الحارض واملستقبل

املساواة بني الجنسني والسالم واألمن يف عرص الكورونا
إحاطة إعالمية بشأن لبنان

مقدّ مة
و ّحدت منظمة “حركة النوع االجتامعي من أجل السالم واألمن ( ”)GAPSومنظمة “الحركة القانونية العاملية ( ”)LAWو“مركز املوارد للمساواة بني الجنسني
يف لبنان (أبعاد)” مساعيها للعمل عىل جمع بيانات متعلّقة بآثار وباء كورونا املستجد (كوفيد )19-عىل املساواة بني الجنسني والسالم واألمن يف لبنان .وجاء
ذلك يف إطار مرشوع عاملي أسفر عن إصدار  10أوراق قَطْرية قامئة عىل األدلة بشأن اآلثار القصرية والطويلة األجل لوباء كوفيد 19-عىل النوع االجتامعي وأيضاً
ورقة متعددة األقطار قامئة عىل األدلة.
يهدف البحث إىل إطالع املجتمع الدويل عىل تأثري وباء كوفيد 19-وكذلك األوبئة املستقبلية املحتملة عىل النوع االجتامعي والسالم واألمن سواء يف سياق محدد
أو عىل الصعيد العاملي ،وكذلك يرمي إىل وضع سياسات وبرامج قامئة عىل توصيات مقدمة إىل املجتمع املحيل والدويل.
بالنسبة إىل منهجية البحث ،فقد شملت دراسة مكتبية ومقابالت مع مقدمي معلومات رئيسيني من  11منظمة معنيّة بحقوق املرأة وأخرى دوليّة عاملة
يف لبنان .كام ت ّم إجراء مراجعة مكتبية أخرى واملزيد من املقابالت مع ثالثة مشاركني يف شباط/فرباير  .2021كانت املقابالت شبه منظمة ،تبدأ بسبعة أسئلة
عامة يليها أحد عرش سؤالً عن مواضيع محددة .وقد اقترص املشاركون عىل قيادات نسائية أو عضوات أو عامالت من املجتمع املدين املحيل ومنظامت دولية
ومعاهد متخصصة بالبحوث والسياسات ومجموعات نسائية .ألقت آراؤه ّن الضوء عىل جوانب متعددة آلثار وباء كوفيد 19-عىل النوع االجتامعي يف لبنان.
وقد استُخدمت هذه اآلراء ،إىل جانب الدراسة املكتبية ،إلعداد مثاين توصيات خاصة بلبنان من أجل االستجابة آلثار وباء كوفيد 19-وغريه من األوبئة املستقبلية
عىل النوع االجتامعي والسالم واألمن.

ملخص االستنتاجات
أبرزت املقابالت اآلثار املتعددة لوباء كوفيد 19-عىل املساواة بني الجنسني والسالم واألمن .لقد تأثرت فئات محددة أكرث من غريها بالوباء ومن ضمنها النساء
اللوايت فقدن أعاملهن والعامالت املنزليات األجنبيات وأفراد مجتمع امليم والنساء والفتيات الالجئات .إال أن هذا التفاوت يف أثر وباء كوفيد 19-عىل النوع
االجتامعي يتأكد عرب بضعة مسائل شائعة ،منها ازدياد العنف ضد النساء ومعه تعذر الوصول إىل خدمات الحامية؛ وفقدان أعداد كبرية لوظائفهن؛ واالعتامد
املتزايد عىل دور املرأة يف املنزل؛ وتضييق الخناق عىل حرية التنقل؛ والعجز عن الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب القيود املفروضة عىل التنقل .ومن األمور
التي زادت من تفاقم هذه املشاكل :غياب املرأة والفتاة ومجتمع امليم عن عمليات صنع القرار وتعذر الحصول عىل املوارد والتقنيات ،باإلضافة إىل محدودية
التمويل طويل األجل املقدم إىل منظامت املجتمع املدين املحلية العاملة مع النساء والفتيات وأفراد مجتمع امليم.
أثر وباء كوفيد 19-عىل النوع االجتامعي
حددت املقابالت أحد أبرز آثار كوفيد 19-عىل النوع االجتامعي وهو االرتفاع الحاد يف العنف ضد النساء والفتيات خالل فرتات “التعبئة العامة” وتقييد التنقل
(مثل حظر التجول) .وقد يعود هذا االرتفاع إىل عوامل عديدة ،ومنها متضية النساء والفتيات وقت أطول يف املنزل وعجزهن عن مغادرة املنزل لالبتعاد عن
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تبي من
األوضاع املؤذية أو طلب خدمات الحامية .وتتعاظم هذه املشكلة بني عامالت املنازل والالجئات املعرضات بشدة للخطر بوصفهن فئات مهمشة .وقد ّ
خالل املقابالت أن القضاء بادر إىل حد ما إىل معالجة العنف ضد النساء والفتيات وتأمني آليات للشكاوى عرب اإلنرتنت ومتابعة الشكاوى بفعالية .وباإلضافة إىل
ذلك ،أصدر الربملان يف كانون األول/ديسمرب  2020ترشيعات جديدة تج ّرم بصورة عامة التحرش الجنيس .ومع ذلك ،إنه ملن السابق ألوانه تقييم آثار هذا القانون.
وكشفت املقابالت أيضً ا أن التعبئة العامة وتقييد التنقل استجاب ًة لوباء كوفيد 19-منعت النساء والفتيات وأفراد مجتمع امليم من التنقل بحرية ،ما زاد بدوره
العمل غري مدفوع األجر واحتامل التعرض للعنف .وعالو ًة عىل ذلك ،تتوىل النساء مسؤوليات رعاية متفاوتة تُلقى عىل عاتقهن داخل املنزل .وبالتايل يجري تعزيز
أدوار املرأة يف املنزل بطرق مقلقة؛ فالنساء محتجزات يف منازلهن وغالبًا ما يرتتب عليهن التوفيق بني األعامل املنزلية واحتياجات األرسة ورعاية األطفال – وأيضً ا
وظائفهن إذا ما زلن يعملن .كام تضطر النساء اللوايت يحتفظن بأي مدخرات أو أموال إضافية إىل التخيل عنها من أجل توفري النقود ألطفالهن وإعالة األرسة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تع ّرض الشوارع الفارغة نتيجة قرارات اإلغالق وحظر التجول النساء والفتيات وأفراد مجتمع امليم الذين يختارون االنتقال للمزيد من الخطر
وتبي أن عامالت املنازل والالجئات ومغايرات الهوية الجنسية عىل وجه التحديد
واملضايقات والعنف ،مبا يف ذلك من قبل القوى األمنية املكلفة بفرض اإلغالقّ .
شعرن بأنهن عرضة للتحرش الجنيس واالحتجاز املحتمل واالستجواب من قبل الرشطة عند التنقل يف مرحلة اإلغالق.
وحددت املقابالت انتشار فقدان الوظائف بني النساء كأثر رئييس ثانٍ لوباء كوفيد 19-عىل النوع االجتامعي .يف إطار االقتصاد الرسمي ،أجرب فقدان الوظائف
النساء عىل االعتامد عىل معيل بديل لتحقيق األمن االقتصادي ،األمر الذي يعرضهن النتهاكات اقتصادية محتملة من قبل رشكائهن الحميمني وأفراد األرسة
اآلخرين ،ويح ّجمهن يف األوقات العصيبة .ويف االقتصاد غري الرسمي الذي تزعزع بالكامل بسبب الوباء ،أصبحت النساء أكرث ضعفًا نتيجة غياب الحامية الرسمية
القانونية والعملية .وكان لهذا أثر استثنايئ عىل النساء العامالت يف القطاع الزراعي .أما بالنسبة إىل عامالت املنازل األجنبيات ،فقد أدى انتشار فقدان الوظائف
إىل عدم تسديد رواتبهن وتعرضهن إىل اإلساءة والترشد بعد رميهن يف الشارع من قبل أصحاب العمل .وعالو ًة عىل ذلك ،تشكل اإلناث نسبة  80يف املائة تقريبًا
من الكادر التمرييض يف لبنان ،ما يعني أن كثريات ممن متك ّن من االحتفاظ بوظيفة رسمية يعملن يف الخطوط األمامية ملواجهة وباء كوفيد ،19-األمر الذي
يعرضهن لخطر اإلصابة بالفريوس.
وتقع هذه املشاكل كلها يف الوقت الذي يستمر فيه وباء كوفيد 19-بتدمري نظام الرعاية الصحية يف لبنان .مل يؤ ّد الوباء فحسب إىل وضع املزيد من العراقيل
أمام وصول الفئات الضعيفة إىل الرعاية الصحية (ال س ّيام النساء والفتيات وعامالت املنازل والالجئات) ،بل وكشفت املقابالت أيضً ا أن النساء اللوايت فقدن
وظائفهن ويفتقرن إىل مصدر دخل أصبحن اآلن يعجزن عن دفع تكاليف الرعاية الصحية .فقيود اإلغالق تح ّد من الوصول إىل الرعاية الصحية ،ال سيام للنساء
والفتيات الالجئات ،حيث أصبح الذهاب إىل املرافق الصحية أم ًرا صعبًا .وأشارت املقابالت إىل أن النساء والفتيات يرتددن يف استخدام وسائل النقل العام للبحث
عن الخدمات ألنها تعرضهن للتحرش الجنيس .كام ترتدد النساء والفتيات يف طلب خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بسبب ارتفاع أسعار منتجات النظافة
وزيارات األطباء والفحوص واألدوية ووسائل منع الحمل ،فضالً عن الوصمة االجتامعية تجاه الساعيات إىل مثل هذه الخدمات .وإىل ذلك ،يف األماكن حيث
كان يتم تقديم الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية ،ح ّول مقدمو الرعاية الصحية انتباههم نحو معالجة الوباء.
ومع إطالق لبنان لخطة التطعيم ضد فريوس كوفيد ،19-مثة مخاوف جديدة من أال تتمكن املجتمعات املهمشة التي ترضرت بشدة من الوباء (مثل الالجئني
وعدميي الجنسية والعامالت املنزليات األجنبيات) من الحصول عىل اللقاح .كام ازداد حرمان عامالت املنازل من الخدمات الصحية إذ يُطلب من أصحاب العمل
دخل ،مام يجعلهن غري قادرات عىل دفع مثن الخدمات التي قد يحتجن إليها .كام ينظر
مرافقتهن أثناء حصولهن عىل الرعاية الصحية والكثريات منهن ال يتلقني ً
بعض أفراد املجتمع إىل العامالت املنزليات األجنبيات والالجئات عىل أنهن حامالت للفريوس ،ما يزيد من عزلهن ووصمهن .وحتى اآلن ،تم جمع القليل ج ًدا
من البيانات حول وصول العامالت املنزليات األجنبيات إىل الرعاية الصحية وكيفية تأثري الوباء عليهن.
االستجابة لوباء كوفيد 19-من منظور النوع االجتامعي
لقد أبرزت املقابالت ثغرات محددة .ولكن إذا متت معالجتها ميكن أن تخفف بعض آثار الوباء عىل النوع االجتامعي أو تزيلها .وبالرغم من أن الوباء أدى إىل
قواعد شعبية منظمة من املجتمع املدين بني بعض الفئات املهمشة (عىل سبيل املثال عامالت املنازل) وزيادة الوعي بقوة بشأن عدم املساواة بني الجنسني
والتحرش الجنيس والعنف ضد املرأة والفتاة ،إال أن هذا مل يؤ ّد بعد إىل إدراج النساء والفتيات وأفراد مجتمع امليم يف عمليات صنع القرار عىل املستويات
املحلية واإلقليمية والوطنية.
ومثة أيضً ا ثغرة أخرى يف ما يتعلق باملوارد .فقد أدى الوباء ،إىل جانب األزمة االقتصادية يف لبنان وانفجار مرفأ بريوت ،إىل استنفاد موارد املجتمع ،األمر الذي
أجرب منظامت املجتمع املدين عىل الرتكيز عىل االستجابة الفورية لحاالت الطوارئ التي تفتقر إىل منظور النوع االجتامعي .كام أدت إجراءات اإلغالق إىل فرض
قيود صارمة عىل الربامج التي تقدم خدمات قانونية شخصية ومبارشة ملعالجة قضايا النوع االجتامعي أو إغالقها .وقد أجرب هذا املنظامت عىل االبتكار يف
طريقة تقديم الخدمات ،يف الغالب من خالل العمل عرب اإلنرتنت .إال أن البنية التحتية التكنولوجية الضعيفة يف لبنان ال تدعم مثل هذه الخدمات املقدمة
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عرب اإلنرتنت ،وتشري االستنتاجات املستخلصة من املقابالت إىل أن وصول النساء والفتيات إىل اإلنرتنت من املرجح أن يكون محدو ًدا ،وذلك بسبب األعراف
االجتامعية واملرصوف املحدود .كام أن هذا االنتقال إىل عامل اإلنرتنت قد فسح املجال أمام انتشار التسلط عرب اإلنرتنت واملضايقة اإللكرتونية ،وهذا يؤثر عىل
النساء والفتيات إىل ح ّد كبري ،ما دفع العائالت إىل منح الفتية األفضلية يف الوصول إىل اإلنرتنت .عالو ًة عىل ذلك ،يتأثر لبنان بانقطاع التيار الكهربايئ املنتظم ،ما
يحد من استخدام اإلنرتنت خالل هذه الفرتات ملن ال يستطيعون االشرتاك يف مولدات خاصة.
أخ ًريا ،هناك نقص يف التمويل املستدام املقدم ملجموعات املجتمع املدين املحلية ومنظامت حقوق املرأة التي تُعنى بالالمساواة بني الجنسني وتقدم الخدمات
تقييم لالحتياجات يراعي
للنساء والفتيات ومجتمع أفراد امليم أثناء فرتة الوباء .وعىل الرغم من أن النساء والفتيات يف املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية يقدمن ً
الفوارق بني الجنسني ويراعي املجتمع ،إال أنه غالبًا ما يتم تجاهلهن من قبل الجهات املانحة الدولية .مل تفكر الجهات املانحة حقًا يف دعم منظامت حقوق املرأة
أو منظامت املجتمع املدين الصغرية يف املناطق الريفية التي غال ًبا ما تكون غري قادرة عىل التنافس عىل التمويل مع املنظامت الكربى الكائنة يف املُدن .ونتيجة
لذلك ،تكافح تلك املنظامت الصغرية من أجل البقاء واالستجابة .ولكن إن حصلت هذه املنظامت املحلية عىل املزيد من التمويل املستدام والدعم ،ستكون قادرة
عىل املنارصة والضغط لس ّن ترشيعات تقدم ّية تتناول الالمساواة بني الجنسني والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وعىل زيادة الوعي وتوفري
الخدمات ألولئك الذين يعانون من االنتهاكات القامئة عىل النوع االجتامعي ودعم آراء النساء وأفراد مجتمع امليم يف عمليات صنع القرار.

التوصيات
التوصية األوىل :متويل منظامت حقوق املرأة واملجتمع املدين :من الرضوري أن تقوم املنظامت املانحة بإدراج التحديات التي يطرحها وباء كوفيد 19-يف
يتعي عىل الجهات املانحة زيادة التمويل من أجل تزويد منظامت املجتمع املدين ،ال س ّيام منظامت حقوق
عملها يف مجال املساواة بني الجنسني .وبالتايل ّ
املرأة ،باملرونة لتتمكن من توسيع نطاق عملها والتهيؤ للتصدي للتحديات املحلية من منظور النوع االجتامعي؛ عىل أن يكون التمويل مستداماً وطويل األجل
واسرتاتيجياً و ُمنص ّباً نحو منظامت معنية بحقوق املرأة خارج بريوت ومنظامت صغرية غري معروفة جدا ً من قبل املجتمع الدويل (ميكن إيجاد كامل األدلة الخاصة
بهذه التوصية يف الصفحة  7من التقرير القطري).
التوصية الثانية :خطة عمل وطنية للخدمات الصحية املتعلقة بالنوع االجتامعي :ال ب ّد للخطط الوطنية الخاصة باالستجابة لوباء كوفيد 19-من أن تأخذ يف
الحسبان احتياجات املجتمعات املهمشة وتخصص املوارد الالزمة لتأمني خدمات صحية تشمل الرعاية الصحية األولية والفحوصات املجانية أو املدعومة لوباء
كوفيد 19-وحقوق رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية .كام يجب عىل الحكومة واملجتمع الدويل بحث إمكانية نرش وحدات متنقلة لتلبية االحتياجات عىل صعيد
املجتمع ،وتحديدا ً احتياجات النساء والفتيات املهمشات .وبالتايل ينبغي لخطط العمل أن تعهد إىل الجهات املحلية ومنظامت حقوق املرأة ومنظامت املجتمع
املدين املتمحورة حول املرأة مبهمة تحديد احتياجات املجتمع إليجاد حلول مستدامة وذات طابع مؤسيس ملعالجة القضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني.
ويجب أيضاً أن تشمل الخطة حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية واالحتياجات األساسية للنساء والفتيات( .ميكن إيجاد كامل األدلة الخاصة بهذه التوصية يف
الصفحة  8من التقرير القطري).
التوصية الثالثة :مشاركة هادفة للنساء والفتيات :يُع ّد متثيل النساء والفتيات ،ال سيّام أولئك املنتميات إىل مجتمعات مهمشة ،أمرا ً بالغ األهمية لتحديد احتياجات
املجتمع وطرح منظور النوع االجتامعي عند إعداد خطط العمل والحمالت ،تحديدا ً أثناء االستجابة لألوبئة واألزمات .ويجب عىل املجتمع الدويل واملنظامت
املانحة الضغط من أجل إدماج هادف للنساء والفتيات يف تقييم العمل اإلنساين والتخطيط له وتنفيذه .وال ب ّد من متثيل املرأة يف عمليات التشاور وأدوار صنع
القرار وحمالت التوعية مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية واملحلية( .ميكن إيجاد كامل األدلة الخاصة بهذه التوصية يف الصفحة  9من التقرير القطري).
التوصية الرابعة :منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي والحامية منه واالستجابة له :يجب عىل الحكومة اللبنانية تعزيز تدابري االستجابة املؤسسية ملنع
العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية املجتمعات املهمشة واالستجابة بصورة فعالة .كام يجب أن تشمل إجراءات املستجيبني األوائل
ويتعي أيضاً عىل
توفري الدعم النفيس واالجتامعي واملأوى واألماكن اآلمنة والخطوط الساخنة لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي والناجني منه.
ّ
الحكومة اللبنانية التنسيق مع املنظامت املحلية لتشكيل فرق دعم للناجني .واألهم من ذلك ،يجدر بالتدابري املتعلقة بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي أن تشمل النساء والفتيات يف املجتمعات املترضرة .كام يجب ضامن استمرارية عمل آليات العدالة خالل حاالت الطوارئ لتمكني الضحايا والناجني
من اإلبالغ عن حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي .وال ب ّد أيضً ا للمجتمع الدويل من الضغط عىل الحكومة إلنشاء خدمات آمنة عرب
اإلنرتنت لإلبالغ عن حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي إىل السلطات املختصة( .ميكن إيجاد كامل األدلة الخاصة بهذه التوصية يف
الصفحتني  10و 11من التقرير القطري).
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التوصية الخامسة :معلومات رضورية عن وباء كوفيد 19-واملجتمعات املهمشة والوصول إىل التكنولوجيا :يجب عىل الحكومة اللبنانية اتخاذ الخطوات التالية
لضامن حصول املجتمعات املهمشة عىل معلومات رضورية بشأن وباء كوفيد 19-واألوضاع الصحية املستقبلية وحاالت أخرى طارئة:
•
•
•
•

نرش معلومات رضورية بشأن وباء كوفيد 19-ومرافق الفحص والوصول إىل العدالة والخدمات األساسية من خالل بيانات مؤكدة عىل منصات وسائل
التواصل االجتامعي
تجهيز منظامت املجتمع املدين الشعبية لنرش معلومات من منظور النوع االجتامعي للمجتمعات املهمشة حول الوصول إىل الخدمات الصحية والعدالة؛
اتخاذ التدابري املناسبة ملنع نرش معلومات مضللة ومساءلة األشخاص الذين ينرشون معلومات مضللة؛
عىل املجتمع الدويل ومنظامت املجتمع املدين التعاون مع الحكومة اللبنانية وتزويدها بالدعم التقني والضغط من أجل إعداد املعلومات الرضورية ونرشها
بشكل مناذج تحت عنوان “اعرف حقوقك”.

يجب عىل الحكومة اللبنانية أيضاً ضامن توفر خدمات إنرتنت جيدة بأسعار معقولة لجميع املجتمعات ليتمكنوا من الوصول إىل الخدمات األساسية( .ميكن
إيجاد كامل األدلة الخاصة بهذه التوصية يف الصفحتني  11و 12من التقرير القطري).
التوصية السادسة :قوانني عمل وتوظيف تكميلية والوصول إىل العدالة :يجب عىل املجتمع الدويل الضغط من أجل سياسات وقائية تحمي حقوق النساء
والفتيات ومجتمع امليم .ويجب عىل الحكومة اللبنانية تخصيص املوارد لتحسني الوصول إىل العدالة للمجتمعات املهمشة ،مبا يف ذلك العامالت األجنبيات
والالجئات .ويجدر بقوانني الطوارئ وصنع السياسات أن تشتمل عىل منظور النوع االجتامعي وأن تحمي النساء والفتيات من إساءة املعاملة واالستغالل يف
املنزل ويف مكان العمل .كام يجب اتخاذ تدابري لتأمني حقوق العامالت غري الرسميات وحاميتهن من السياسات التمييزية وإلغاء نظام الكفالة( .ميكن إيجاد
كامل األدلة الخاصة بهذه التوصية يف الصفحة  13من التقرير القطري).
التوصية السابعة :تغيري املعايري االجتامعية ونهج النوع االجتامعي التحوييل ،مبا يف ذلك الوعي العام :خصصت املنظامت الدولية املوارد من خالل تقديم
املساعدة النقدية ومسلتزمات النظافة الشخصية والكرامة .ومع ذلك ،يجب عىل الحكومة اللبنانية أن تتصدى مسبقاً لألعراف االجتامعية والثقافية التي تؤثر
سلباً يف النساء والفتيات واألشخاص غري املطابقني للنوع االجتامعي النمطي ،مثالً يف الوصول إىل احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية والرعاية املجانية .يجب
بذل هذه الجهود بطريقة مستدامة وطويلة األجل من خالل برامج توعوية عامة وتوعية األطراف املعنية الرئيسية بالنوع االجتامعي ومن خالل إجراء تغيريات
عىل السياسات( .ميكن إيجاد كامل األدلة الخاصة بهذه التوصية يف الصفحة  14من التقرير القطري).
التوصية الثامنة :نهج شامل ومنسق ومسؤول :يجب مراقبة الفعالية يف تنفيذ خطط العمل الوطنية وتدخل املجتمع الدويل ووضعها يف متناول الناس إلبداء
تعليقاتهم .ومن شأن هذا أن ميكّن املجتمعات املستهدفة واألشخاص املترضرين من اإلبالغ عن الثغرات التي تعرتي الخدمات وعن انتهاكات الحقوق .وباإلضافة
إىل ذلك ،قد تساهم التعليقات وآليات املساءلة يف س ّد الفجوة يف املعلومات واملعارف حول آثار وباء كوفيد 19-عىل مختلف املجتمعات( .ميكن إيجاد كامل
األدلة الخاصة بهذه التوصية يف الصفحة  15من التقرير القطري).

الرشكاء
أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني الجنسني هي منظمة معتمدة من املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة تهدف إىل تحقيق املساواة بني الجنسني
بوصفها رشطاً أساسياً للتنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وتتألف من مجموعة متفانية من الناشطني واملحامني
واالستشاريني واالختصاصيني االجتامعيني والباحثني  .تشكل «أبعاد» جهة فاعلة رائدة يف مجال املساواة بني الجنسني يف املنطقة ،ولذلك تتخذها الكيانات املحلية
واإلقليمية والدولية التي تعزز املساواة بني الجنسني وبناء السالم والتنمية املستدامة كمرجع ورشيك موثوق به.
حركة النوع االجتامعي من أجل السالم واألمن ( )GAPSهي شبكة املجتمع املدين الربيطانية للمرأة والسالم واألمن .تنتسب منظمتنا إىل املنظامت غري
الحكومية املعنية مبجاالت التنمية وحقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية وبناء السالم .تأسست منظمتنا بهدف تعزيز أجندة املرأة والسالم واألمن ،مبا يف ذلك
قرار مجلس األمن لألمم املتحدة رقم  .1325تشجع  GAPSحكومة اململكة املتحدة عىل تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه النساء والفتيات يف مناطق النزاع يف
جميع أنحاء العامل وتخضعها للمساءلة يف هذا الصدد.
الحركة القانونية العاملية ( )LAWهي منظمة مستقلة غري ربحية تتكون من شبكة ومجمع من املحامني واملستشارين البارزين يف مجال حقوق اإلنسان .تقدم
 LAWمساعدة قانونية مبتكرة لألشخاص األقل متثيالً يف املناطق الهشّ ة واملترضرة بالرصاع .تقف  LAWيف خط املواجهة يف الحرب للقضاء عىل الالمساواة بني
الجنسني والعنف ضد النساء والفتيات يف لبنان ،مقدم ًة املساعدة القانونية والتمثيل القانوين والتوعية آلالف النساء والفتيات املستضعفات.
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هذا تقرير مستقل أُ ِع ّد بتكليف ومتويل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية .ويجدر بالذكر أن هذه املادة ممولة من “املعونة املقدمة من اململكة
تعب بالرضورة عن سياسات حكومة اململكة املتحدة.
املتحدة” عن طريق الحكومة الربيطانية ،إال أن اآلراء املطروحة ال ّ
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