدة يف لبنان
التي ترعى الخارجية اللبنانية اوضاعها مبوجب
اتفاق املقر ،فيام تهتم مديرية املراسم بالشق
املتعلق باالمتيازات والحصانات.
ترتأس املديرية منذ عام ونيف السفرية كارولني
زيادة .آخر مركز تبوأته كان القائم باالعامل
ونائبة املندوب الدائم يف البعثة اللبنانية الدامئة
يف نيويورك عىل مدى  12عاما .برز اسم السفرية
زيادة ابان تويل لبنان والية عضو غري دائم يف
مجلس االمن بني عامي  2010و ،2011وترأست
مرات عدة جلسات مجلس االمن يف اثناء طرح
قضايا شائكة منها االعتداء االرسائييل عىل قافلة
املساعدات االنسانية يف ايار  2010وموضوع
العقوبات ضد ايران وسياسة النأي بالنفس.
كذلك تبوأت سابقا منصب نائب السفري يف
لندن ،اىل مناصب عدة من بروكسيل اىل فيينا
حيث تعرفت عن كثب اىل عمل املنظامت
الدولية.
تنبثق اهمية مديرية املنظامت من الدور الذي
تضطلع به يف مسائل اساسية مطروحة عىل
مستوى الحوار الدويل .ميكن تقسيم مهامتها
اىل ثالث رئيسية :املنظامت الدولية واملؤمترات
والعالقات الثقافية حيث تتجىل ملساتها جليا يف
مواضيع اساسية تؤثر عىل صورة لبنان الدولية.
تواكب املديرية االجتامعات التي تعقدها
املنظامت الدولية واالجهزة التابعة لها ،عىل

سبيل املثال :الدورات العادية للجمعية
العمومية ،اجتامعات مجلس االمن ،املجلس
االقتصادي واالجتامعي ،وكل الجهات واللجان
املنبثقة منها .يف منتصف اذار الفائت ،رافقت
املديرية عن كثب بدء اعامل لجنة االمم املتحدة
املتعلقة بوضع املرأة ،وشارك يف هذا االجتامع
وفد كبري .من املسائل التي متت مناقشتها
الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس االمن رقم
 1325الذي حمل عنوان :املرأة واالمن والسلم.
عند صياغة خطة العمل للقرار  ،1325قامت
الهيئة الوطنية لشؤون املرأة بتشكيل لجنة
توجيهية ضمت ممثلني عن مختلف الوزارات
مبا فيها ممثلون عن املديرية العامة لالمن
العام .ساهمت كل وزارة ،بحسب اختصاصها،
يف بنود الخطة.
تتم عملية املتابعة بحسب السفرية زيادة
عرب التواصل مع البعثات اللبنانية املعتمدة
لدى هذه املنظامت :البعثة اللبنانية الدامئة
يف نيويورك ،والبعثات الدامئة يف جنيف وفيينا
واالونيسكو وسواها.
ينطلق اهتامم لبنان بهذا املوضوع "من انفتاحه
التاريخي عىل العامل اجمع ،عرب اغرتابه وانفتاحه
عىل االرساليات .لبنان عضو مؤسس يف االمم
املتحدة منذ ترشين االول  ،1945حيث شارك
بوفد ضم شارل مالك وعبدالله اليايف ووديع
نعيم .كان مالك املندوب الدائم للبنان لدى
االمم املتحدة ومقررا يف لجنة صياغة االعالن
العاملي لحقوق االنسان ،وكان مندوب لبنان
خالل والية لبنان يف مجلس االمن للمرة االوىل
بني عامي  1954و ،1955وقد ترأس ايضا
الجمعية العمومية لالمم املتحدة".
هذا الوجه العاملي للبنان ،كام ترويه السفرية
زيادة ،يجعل من املديرية التي ترتأسها "اساس
العالقة املفتاح لكيفية التواصل بينه وبني

املنظامت املعتمدة يف لبنان وتطاول صالحيات
هذه املديرية  22منظمة عاملة يف لبنان".
هل من خصوصيات معينة للتعاطي مع هذه
املنظامت؟
تشري اىل ان "كل منظمة موجودة يف لبنان يجب
ان تكون ضمن اطار معني ،يتم عادة عرب اتفاق
مقر الذي ينظم وجود هذه املنظمة ويحدد
مكانها وصالحياتها وامتيازاتها وحصاناتها
وعدد املوظفني لديها ونقاط االتصال والتواصل
والوالية .ويكون اتفاق املقر نتيجة عملية
تشاورية مع املنظمة االم .مثال يف موضوع
االسكوا كان هناك تفاوض مع االمم املتحدة .اما
التواصل يف موضوع املفوضية السامية لحقوق
االنسان فيمر عرب املديرية .لكن نتيجة الطابع
القانوين التفاق املقر ،يلعب مركز االستشارات
القانونية يف وزارة الخارجية دورا رياديا يف
التواصل مع الوزارات املعنية للتأكد من ان ما
سيتضمنه اتفاق املقر  -اي العقد بني املنظمة
الدولية والدولة املضيفة  -ينسجم مع القوانني
املرعية االجراء يف لبنان".
تعترب التقارير جزءا مهام من عمل املديرية.
مثة تقارير طوعية دورية يقدمها لبنان مبوجب
االتفاقات الدولية وحقوق االنسان التي انضم
اليها يف جنيف لعرض اوضاع حقوق االنسان
فيه .وعىل الرغم من انقطاع استمر  16عاما،
متكنت املديرية بجهود السفري عفيف ايوب
والعاملني فيها من اداريني وديبلوماسيني
وبالتعاون مع الوزارات االخرى ،من اعداد
التقرير الطوعي الدوري االول كام تروي زيادة،
يف حني تنشط املديرية اليوم العداد التقرير
الدوري الثالث يف شأن وضع حقوق االنسان.
تأخذ املديرية علام باالستحقاقات وآليات العمل
والتواصل مع سفراء لبنان يف الخارج ،وتعمل

السفرية كارولني زيادة.

عىل مأسسة العالقة مع الوزارات االخرى .بعد
صدور مرسوم تشكيل اآللية الوطنية لصياغة
التقارير والتي تولت الوزارة واملديرية امانة
الرس فيها "باتت لدينا آلية وطنية عرب كل
الوزارات ،وعقد االجتامع االول يف كانون الثاين
وتم اطالق ورشة صياغة التقرير الدويل".
تقوم املديرية باخطار الوزارات االخرى
باالستحقاقات الالزمة وتنسق معها يف صياغة
التقارير واعدادها.
يف العام املايض قدم لبنان  4تقارير تتعلق
باتفاق مكافحة كل اشكال التمييز ضد املرأة،
ومكافحة العنف ،ومكافحة كل اشكال التمييز،
وتعمل عىل اعتامد العهد الدويل حيال الحقوق
السياسية واملدنية .تقول زيادة" :هذا جزء من
العمل الذي تقوم به املديرية بالتعاون مع
الوزارات االخرى ومع البعثة اللبنانية يف جنيف.
ومثة تعاون شبيه ومتشعب مع السفارات يف
فيينا ونيويورك واالونيسكو ،وهو يعترب جزءا
من عملنا".
يف املقابل ،تصدر املنظامت الدولية توصيات
للبنان ،فتويص عىل سبيل املثال ال الحرص
باالنضامم اىل االتفاقات الدولية التي مل ينضم
اليها لبنان بعد كاالتفاق الدويل للعامل
املهاجرين ،وعدد من االتفاقات الدولية التابعة
ملنظمة العمل الدولية ،والربوتوكول االضايف

يخضع ديبلوماسيو
مديرية املنظمات الدولية
لتدريب مستمر
للعهد الدويل للحقوق املدنية .وتشري زيادة اىل
ان لبنان "من الدول التي تتمتع بسجل جيد
يف االتفاقات الدولية التي انضم اليها .واخريا
استقبل وزير الخارجية جربان باسيل املمثلة
الشخصية لالمني العام لالمم املتحدة لذوي
االحتياجات الخاصة ،ومن املسائل التي طرحتها
انضامم لبنان اىل االتفاق الدويل لالشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة .وقع لبنان عىل هذا
االتفاق عام  ،2007ويبقى انجاز مراحل االبرام
وايداع وثيقة االبرام لدى االمم املتحدة .مثة
امور تتعلق بعقوبة االعدام والتمييز يف منح
الجنسية بني الرجل واملرأة .هذه من املسائل
التي تطرح دوما وبشكل دوري وتكون للبنان
مساهامت ايجابية ومسؤولة".
ما هو دور املديرية يف املؤمترات؟
يف ما يتعلق بالتحضري ملشاركة الوفود

اللبنانية يف املؤمترات الدولية "تنسق املديرية
مع السلطات املعنية لضامن افضل ظروف
للمشاركة .عىل سبيل املثال ال الحرص،
التحضري ملشاركة لبنان يف مؤمتر الفرنكوفونية
الذي عقد يف يريفان العام الفائت وترأس
الوفد اللبناين رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون .فقد نسقت املديرية مع البعثة اللبنانية
لدى االونيسكو يف عدد من املسائل وابرزها
تقنية وتنظيمية( ،تحديد املواعيد ،تسجيل
الوفود الرسمية والصحافية) ،املسائل االساسية
كالقرارات والوثيقة الختامية التي صدرت
عن املؤمتر والتدقيق عام اذا كانت ستتضمن
فقرات عن لبنان ،وهل من امكان لتحديث
الفقرات التي صدرت عن لبنان يف البيان
السابق؟ .بالنسبة اىل انشاء املكتب االقليمي
للمنظمة الفرنكوفونية ،واكبت املديرية هذا
املوضوع مع البعثة الدامئة يف االونيسكو
واملمثل الشخيص لرئيس الجمهورية اللبنانية
يف الفرنكفونية والدوائر املختصة يف القرص
الجمهوري ووزارة الثقافة .حرض وفد من
االونيسكو وقام بعملية استكشافية وتم رفع
تقرير ،وعىل اساسه تم اختيار لبنان للمكتب
االقليمي .كذلك تتابع املديرية كل املراسالت
التي ترد بهذا الخصوص".
تقوم املديرية بتقديم الرتشيحات اللبنانية
وتنظيمها يف مختلف الهيئات الدولية ،سواء
كان الرتشيح للبنان كدولة او سواء كان هناك
مرشحون للدولة .يف العام املايض تولت
املديرية ادارة  3حمالت انتخابية ،وتواصلت
مع البعثات املعتمدة يف لبنان ومع السفارات
اللبنانية يف الخارج .ونظمت يف مقر الوزارة
جلسات حوار للتعريف باملرشحتني ،االوىل
هي الدكتورة فاديا كيوان التي فازت
مبنصب املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية،
واملرشحة الثانية الدكتورة رنا الحاج التي مل
يحالفها الحظ النها مل تتمكن من الفوز يف
املرحلة الثانية ،لكنها حصلت عىل  17صوتا
يف املرحلة االوىل .اما الفوز الثاين للبنان
فقد كان للسيدة سوزان جبور يف عضوية
لجنة مكافحة التعذيب" :كل ذلك ينصب
يف اطار الجهود املبذولة لتعزيز وجود لبنان
عىل الصعيد الدويل وتفعيل مساهامته يف
املنظامت الدولية".
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