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األربعاء، 25 تشرین الثاني 2020 (األمم المتحدة وفریق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي والھیئة
الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة) – الیوم تبدأ  حملة الستة عشرة یوًما العالمیة لمناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي

(https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-
women/take-action/16-days-of-activism). في ھذه المناسبة، تتضافر جھود منظومة األمم المتحدة في

لبنان وفریق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي  والھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة، للقضاء على
.العنف القائم على النوع االجتماعي في البالد ومنعھ

في موازاة احتفالنا بمرور 25 عاماً على إعالن ومنھاج عمل بیجین
(https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-

library/publications/2015/all/beijing-declaration)، یُعد عام 2020 مفصالً ھاماً للمساواة بین
الجنسین والعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتیات ومنعھ. ومع فرض العالم إجراءات إغالق للحد من جائحة كوفید-19،

أظھرت التقاریر زیادة مقلقة في جائحة العنف ضد المرأة، الموجودة أصالً. في لبنان أیضاً، أظھرت النتائج في عام 2020 أن اإلغالق
.الذي تسبب بھ كوفید-19 ساھم في زیادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي وخصوصاً في ما یعني  النساء والفتیات
(https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/a
ttachments/publications/2020/06/lebanon%20gender%20alert%20issue3/
update%20652020/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20issue%203
arabic.pdf?la=en&vs=3305) وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار بیروت في 4 آب 2020، والذي بیّن أن النساء والفتیات

أكثر عرضة لمثل ھذه الصدمات، وأن خطر تعرضھن للعنف قد زاد، في ظّل وصول محدود إلى الخدمات والحاجات األساسیة، مثل
الخدمات الصحیّة والغذاء، ولذلك یجب أن یبقى موضوع النوع االجتماعي في طلیعة االستجابة اإلنسانیة النفجار بیروت

(https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/a
ttachments/publications/2020/09/lebanon%20blast_arabic%20design%20

updated%20278.pdf?la=en&vs=1254).

ھذه السنة، تعمل األمم المتحدة والفریق المعني بالعنف الجنسي والعنف العنف القائم على النوع االجتماعي والھیئة الوطنیة لشؤون المرأة
اللبنانیة على تنفیذ حملة تتمحور حول موضوع "السالمة من العنف حق للجمیع: السالمة في المنزل والسالمة في العمل والسالمة في
الشوارع والسالمة على اإلنترنت واإلبالغ اآلمن". وترّكز  الحملة على ضمان سالمة النساء والفتیات في أي مكان وزمان، من جمیع

أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي واالعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو العاطفي أو الجنسي. ونشیر ھنا إلى جمیع النساء
والفتیات، وال سیما اللبنانیات، والمقیمات في لبنان والالجئات، وعامالت المنزل، ومجتمع المیم، والفتیات والنساء ذوات الحاجات

.الخاصة

تدعو ھذه الحملة إلى عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتیات وتلفت االنتباه إلى دور الجمیع – وال سیما النساء والرجال
والفتیان والفتیات وقادة المجتمع وصانعي السیاسات والمسؤولین عن تطبیق القانون - في منع جمیع أشكال العنف. وفي سیاق جائحة

.كوفید-19، تتحمل الجھات الفاعلة اإلنسانیة وقوات األمن، المسؤولیة، أكثر من أي وقت مضى، في تقدیم المساعدة للناجیات من العنف

تقول السیدة كلودین عون، وھي رئیسة "الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة "ال شّك في أن تغاضي المجتمع ومؤسساتھ عن ظاھرة
ً العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي، ھو أخطر شكل یتّخذه التمییز ضّد المرأة. بمناسبة انطالق الحملة العالمیة "16 یوما
لمناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي"، نجدد مطالبتنا نواب األمة بإحقاق المساواة بین النساء والرجال في القوانین وتأمین الحمایة

الفعالة لضحیة العنف وألوالدھا في التشریعات، كما ندعو الجمیع إلى مناھضة العنف ونشر ثقافة احترام وصون الكرامة اإلنسانیة"ـ

ویقول یان كوبیش، وھو منسق األمم المتحدة الخاص في لبنان "بالرغم من النوایا الحسنة والعمل الجاد من أجل المساواة بین الجنسین
وحقوق المرأة، بما في ذلك الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، فإن العنف ضد النساء والفتیات في لبنان ال یستمر

فحسب بل وأصبحت نسب المخاطر والظواھر المرتبطة بھ أعلى من السابق، في السیاق الُمثقل المنوط باألزمات المتفاقمة، فضالً عن
وباء كوفید-19. في كثیر من األحیان ویا لألسف، إن الفتیات والنساء ھّن أول من یعانین في المنزل وفي المجال العام من العنف الجسدي

والنفسي والضغط واإلكراه، في ظّل لجوء محدود إلى الحمایة والمساءلة والعدالة والمساعدة". ویضیف "بغیة معالجة ھذه األزمة یجب
تغییر العقلیات المجتمعیة وإجراء إصالحات ھیكلیة جریئة، بما في ذلك إستحداث قانون موحد لألحوال الشخصیة، وتجریم التحرش
الجنسي وتعزیز، على نحو عام، القوانین الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي أو إلغاء نظام الكفالة المقیت. نظراً إلى تفاقم

األزمات، یجب إعطاء األولویة بشكل متساٍو للتدابیر االقتصادیة واالجتماعیة والقانونیة الفوریة التي ستضع مصالح واھتمامات النساء
والفتیات وسالمتھن وكرامتھن في صلب االھتمام، سواء كّن لبنانیات أو الجئات أو عامالت مھاجرات"، ویزید "یجب أن تلعب المرأة

".دوًرا مركزیًا في عملیات صنع القرار السیاسي واألمني واالقتصادي الالزمة لوضع حد لھذه الممارسات الُمخزیة

وتتضمن الحملة (25 تشرین الثاني - 10 كانون األول) وھي بعنوان "السالمة من العنف حق للجمیع" حملة على وسائل التواصل
للمطالبة بحق المرأة في  SafetyIsYourRight# االجتماعي تستمر لمدة 16 یوًما، مستخدمة الوسمین التالیین  #السالمة_حقِّك

العیش، حیاة خالیة من العنف. تشمل الحملة أیضاً شریط فیدیو مدتھ 30 ثانیة یشجع الجمیع على العمل لدعم النساء والفتیات المعّرضات
.لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو الناجیات منھ

وتقول نجاة رشدي، وھي المنّسقة المقیمة لألمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون اإلنسانیة "لقد أّدت جائحة كوفید-19 إلى موجة جدیدة
من العنف ضد المرأة، مع تحمل الفئات األكثر ضعفاً وطأة العنف المفرط واالنتھاكات الواسعة النطاق. لقد ضاق ذرع النساء بھذه

الوحشیة المستمرة التي تؤثر في رفاھھن وسالمتھن. في األوقات المضطربة التي نعیشھا الیوم، یجب أن ینتھي ذلك بغیة المساعدة في
خلق بیئة مواتیة لتستطیع المرأة أن تنجح وتشعر باألمان". وتؤكد "ینبغي لكل شخص أن یلعب دوراً للقضاء على جمیع أشكال العنف التي
تُرتكب ضد المرأة، ألن السالمة والحمایة من العنف من ضمن الحقوق األساسیة، فھي حقوق الجمیع وھي تُصّب في مصلحة الجمیع. لھذا
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السبب أناشد كل قائد ُمجتََمعي، وصانع سیاسات، وناشط، ورجل وامرأة، اتخاذ موقف جماعي ضد العنف القائم على النوع االجتماعي
."الذي یلعب دوًرا یعیق تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  على نحو كامل

نشأت حملة "الستة عشر یوًما لمناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي" الدولیة منذ عام 1991 یوم تدشین المعھد العالمي للقیادة
النسائیة، وتعمل على زیادة الوعي وزیادة الزخم نحو إنھاء العنف ضد النساء والفتیات في جمیع أنحاء العالم. یدعم األمین العام لألمم
المتحدة، من خالل حملة "اتحدوا" إلنھاء العنف ضد المرأة، 16 یوًما من النشاط تحت شعار عام 2020 "لون العالم برتقالیًا: تمویل،

-https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending) ."!استجابة، منع، تجمیع
violence-against-women/take-action/16-days-of-activism) 

_______________________________________

تضّم منظومة األمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصنادیق وبرامج باإلضافة إلى بعثة لحفظ السالم، وبعثة سیاسیة، ولجنة إقلیمیة، وتغطي
مجموعة واسعة من عملیات حفظ السالم، كما العمل في المجاالت السیاسیة، والتنمویة، وحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني في لبنان. تدعم

.األمم المتحدة لبنان في تعزیز أولویات البلد الطویلة األمد في مجاالت السالم واألمن، والتنمیة، وحقوق اإلنسان

الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة، ھي مؤسسة رسمیة أنشئت بموجب القانون لدى رئاسة مجلس الوزراء في العام 1998، بھدف
تعزیز أوضاع المرأة وتأمین فرص متكافئة بینھا وبین الرجل. تتألف جمعیتھا العامة من شخصیات مشھود لھم بنشاطھم المتصل بشؤون

.المرأة وترأسھا السیدة التي ینتدبھا رئیس الجمھوریة

تقوم الھیئة بمھام استشاریة لدى رئاسة الحكومة واإلدارات والمؤسسات العامة كما بمھام ارتباطیة وتنسیقیة مع مختلف اإلدارات
والمؤسسات والھیئات العامة واألھلیة والمدنیة والمنظمات العربیة والدولیة. وتقوم الھیئة أیضاً بمھام تنفیذیة متعّددة منھا رسم

.االستراتیجیات والخطط

 یتألف فریق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي

 من وكاالت لألمم المتحدة ومنظمات غیر حكومیة محلیة ودولیة مكرسة لتنفیذ

 أنشطة حول العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في لبنان على

 المستویین المحلي واإلقلیمي إلى جانب وزارة الشؤون االجتماعیة والسلطات

 الحكومیة األخرى ذات الصلة. ویھدف إلى دعم نھج شامل ومنس�ق للعنف الجنسي

 والعنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك الوقایة والرعایة والدعم،

 والجھود المبذولة لمساعدة الناجیات للوصول إلى العدالة. كما یعطي فریق

 العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي األولویة

 لألنشطة المنقذة للحیاة وسد الثغرات باإلضافة إلى تعزیز الوقایة الفع�الة

 والمتوقعة وتخفیف المخاطر واالستجابة لھا. ی�سھم فریق العمل المعني بالعنف

 الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في رؤیة مشتركة واستراتیجیات

 متكاملة بین أصحاب المصلحة في المجال اإلنساني لتحسین التصدي للعنف الجنسي

 والعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل نھج یركز على الناجیات ویقوم

.على الحقوق
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