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  ،اإلنسانیةنائبة المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقیمة ومنسقة الشؤون الیوم طلعت أ
التابع لمجلس األمن  والمرأة والسالم واألمن بالمعني  فریق الخبراء غیر الرسمي  ،السیدة نجاة رشدي

المرأة   یتعلق بتأثیر األزمة الحالیة على على الوضع في لبنان، ال سیما فیمااجتماعا افتراضیا  خالل 
. تجدر اإلشارة إلى أنھا المرة األولى التي  كیفیة عمل النساء للحفاظ على السالم واألمن في البالد  حولو

 .الوضع في لبنانفریق ھذا الیناقش فیھا 
 

رأة في لبنان،  الم حقوقبالمساواة بین الجنسین و المتعلقة ب قضایاالقالت السیدة رشدي أنھ "بدون معالجة 
."  بشكل مستداممعالجةً حقیقیة ولن نتمكن من معالجة األزمة الحالیة المتعددة األوجھ التي تواجھھا البالد 

إال أّن  ضافت أنھ بینما تبرز النساء في طلیعة العدید من المبادرات الحالیة الھادفة إلى صنع السالم، أو
  طبیعةتؤثر على التي  واالجتماعیةالسیاسیة   كلاالھی ب رتباط د االشدی المساواة بین الجنسین في لبنان انعدام

 في البالد.القائمة ألزمة ا
 

غیر المسبوقة والتي تفاقمت جراء  واالجتماعیة االقتصادیةوأشارت السیدة رشدي إلى أن أزمة لبنان 
المساواة   انعدام قت قد عمّ  ین،مرفأ بیروت المأساوی  يوانفجارَ اإلغالق الناجم عن تفشي فیروس كورونا  

لتعافي في لبنان یجب أن تشمل النساء حتى تكون احقیق مبذولة لت أي جھود  أنّ على بین الجنسین، مشددةً 
أعلى الفجوات بین الجنسین  لدیھ إحدى دولة،  153من إجمالي  145المرتبة   فلبنان الذي یحتلّ مستدامة. 
 في سوق العمل.السیاسیة ولحیاة ا فينساء وكذلك إحدى أدنى معدالت مشاركة ال ،في العالم

 
أھمیة تعزیز مشاركة المرأة في عملیات السالم واألمن والسیاسة، بما في ذلك في  االجتماعوتناول 

 االستقرار، كجزء من جھود أوسع لتوطید السالم وتحقیق 2022النیابیة والبلدیة في لبنان عام   االنتخابات 
 في لبنان. 

 
لتطبیق قرار مجلس األمن األولى الخاصة بلبنان الوطنیة  خطة العمل اد اعتملسیدة رشدي، فإن  اوبحسب 

یص أمل لزیادة مشاركة المرأة في قد أعطى بص ،2019حول المرأة والسالم واألمن في أیلول   1325
صنع القرار على جمیع المستویات، بما في ذلك في قطاعي األمن والدفاع، كما في منع نشوب  

سلطت الضوء السالم المستدام في لبنان. كما  إرساء للمساھمة في االجتماعيتماسك الصراعات وتعزیز ال



 

 

الشعبیة   االحتجاجات  دورھّن الطلیعي فيعبر  سواءً  ،النساء مؤخراً  أدّتھعلى الدور البارز الذي 
 بناء السالم والوساطة على الصعید المحلي.الھادفة إلى جھود الوالحركات السیاسیة أو في 

 
ھ إصالحي في لبنان  تشكیل حكومة ذات توجّ إلى لسیدة رشدي دعوات األمم المتحدة المتكررة وكررت ا

"لبنان بحاجة إلى   إن. وقالت النساء ة للبالد، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوقالملحّ  االحتیاجات لتلبیة 
ما طال بقاء لبنان من دون وبالطبع للنساء أیضاً. كل -صفة تمثیلیة للشعب بتتمتّع نة و كَّ مَ ومُ وءة حكومة كف 

 ."وازدادت حدّةً  قت ھذه األزمةحكومة، كلما تعمّ 
 

 ************* 
 حول فریق الخبراء غیر الرسمي التابع لمجلس األمن والمعني بالمرأة والسالم واألمن: 

 
) دعا فیھ إلى تشكیل فریق  2242، اعتمد مجلس األمن القرار (2015في شھر تشرین األول/أكتوبر 

ء غیر رسمي معني بشؤون المرأة والسالم واألمن. وتھدف ھذه اآللیة إلى تزوید مجلس األمن خبرا
ح تحت وطأة  بالمعلومات والتحالیل المفّصلة والدقیقة حول المرأة والسالم واألمن في دوٍل محدّدة ترز
أرض الواقع.  النزاعات، وحول سبل تنفیذ األمم المتحدة مھمتھا الخاصة بالمرأة والسالم واألمن على

، ویعقد اجتماعات دوریة مع األمم المتحدة في العدید 2016وللعلم، فقد استھّل ھذا الفریق عملھ في عام 
 من الدول. 
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