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مجلــة اليــونيفي ــل

نساء
في خدمة
السالم

النساء في اليونيفيل
العدد الثالث والعشرون من «الجنوب» مخصص إلبراز
عمل وتضحية النساء  -العسكريات والمدنيات  -الالتي خدمن
سابقاً ،والالتي يواصلن الخدمة حالياً ،في صفوف اليونيفيل
من أجل قضية السالم في جنوب لبنان.
لغاية  31كانون الثاني  ،2019بلغ العدد اإلجمالي للنساء العامالت
في اليونيفيل ما مجموعه  5.17في المائة من إجمالي العديد
العسكري لبعثة حفظ السالم .في آب  ،2018طلب مجلس
األمن من األمين العام والدول المساهمة بقوات عسكرية أن
يعملوا على زيادة عدد النساء في اليونيفيل ،إلى جانب ضمان
المشاركة الف ّعالة للمرأة في جميع جوانب العمليات.
إضافة إلى ذلك ،طلب المجلس من اليونيفيل أن تأخذ في
االعتبار بشكل كامل النوع االجتماعي باعتباره مسألة شاملة
في جميع نواحي واليتها ومساعدة السلطات اللبنانية في
ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة ،الى جانب مشاركتها
وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار.

وفي وقت الحق ،قامت اليونيفيل بتكثيف األنشطة المشتركة
التي تشارك فيها النساء التابعات للشريك االستراتيجي
للبعثة ،ونعني به القوات المسلحة اللبنانية.

اإلفتتاحية

رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام
اللواء ستيفانو ديل كول
«الن�ساء العامالت من �أجل ال�سالم» هو املو�ضوع الرئي�سي للعدد الأول من
جملة «اجلنوب» لعام .2019
من خالل ت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات يف اليونيفيل ،ف�إن هذا املو�ضوع
يهدف �إىل �إبراز وتكرمي اجلهود وااللتزام الكبريين للدول امل�ساهمة بقوات
ع�سكرية يف اليونيفيل ،اىل جانب جمل�س الأمن والأمني العام ،لناحية تعميم
منظور النوع االجتماعي من �أجل تعزيز جميع جوانب عمليات حفظ ال�سالم.
كما �أنه ي�شيد باجلهود املذهلة التي بذلها لبنان ،وكذلك املجتمعات املح ّلية يف
جنوب لبنان ،لال�ستفادة من قوة الن�ساء والفتيات الالتي لطاملا كنّ رائدات
يف �إحداث تغيري �إيجابي يف جمتمعاتهن وعائالتهن.
�سـوف ّ
تطلعــون على �آراء بع�ضهن عن قرب وهنّ يتحـدثنّ عن طبيع ــة
�أدوارهنّ يف احلفاظ على اال�ستقرار الذي ي�ستتب يف جنوب لبنان منذ
�أكرث من  12عام ًا ،هذا يف نف�س الوقت الذي ي�ساعدن فيه على تعزيز
ال�سالم والفر�ص االقت�صادية.
�إن زيادة عدد الن�ساء يف �صفوفنا هو من �أهم �أولوياتي ،اىل جانب كونه من
الأمور التي دعا اليها جمل�س الأمن الدويل .لدى جتديد والية اليونيفيل
لعام �آخر يف �آب  ،2018طلب املجل�س املك ّون من  15ع�ضوا من الأمني العام
وال��دول امل�ساهمة بقوات ع�سكرية ن�شر املزيد من الن�ساء يف اليونيفيل،
وطلب من البعثة �أن ت�ضمن م�شاركتهنّ الف ّعالة يف جميع جوانب العمليات.
ولقد جعلت هذا الأمر �أولوية ،لي�س فقط لأنه ال�شيء ال�صحيح الذي ينبغي
القيام به ،بل لأنه ال�شيء الذكي الذي يجب القيام به.
تلعب الن�ساء � -سواء يف الزيّ الع�سكري �أو املدين  -دور ًا متزايد الأهمية يف
عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،وكذلك يف بناء اجل�سور التي
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �سالم دائم .من القيام بالدوريات وتوفري التدريب التقني،
اىل اخلدمة ك�ضباط يف البحرية واملدفعية والطريان ،اىل العمل كطبيبات

وم�ست�شارات قانونيات وممر�ضات ومديرات وما يتطلبه ذلك من تفاعل
مع املجتمعات املح ّلية ،ف�إن حفظة ال�سالم الن�ساء التابعات للأمم املتحدة
ال يعملن فقط على تعزيز ال�سالم ،ولكنهنّ – واىل ح ّد كبري كنظرياتهنّ
اللبنانيات – ميثلنّ مناذج حتتذى.
وكما �سرتون يف هذا العدد ،ف�إننا ل�سنا وحدنا .القوات امل�سلحة اللبنانية،
�شريكنا اال�سرتاتيجي ،يتخـذ اخلطـوات نف�سها ويحقق نتائج قويـة .ويف
ال�سـياق نف�سـه ،ف�إن العديـد من الدول امل�سـاهمـة يف اليونيفيـل والبالــغ
عددها  43دولة تن�شر قوات ع�سكرية من الن�ساء يف �إطار اليونيفيل ب�شكل
�أكرب من �أي وقت م�ضى.
وعلى اجلانب املدين ،بني املوظفني املدنيني البالغ عددهم �أكرث من 800

موظف ًا ،ف�إن ن�سبة الن�ساء ت�صل اىل  29يف املائة ،وهنّ يعملن جنب ًا اىل
جنب مع زمالئهن الع�سكريني .وعم ًال مبا تدعو اليه قيادة الأمم املتحدة
وجمل�س الأم��ن وق��رارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،ف�إننا ن�سعى ب�شكل
ا�ستباقي لزيادة عدد الن�ساء يف املجاالت الع�سكرية واملدنية.
وعموم ًا� ،إن وجود املزيد من الن�ساء العامالت من �أجل ال�سالم يخدم مهمتنا
ب�شكل كبري ،مبا يف ذلك الدفع اجلماعي املطلوب ب�شدّة للو�صول اىل وقف
دائم لإطالق النار على النحو املتوخى يف قرار جمل�س الأمن الدويل .1701
و�سنوا�صل هذا العام العمل مع الأط��راف من أ�ج��ل حتقيق هذه الغاية،
وبالتايل �إبراز جنوب لبنان ك�شهادة ح ّية على اال�ستقرار يف منطقة غالب ًا
ما تعاين من دورات متعاقبة من النزاع.
�أ�شكر �أ�سرة التحرير على عملهم يف هذا العدد ،و�أتطلع �إىل موا�صلة العمل
معكم يف الأ�شهر القادمة.
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تنازل
ال تشير العالمات أو طرق عرض المواد في هذه المجلة الى أيّ تعبير عن رأي من آراء اليونيفيل ،في ما يتعلّق بالوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاتها ،أو في ما يتعلق برسم حدودها .وال تمثّل بالضرورة
اآلراء المعروضة،سياسات اليونيفيل أو مواقفها ،كما ال يش ّكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية أيّ تسويق لها.

أحداث متسلسلة
جنود حفظ سالم كازاخستانيين ينضمون إلى اليونيفيل

إن�ضمـت جمهوري ــة كـازاخ�سـتـان يف
ت�شــريــن الأول  2018إلــى الي ــونيفي ــل،
وذلك بعــد و�صــول  120جنــدي حف ــظ
�س ــالم كـازاخ�سـتاين للعمــل مـع البعث ــة
التابعة للأمم املتحدة يف تعزيز ال�سـالم
يف جنـوب لبنان .وهـذه هـي املرة الأوىل
التي تخـدم فيها القوات الكازاخ�سـتانية
مـع اليـونيفيــل ،وذلك على مـدى �أربعـني
عام ًا من تاريخ انت�شار البعثة.
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وقد ان�ضم جنـود حفظ ال�سـالم اجلـدد ،من اجلنود الهنود واجلنود الكازاخ�ستانيني
بقيادة الرائد �أيان نوركا�سوف ،اىل الكتيبة للتكاتـف من �أجــل القيـام مبهمـة حفـظ
الهندية املوجودة يف منطقة �إبل ال�سقي ال�سالم النبيلة يف لبنان».
الواقعة يف جنوب �شرقي لبنان.
بدوره ،الرائد نوركا�سوف قال« :يف احلقيقة
رحب قائد الكتيبة الهندية هذه فر�صة عظيمة جلنود حفظ ال�سالم
ولدى و�صولهمّ ،
العقيد جيفان بي باجلنـود ،وا�صف ًا هذه الكازاخ�ستانيني للم�ساهمة يف حتقيق
امل�شاركة ب�أنها «حلظة تاريخية» .و�أ�ضاف :ال�سالم واال�ستقرار يف جنوب لبنان».
«لقد وفّرت هذه امل�شاركة فر�صة كبرية لكل وقد ُرفع علم كازاخ�ستان يف حفل خا�ص

جنود حفظ السالم الفيجيين يختتمون مهمتهم في اليونيفيل

�أقيم يف  13ت�شرين الثاين .2018
�إن اجلنود الكازاخ�ستانيني الذين يعملون
مرتا�صة مع زمالئهم
مع اليونيفيل كوحدة
ّ
حفظة ال�سالم الهنود هم مثال على التعاون
بني اجلنوب واجلنوب ،والذي كان �أحد
الأهداف الأ�سا�سية ملبادرة العمل من �أجل
ال�سالم التي �أطلقها الأمني العام �أنطونيو
غوتريي�س يف عام .2018

تنفيذ حوالي  3,600مشروعاً منذ عام 2006

مع مغادرة الدفعة الأخرية من جنود
حفظ ال�سالم الفيجيني البالغ عددهم
 134جندي ًا لقاعدتهم الرئي�سية بالقرب
من بلدة الطريي يف جنوب لبنان بتاريخ
 22كانون الأول  ،2018تكون �إحدى
�أقدم الدول امل�ساهمة بقوات ع�سكرية يف
اليونيفيل ،ونعني بها جمهورية فيجي،
قد اختتمت مهمتها يف البعثة التابعة
للأمم املتحدة.
رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء
�ستيفانو ديل كول ،ويف كلمة �ألقاها يف حفل
وداع اجلنود الفيجيني يف  20كانون الأول،
�أ�شاد بعمل ه�ؤالء اجلنود وت�ضحياتهم
لتعزيز ال�سالم يف جنوب لبنان.
وقال« :لقد قدمتم م�ساهمة هامة يف تنفيذ
أعب عن تقديري لعملكم
واليتنا ...و�أود �أن � ّ
الرائع وعزميتكم وا�سهاماتكم على م ّر
�سنوات خدمتكم».
يذكر �أن اجلنود الفيجيني ان�ض ّموا �إىل

اليونيفيل بعد ت�أ�سي�سها يف عام .1978
وقد ان�سحبت الوحدة الفيجية من البعثة يف
ت�شرين الثاين من العام  ،2002لكن بع�ض
�ضباط الأركان وا�صلوا عملهم يف البعثة
حتى ني�سان من العام  .2003ثم عادت
الوحدة الفيجية وان�ضمت اىل اليونيفيل يف
�شباط من العام .2015
ومنذ عام  ،1978لقي  35جندي حفظ
�سالم فيجي م�صرعه خالل العمل من �أجل
ال�سالم يف جنوب لبنان.

منذ عام  ،2006نفذت اليونيفيل حوايل
 3,600م�شروع ًا يف �سياق م�شاريع التعاون
املدين -الع�سكري ( )CIMICيف البلدات
والقرى يف جنوب لبنان ،وذلك ملعاجلة
بع�ض االحتياجات الأكرث �إحلاح ًا لل�سكان
امل�ضيفني ولدعم ال�سلطات املحلية ،وت�سهم
بالتايل يف توطيد العالقات بني اليونيفيل
واملجتمعات املحلية.
وهذه امل�شاريع� ،سواء جاءت على �شكل تعبيد
طريق �أو تقدمي م�ساعدة طبية �أو بيطرية �أو

دورات تعليمية وبناء قدرات ،ترتك ب�صمة
على حياة النا�س يف جنوب لبنان.
وحتـى نهايــة كـانــون الأول ،2018
تــم تنفيـذ حـوالـي  3598م�شروع ًا من
هــذا النـوع بتكلفــة بلغــت  47مليـون
دوالر �أميـركـي .وقــد ت ّـم متـويـل جــزء
كبيــر من هذه امل�شاريع من بع�ض الدول
الأ�سـا�سـية امل�سـاهمة بقوات ع�سـكـريـة يف
اليونيفيــل ،من بينها �إيطاليــا و�إ�سبانيــا
وجمهـوريـة كـوريـا.

ً
جنبا الى جنب...
في خدمة لبنان
بقلم رونيت ضاهر*

ّ
جبـاههـن ُختـم شعــار
التحدي والعنفـوان ...على
يتسلل اليها
سماتهن ترتسـم مالمـح أنوثـة
في
ّ
ّ
ّ
ً
حكرا على العسكريين الرجال ،ألن المرأة
«الشـرف والتضحيـة والوفـاء» ،هذا الشعار الذي لم يعـد
أصبحت شريكة في أدائه والدفاع عنه والتضحية من أجله.

العدد  23آذار 2019

يف عقيدة اجلي�ش اللبناين ،الوطن أ�ولو ّية ،والب ّزة
املرقّطة هوية؛ لذا ،فقد لب�سن ثياب امليدان� ،أق�سمن
اليمني ،والتحقن بزمالئهم ليكونوا �سوي ًا �شركاء فعليني
يف خدمة الوطن.
يخطو اجلي�ش اللبناين خطوات مت�سارعة نحو احلداثة
والتط ـ ّور ،ف�إىل جــانــب اخلطـط الإ�ستـراتيجيــة التـي
ي�ضعها لتطوير قدراته الع�سكرية والب�شرية ،ي�أتي قرار
التوجه.
القيادة برفع ن�سبة الإناث دعم ًا �إ�ضافي ًا لهذا ّ
فقد �شهدت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية م�ؤخر ًا �إقبا ًال الفت ًا من
ومعظمهن من حملة
قبل الفتيات للإنخراط يف اجلي�ش،
ّ
أنف�سهن
ال�شهادات� ،إذ ر�أين يف اجلي�ش فر�ص ًة لإثبات �
ّ
وجما ًال يعك�سـن فيـه ما �إكت�سـنب من معـارف علميـة،
ت�ساهم يف حتقيق نقلـة نوعيـة داخـل امل�ؤ�س�سـة ،وتدفـع
ب�إجتاه �إ�ستبدال الع�سكريني الذكور بالإناث يف الوظائف
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الإدارية ،فيتف ّرغ حينها الذكور للعمل امليداين.

إلى الوحدات القتالية در...

حتفظ �سجالت اجلي�ش �أ ّول عقد تط ّو ٍع المر�أة بتاريخ
 ،1990-9-1وقد ّمت تطويعها ل�صالح اللواء اللوج�ستي،
لتك ّر بعدها ال�سبحة عام  1991بدخول نحو مئة �إمر�أة.
ولكن ال�سنوات الالحقة �شهدت تفاوت ًا يف ن�سبة الإقبال
الذي بقي يف جممله خجو ًال� .إذ ًا ،كان ح�ضور املر�أة يف
اجلي�ش طيلة العقود الثالثة املا�ضية رمزي ًا� ،إىل حني
ت�سلُّم قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون القيادة يف �آذار
عام  ،2017وقد �إتّخذ قرارات جريئة يف جماالت عدة
داخل امل�ؤ�س�سة من بينها رفع عدد الإناث عرب فتح باب
التط ّوع �ضمن خطة ا�سرتاتيجية لتحقيق �أهداف ق�صرية
ومتو�سطة وبعيدة املدى .والقى هذا القرار ترحيب ًا
ّ
ً
و�إقباال من قبل �شريحة كربى من الإناث حملة ال�شهادات
اجلامعية ،واللواتي قبلن خدمة الوطن بكل فخر.

إن�ضم �إىل لواء احلر�س اجلمهوري نحــو مئــة
كذلك � ّ
�أنثـى بعد خ�ضوعه ّـن لتدريـب ع�سـكـري قـا�سٍ ،ليكـ ّـن

وبح�سب الإح�صاءات ،فقد ّمت تطويع �أكرث من ثالثة
�آالف �أنثى حتى �آذار  .2017وبعد �أقل من عام واحد،
و�صل العدد الإجمايل اىل نحو �أربعة �آالف ،وقد ّمت
توزيعهن ،بعد امل�شاركة يف الدورات الع�سكرية املنا�سبة،
ّ
على خمتلف الوحدات والألوية حتى املقاتلة منها ،وذلك
وعملهن يف
وجودهن
خالفا للفرتة املا�ضية اذ اقت�صر
ّ
ّ
جمـال الإدارة والوحـدات اللـوج�ستيــة� .أمـا اليوم ،فقد
جنودهن،
�أ�صبح للألويـة املقاتلـة والوحـدات اخلا�صة
ّ
هــذا ف�ضـ ًال عـن وجـوده ّـن يف الوحـدات العمالنيـة
كال�شرطة الع�سكرية و�أفواج احلدود ووحدات الدعم
وامل�ساندة والطبابة وكل �أجهزة القيادة.

ت�سلم امله ّمــة الأمنيــة اخلا�صة
على قـدر امل�س�ؤوليــة يف ّ
املتع ّلقــة بالرئا�ســة.
على ال�صعيد العمالين ،ف�إنّ الع�سكريني الإناث يتابعن
دورات ع�سكرية �أ�سوة بزمالئهم ،من بينها دورات
م�شرتكة مع جنود حفظ ال�سالم التابعني لليونيفيل يف
اجلنوب يف جماالت الإدارة واللوج�ستية وقطاع ال�صحة
وغريها ...كما ان اجلي�ش فتح املجال �أمامهنّ ملتابعة
دورات يف اخلارج.
وحالي ًا %5 ،من عديد اجلي�ش اللبناين �إناث ،من
بينهن ثالث �ضباط �إناث برتبة عميد و� 58ضابط ًا
�أنثى ،وهي ن�سبة قابلة لالرتفاع بح�سب املقت�ضيات
واحلاجة ،وا�سرتاتيجية القيادة لتعزيز هذه امل�شاركة
الفاعلة التي من �ش�أنها النهو�ض بامل�ؤ�س�سة وع�صرنتها
من �ضمن �س ّلة متكاملة يتم العمل عليها.
هذه الثقة التي توليها قيادة اجلي�ش للعن�صر الأنثوي
والتغيري املتو ّقع يف ال�سنوات الالحقة ،برز م�ؤخراً يف
ت�سليم عدد من ال�ضباط الإناث مراكز �إدارية مه ّمة.
خيار إستراتيجي

قرار القيادة الع�سكرية تعزيز دور املر�أة يف اجلي�ش
اللبناين هو خيار �إ�سرتاتيجي لأن الأنثى تتمتّع
بخ�صائ�ص ومكت�سبات خمتلفة .ومل يغب عن بال
القيادة املردود املعنوي لهذا القرار جلهة حتقيق
التوازن االجتماعي والفئوي ومنح املر�أة فر�صة �إثبات
قدراتها يف عامل كان حكرا على الرجال والق ّوة
اجل�سدية فقط.
و�أثبتت املر�أة فعال �أنها جديرة بهذه الثقة خالل فرتة
زمنية ق�صرية ،وهي على ا�ستعداد خلو�ض جتربة
امليدان ،وبذلك يتحقّق هدف القيادة البعيد الأمد.

ال �شكّ �أن هذا العدد «الأنثوي» يف اجلي�ش ي�ساهم يف
خلق اال�ستقرار االجتماعي مع اعادة االعتبار للطبقى
الو�سطى يف املجتمع اللبناين والتي تراجعت يف ال�سنوات
املا�ضية ،ف�ضال عن املفاعيل املعنوية االيجابية جلهة
احل�س الوطني وال�شعور باالنتماء والوالء.
تقوية ّ
بين األمومة والجندية

أ�مــا التح ـ ّدي الأبرز الــذي يواجــه الأنثى يف حيــاتها
الع�سكريــة فهو متط ّلبات طبيعتها البيولوجية ،وبخا�صة
الأمومــة� ،إال �أن اجلي�ش يـراعي هــذه اخل�صـو�صي ــة
بح�سب ما تن�ص عليـه القوانني .وبح�سـب �إفـادة عــدد
من الع�سكريات الأ ّمهات ،فاحلياة الع�سكريــة مل ت�ؤ ّثـر
علـى حياتهـنّ العائليــة ،كما �أن «الوجـه الع�سكري» مل
يخ ِ
ـف مالمـح الوجــه الأنثــوي لأن املـر�أة بطبعهـا تتقـن
ف ــن التـوازنـات.
�سجل لقيادة اجلي�ش� ،إهتمامها باجلانب العلمي
و ُي ّ
والثقايف وت�شجيع ع�سكرييها� ،سواء �أكانوا �ضباطا �أم
رتباء �أم �أفراد ،ملتابعة حت�صليهم العلمي لأ ّنها ت�ؤمن
يو�سعان �أفق الع�سكري وي�ساعدانه
ب�أن العلم والثقافة ّ
على �إن�ضاج ر�ؤيته الع�سكرية ومعرفة اتّخاذ القرارات.
انطالقا من ذلك ،ف�إن العديد من الع�سكريني الإناث
حت�صيلهن العلمي وتق ّدمن يف الرتب والوظائف،
تابعن
ّ
منهن يف اخلدمة واللواتي ال يزلن
كما �أن احلديثات ّ
يتابعن الدرا�سة ف� ّإن القيادة ،وخالفاً للتعليمات التي
جتيز للع�سكري متابعة حت�صيله العلمي بعد عام من
االلتحاق يف اجلي�ش� ،سمحت لهنّ با�ستئنافه حالياً.
مع نهاية العام  ،2018تدخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
اللبنانية عامل احلداثة والتط ّور ،يف ظ ّل نه�ضة ت�شمل
خمتلف املجاالت ،لت�صبح بذلك حمط اهتمام اجليو�ش
الأجنبية التي ت�سعى اىل دعمها ب�شتى الو�سائل.

قرار القيادة

العسكرية تعزيز دور
المرأة في الجيش
اللبناني هو خيار

إستراتيجي ألن األنثى
ّ
تتمتع بخصائص

ومكتسبات مختلفة.

(*السيدة رونيت ضاهـر عملت مراسلـة ومصورة صحفيـة
لفترة طويلة في منطقة عمليات اليونيفيـل في جنـوب
لبنان ،وهي تعمل اآلن كمستشارة إعالمية للعماد جوزيف
عـون ،قـائــد القـوات المسلحـة اللبنانيـة .كانت مراسلة
على الخطـوط األمامية خـالل حرب عام  2006في جنوب
ً
ً
وثائقيا مع مجموعة من الصحفيين
فيلما
لبنان ،وصنعت
الذين ّ
غطوا الحرب .كما عملت السيدة ضـاهـر مراسلة
إخبـارية لعدد من المحطات التلفزيونيـة ووكاالت األنباء
ً
كتـابا عـن مسقط رأسها،
المحليـة والدوليـة .كـذلك ّألفت
بلدة مرجعيون ،الواقعة في جنوب شرقي لبنان).

رئيس بعثة اليونيفيل
يتحدث عن فريق «فاست»
إحدى األفكـار

تمثلت في إشراك

النساء في بعض

الدوريات الراجلة
في األســواق

الشعبية .الهدف
هو التواصل مع

اللبنانيين وشراء

المنتجات وإجراء

النشاط العملياتي

العدد  23آذار 2019

تحول من حيث زيادة مشاركة المرأة في األنشطة العملياتية التي
كان عام  2015بمثابة نقطة ّ
ّ
المحلي.
تضطلع بها اليونيفيل ،وكذلك في أنشطتها التفاعلية مع المجتمع
وعلى الرغم من �أن الن�ساء ي�شكلن ن�سبة تزيد قلي ًال
عن  3يف املائة من �إجمايل العديد الع�سكري للبعثة،
حيث �أن العديد من الوحدات ال يوجد فيها �أي �إمر�أة،
ف�إن �إن�شاء فريق التقييم /التحليل والدعم الن�سائي
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( )FASTيف ت�شرين الثاين � 2015ضمن �إجراء كل
ن�شاط تفاعلي مع املجتمع املح ّلي بامل�شاركة مع عنا�صر
ن�سائية .وتخ�ضع كل �إمر�أة من �أع�ضاء الفريق للتدريب،
ويبقني على �أهبة اال�ستعداد لأي مهمة تتطلب وجود

�إم��ر�أة ،وال �سيما عندما ال تتوافر لإحدى الوحدات
عنا�صر ع�سكرية ن�سائية .و�أ�صبح فريق «فا�ست» الآلية
املركزية يف تقدمي الدعم يف الأن�شطة املتكاملة للبعثة،
ال �سيما يف املجتمعات املحلية.

الحد من
ّ
البصمة البيئية

والأمر املثري للإهتمام هو �أن رئي�س بعثة اليونيفيل
وقائدها العام احلايل ،اللواء �ستيفانو ديل كول� ،شغل
�سابق ًا من�صب قائد القطاع الغربي لليونيفيل يف �أواخر
عام  ،2014وذلك عندما ُطرحت فكرة فريق «فا�ست».
وقد لعب دور ًا رئي�سي ًا يف دمج العن�صر الن�سائي يف
الأن�شطة العملياتية واملجتمعية  -وبخا�صة يف الدوريات
الراجلة ونقاط التفتي�ش واجلوالت يف الأ�سواق
والتفاعالت املجتمعية  -والتي مثلّت الأ�سا�س الذي ُبني
عليه فريق «فا�ست».
و�إذ ي�ستذكر تلك املرحلة التي م�ضى عليها �أربع �سنوات،
يقول اللواء ديل ك��ول« :لقد فكرنا يف طريقة جديدة
لت�سيري دوري��ات راجلة داخ��ل القرى ،و إ�ح��دى الأفكار
التي �أخذناها يف عني الإعتبار و�أطلقناها متثلت يف
�إ�شراك العنا�صر الن�سائية يف بع�ض الدوريات الراجلة
خالل الأيام التي يتم فيها تنظيم �أ�سواق �شعبية داخل
ال��ق��رى .ك��ان ال��ه��دف م��ن ذل��ك التوا�صل م��ع ال�شعب
اللبناين و�شراء بع�ض املنتجات ،ويف الوقت نف�سه �إجراء
الن�شاط العملياتي».
يعتقد اللواء ديل كول �أن ت�أ�سي�س فريق «فا�ست» عزز
ب�شكل كبري قبول اليونيفيل يف منطقة العمليات البالغ
م�ساحتها  1،060كيلومرت ًا مربع ًا يف جنوب لبنان.
ويعترب �إن «فا�ست» كان مبثابة «ج�سر دائم» بني جنود
حفظ ال�سالم واملجتمعات املحلية ،وال �سيما �أن الن�ساء
ي�شكلن �أك�ثر من ن�صف ع��دد ال�سكان البالغ عددهم
ح��وايل  450,000ن�سمة والذين يعي�شون يف منطقة
عمليات اليونيفيل.
وي�ضيف« :كانت فكرتنا تتمثل يف زيادة م�شاركة حفظة
ال�سالم الن�ساء يف اليونيفيل ،حيث ميكنهن التفاعل

ب�شكل �أف�ضل مع �سكان املنطقة الن�ساء و�أطفالهن
بطريقة مقبولة ثقافياً .نحن نعلم �أن الن�ساء لديهن
�إهتمامات خمتلفة عن الرجال ،و�أردنا �أن ن�ستمع
�إىل �أ�صواتهن ،وفريق «فا�ست» �س ّهل هذه املهمة .ويف
النهاية ،حتقق ذلك ب�شكل جيد».
و�أ�شار رئي�س بعثة اليونيفيل اىل �إن هناك إ�طار ًا �أو�سع
من وراء ت�أ�سي�س فريق «فا�ست» ،حيث ي�سعى جاهد ًا �إىل
تعزيز الدور الرئي�سي الذي يلعبه فريق الأمم املتحدة
القطري يف لبنان  -مبا يف ذلك مكتب املن�سق اخلا�ص
للأمم املتحدة ومنظمة الأمم املتحدة للمر�أة  -لناحية
دعم حكومة لبنان يف تعزيز امل�ساواة للمر�أة يف البالد.
و�إذ لفت �إىل دعوات الأمني العام �أنطونيو غوتريي�س،
وكذلك قرار جمل�س الأمن الدويل  1325حول املر�أة
وال�سالم والأم��ن ،قال اللواء ديل كول �إن دعم الدول
امل�ساهمة ب��ق��وات ع�سكرية أ�م���ر ح��ا���س��م يف حتقيق
م�شاركة ن�سائية معززة يف بعثات حفظ ال�سالم .وقرار
جمل�س الأم��ن ال��دويل  - )2018( 2433ال��ذي دعا
�إىل امل�شاركة الفعالة للمر�أة يف جميع جوانب العمليات،
مبا يف ذل��ك مع ال�سلطات اللبنانية – ع��زز امل�شاركة
االجمالية للمر�أة يف تنفيذ والية اليونيفيل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن فريق «فا�ست» ،الذي تقوده الوحدة
الإ�ست�شارية املعنية ب�ش�ؤون النوع االجتماعي يف اليونيفيل،
يت�ألـف من ع�سكـريات ومدنيات مد ّربـات ،ويعملـن يف
املجتمعات املحلية من خالل ثالث جمموعات عمل ن�سائية
يف �صور وبنت جبيل ومرجعيون .وتعترب جمموعات العمل
املذكورة �أ�سا�سية ل�ضمان خلق بيئة منا�سبة حلفظة ال�سالم
التابعني لليونيفيل للعمل يف املجتمعات املح ّلية.
تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

مـن مــزارع الطــاقـ ــة ال�شـمـ�سيــة وحمطــات
ال�صحـي يف مقـ ّرهـا
معاجلــة ميـاه ال�صــرف
ّ
العام يف الناقورة �إىل بناء دفيئة من القناين
البال�ستيكيـة املعــاد تدويـرها يف موقــع تابــع
لليونيفيل بالقرب من كفر�شوبا يف جنوب �شرقي
لبنان ،ي�سعى جنـود حفـظ ال�سـالم التابعـون
لليونيفيل جاهدين حلماية البيئة التي تعي�ش
فيها املجتمعات التي يخدمونها يف جنوب لبنان.
وتتمثل �إحدى املبادرات يف تركيب مئات الألواح
ال�شم�سية يف املق ّر العام لليونيفيل ،حيث تولّد
حوالـي  6,5يف املائــة من �إجمايل ا�ستهـالك
الكهرباء .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن اليونيفيل
ال�صحي ال�صادرة
ال تعالج فقط مياه ال�صرف
ّ
ً
من مق ّرها ،ولكنها تعالج �أي�ضا املياه العادمة
ال�صادرة من بلدة الناقورة ،مع الإ�شارة اىل �أن
ال�صحي حلوايل 28,000
جماري ال�صرف
ّ
ن�سمة من �سكان الناقورة ترتبط مبحطة معاجلة
ال�صحي التابعة لليونيفيل.
مياه ال�صرف
ّ
يف العديــد مـن مواقـع الأمـم املتحـدة البالـغ
عددها  55موقع ًا يف منطقة عمليات اليونيفيل
التي تبلغ م�ساحتها  1,060كيلومرت ًا مربعاً،
ط ّبق جنود حفظ ال�سالم �أي�ض ًا طرق ًا مبتكرة
لتقلي�ص ب�صمتهم البيئية.
ويف حني �أعاد جنود حفظ ال�سالم النيباليون
ا�ستخدام القناين البال�ستيكية التي ت�ستخدم
مرة واحدة ك�أوعية لزراعة النباتات ،ف�إن جنود
حفظ ال�سـالم الهنـود قامـوا ببناء دفيئـة من
القناين البال�ستيكية املعاد تدويرها .وباملثل،
ومبنا�سبـة يـوم البيئـة العـاملـي يف  5حزيـران
ربع جنود حفظ ال�سالم الإيطاليون
 ،2018ت ّ
بثالثني �ألف قنينة مياه ذات ا�ستخدام واحد
وكمية من �أغطية القناين التي جمعوها خالل
فرتة  20يوما �إىل منظمة غري حكومية حم ّلية
تعمل يف جمال البيئة.
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

إنفوغراف

حوالي

حوالي

%5

%29

من حوالي

من حوالي

10,300

800

نساء من حفظة السالم العسكريين

نسـاء من حفظة السالم المدنييـن

في آب  ،2018طلـب مجلس األمـن الدولـي من األميـن العـام والــدول المسـاهمـة
بقوات عسكرية السعي لزيـادة عـدد النساء في اليونيفيـل ،وكذلك لضمان مشاركـة
فعالة للمرأة في العمليات.
%26

%26

%27

%28.7

من بين الـدول الـ  43المساهمـة بقـوات في اليـونيفيـل ،فإن
غـانا وإسبانيا وفـرنسا وماليـزيا ونيبـال لديهم النسبـة األعلى
من النساء العسكريات.
غـانا

 %12من 870

إسبانيا

 %6,6من 637

فرنسا

 %5,4من 668

ماليزيا

 %4,5من 829

نيبال

 %4,4من 872

شكلت نسبة النساء حوالي  %5من عديد
حتى تاريخ  31كانون األول ّ ،2018
اليونيفيل البالغ  10,300جندي حفظ سالم .قبل  12عاماً  ،نسبة النساء في
البعثة لم تكن تتجاوز .%2,5

بين عامي  2009و ، 2018شهد عدد النساء من حفظة السالم المدنيين
زيادة طفيفة  ،حيث إرتفعت النسبة من  %26إلى حوالي .%29

%5

%3.9
%3.5
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%2.5
2009

2012
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2015

2018

2006

2010

2014

2018

تعزيز دور حفظة السالم
النساء في اليونيفيل
مع زيادة الدفع لتعميم مراعاة النوع االجتماعي في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم ،إضطلعت
اليونيفيل على مدى السنوات الماضية  -ونتيجة لحدوث زيادة طفيفة في عدد حفظة السالم النساء  -بعدد
من األنشطة داخل منطقة عمليات البعثة أدمجت فيها منظور النوع االجتماعي عند أداء المهام المنوطة بها.
وحتى تاريخ  31كانون الأول  ،2018بلغ عدد حفظة
ال�سالم من الن�ساء يف اليونيفيل  513امر�أة� ،أي ما
ن�سبته خم�سة يف املائة من جنود حفظ ال�سالم البالغ
عددهم االجمايل نحو  10,300جندي ًا .و�شكلت الن�ساء
العامالت يف حفظ ال�سالم يف البعثة ما ن�سبته  3,4يف
املائة قبل خم�سة �أعوام ،وفقط  2,5يف املائة قبل 12
عام ًا� ،أي يف عام  .2006ومن بني الدول امل�ساهمة
بقوات ع�سكرية يف اليونيفيل والبالغ عددها  42دولة،
ف�إن غانا لديها العدد الأكرب من اجلنديات (،)105
تليها �إندوني�سيا ( ،)45و�إيطاليا ( ،)44و�إ�سبانيا (،)42
ونيبال ( ،)38وماليزيا ( )37وفرن�سا (.)36
وكان جمل�س الأمن الدويل ،ويف قرار هام �أ�صدره حول
املر�أة وال�سالم والأمن يف عام  ،2000قد دعا جميع الدول
االع�ضاء اىل ت�شجيع م�شاركة املر�أة يف بعثات حفظ ال�سالم
التابعة للأمم املتحدة ،مع الرتكيز على امل�شاركة واحلماية
واالغاثة واالنعا�ش .ويف ال�سنوات التي �أعقبت �صدور
القرار  ،1325تزايد الوعي حول �أثر النوع االجتماعي
يف النزاعات و�أهمية املر�أة يف بعثات حفظ ال�سالم .وهذا
�أمر بالغ الأهمية على م�ستوى امل�شاركة املجتمعية ،حيث
ميكن حلفظة ال�سالم الن�ساء التوا�صل ب�شكل �أف�ضل مع
الن�ساء والفتيات يف املجتمعات املحلية من �أجل بناء الثقة
وك�سر احلواجز الثقافية ،ناهيك عن �أن م�شاركة املر�أة يف
حفظ ال�سالم تعزز امل�ستويني ال�سيا�سي والعملياتي .وخالل
ال�سنوات املا�ضية ،ارتفعت ن�سبة م�شاركة املر�أة يف عمليات
حفظ ال�سالم� ،إال �أن الن�سبة املئوية ال تزال منخف�ضة.
عفاف عمر ،م�ست�شارة النوع االجتماعي يف اليونيفيل،
�أ�شارت اىل �إن م�شاركة املر�أة يف عمليات حفظ ال�سالم
مهمة لأ�سباب كثرية غالب ًا ما تكون مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا.
وقالت�« :إن وجود حفظة ال�سالم الن�ساء يتيح لعمليات
حفظ ال�سالم توفري حماية �أف�ضل للمواطنني ،وال �سيما
وجودهن يزيد من الوعي والتف ّهم
الن�ساء والأطفال ،لأن
ّ
الحتياجاتهم وحتدياتهم اخلا�صة ،ولأن وجود حفظة

�سالم ن�ساء غالبا ما يكون �أقل تخويف ًا �أو ا�ستفزازا
للمجتمع الذي يخدمونه .وهناك �أي�ض ًا مزايا عملية
أنهن قادرات على التفاعل
لوجود حفظة �سالم ن�ساء ل ّ
ميكنهن بناء
مع الن�ساء عند نقاط التفتي�ش ،كما
ّ
عالقات �أف�ضل مع املجموعات الن�سائية املح ّلية».
يف اليونيفيل ،ومنذ �إن�شاء فريق التقييم /التحليل والدعم
الن�سائي ( )FASTيف ت�شرين الثاين  ،2015حدثت زيادة
يف عدد الأن�شطة املجتمعية التي ي�شارك فيها الن�ساء
والأطفال .ويتك ّون الفريق املذكور من حفظة �سالم
تابعات لليونيفيل ،مدنيات وع�سكريات على ح ّد �سواء،
يعملن يف منطقة عمليات اليونيفيل التي تبلغ م�ساحتها
 1,060كيلومرت ًا مربع ًا .تخ�ضع كل امر�أة من �أع�ضاء
الفريق للتدريب ،ويبقني على �أهبة اال�ستعداد لأي مهمة
حيثما تكون هناك حاجة �إليها ،ال �سيما عندما ال تتوافر
لإحدى الوحدات عنا�صر ن�سائية للم�شاركة يف �أي مهمة.
يذكر �أن �أن�شطة فريق التقييم /التحليل والدعم
الن�سائي ( )FASTترتاوح بني الأن�شطة العملياتية �إىل
التوا�صل املجتمعي ،مبا يف ذلك الدوريات الراجلة
واجلوالت يف الأ�سوق ،اىل جانب الزيارات املدر�سية
وامل�شاركات املجتمعية الأخرى.
وت�ضيف عفاف عمر« :ميكن حلفظة ال�سالم الن�ساء
موجهات للن�ساء والفتيات
�أي�ض ًا �أن ّ
يكن قدوة �أو حتى ّ
املح ّليات ،مما ي�سهم يف زيادة امل�ساواة يف العالقات بني
اجلن�سني يف املجتمع املحلي الذي يخدمونه».
جتدر اال�شارة اىل �أن كل وحدة من وحدات اليونيفيل
خمت�ص بالنوع االجتماعي ،وهو
لديها فريق ع�سكري
ّ
ما ي�ضمن �أن يكون كل ن�شاط من الأن�شطة اليومية التي
ت�ضطلع بها البعثة والبالغ عددها �أكرث من  450ن�شاط ًا
مراعي ًا للفوارق بني اجلن�سني وميتثل امتثا ًال كام ًال
للقرار  1325و�سيا�سات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

هل تعلم؟ إسبانيا

الموقع الجغرافي لمملكة إسبانيا في جنوب غربي أوروبا يمنح البالد قيمة استراتيجية فريدة من نوعها،
ّ
تطل على البحر المتوسطمن جهة ،ومن جهة أخرى هي محطة ال غنى عنها على الطريق إلى إفريقيا
فهي
ً
ً
ً
أيضا طول ساحلها الذي يترامى
يفسر
جزءا
أو أميركا .وحقيقة أن
كبيرا من اسبانيا هو عبارة عن شبه جزيرة ّ
على مدى أربعة آالف كيلومتر على شواطئ المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط.
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بالن�سبة لل�سلم والأمن الدوليني ،ف�إن �إ�سبانيا ال ت�سهم
يف عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم وت�شارك
فيها فح�سب ،ولكنها ت�شارك �أي�ض ًا بن�شاط يف عمليات
مع منظمات دولية �أخ��رى مثل منظمة حلف �شمال
الأطل�سي (الناتو) واالحتاد الأوروبي ومنظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا.
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وقبل كل �شيء� ،إ�سبانيا عبارة عن ف�سيف�ساء من الثقافات.
كانت �شبه اجلزيرة الأيبريية يف يوم من الأي��ام مفرتق
ط��رق للح�ضارات  -مبا يف ذل��ك احل�ضارات اليهودية
وامل�سيحية والإ�سالمية  -بينما كانت �إ�شبيلية البوابة
الرئي�سية للتجارة وال�سفر بني �أوروبا والأمريكيتني .وبهذا
املعنى ،ف�إن �إ�سبانيا قدمية وحديثة مع ًا ،وار�ستقراطية
و�شعبية مع ًا ،ومتدينة وعلمانية مع ًا.
الثقافة الإ�سبانية غن ّية للغاية وتنعك�س على جميع �أ�شكال
التعبري الفني :من الأدب �إىل الر�سم ،من املو�سيقى �إىل
الفن املعماري ،ومن امل�سرح �إىل الفنون اجلميلة .ويف كل
من هذه اجلوانب ،ويف وقت ما من التاريخ ،و�صلت الثقافة
الإ�سبانية �إىل �أعلى القمة الفنية :من الع�صور الغابرة (مع
�أمثلة بارزة لفن الكهوف) حتى يومنا هذا (حيث العمارة
يف�سر ملاذا
الإ�سبانية حتتل مكانة رائدة عاملي ًا) .وهذا ما ّ
ال�سمات البارزة للبالد.
كانت الثقافة والفن دائم ًا من ّ
�إ�سبانيا هي ثاين �أكرب دولة من حيث عدد مواقع الرتاث
العاملي املدرجة على الئحة اليوني�سكو .ق�صر احلمراء،
وجنة العريف والبيازين يف غرناطة ،وموقع الآث��ار يف
م�يري��دا ،وك��ل م��ن كاتدرائيتي �سانتياغو وب��ورغ��و���س،
والكهف الباليوليتي يف ال��ت��ام�يرا ،وامل���دن القدمية يف
�ساالمانكا و�أفيال وكا�سريي�س و�سيغوفيا ...كلها جمرد
�أمثلة قليلة م��ن جمموعة كبرية م��ن امل��واق��ع الثقافية
املوجودة يف ا�سبانيا ،والقائمة تطول وتطول.
�إن �إ�سبانيا ملتزمة التزام ًا قويا بال�سلم والأمن الدوليني،
وق��د اعتمدت نهج ًا متعدد التخ�ص�صات للتعامل مع
جميع الهواج�س .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،مت زيادة الن�شاط
الدويل من خالل الدبلوما�سية الدفاعية وكذلك امل�شاركة
الن�شطة يف خمتلف املجموعات ال�شاملة.

�ساهم �أك�ثر من � 130أل��ف جندي من القوات امل�سلحة
الإ�سبانية منذ ع��ام  1989يف حتقيق ال�سالم والأم��ن
ال��دول��ي�ين يف خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل .وح��ال��ي�� ًا ،ت�شارك
�إ�سبانيا يف  18بعثة يف اخل���ارج بعديد يبلغ �أك�ثر من
ثالثني �أل��ف عن�صر ع�سكري وم��دين منت�شرين يف �أربع
قارات .وحداتنا يف لبنان – وفيها �أكرث من  600جندي
حفظ �سالم  -ويف العراق وفيها ما يقرب من  500جندي
يخدمون يف بعثة حلف �شمال الأطل�سي ،هي الأكرث عدد ًا.
انت�شر �أف��راد القوات امل�سلحة الإ�سبانية لأول مرة يف
لبنان يف �أيلول  .2006ومنذ ذلك احلني� ،شارك �أكرث
من  22,000جندي يف بعثة اليونيفيل .يتمركز اجلزء
الأك�بر من ال��وح��دة الإ�سبانية يف قاعدة «ميغيل دي
�سريفانت�س» بالقرب من مرجعيون ،والعميد اال�سباين
انطونيو رومريو هو القائد احلايل لعمليات اليونيفيل يف
منطقة القطاع ال�شرقي.
ومنذ بدء امل�شاركة يف لبنان ،ف���إن  13جندي ًا �إ�سباني ًا
فقدوا حياتهم خالل خدمة ال�سالم يف جنوب لبنان.
حالي ًا ،اجل��زء الأك�بر من الوحدة الإ�سبانية ينتمي
اىل لواء امل�شاة املجوقل ال�سابع «غالي�سيا» (املعروف
با�سم «بريالت» .وبريالت هي وحدة ع�سكرية تد ّربت
خ�صي�ص ًا للقتال يف املناطق امل�شجرة ،وكذلك يف
الت�ضاري�س ال�صعبة والظروف املناخية املتنوعة .وقد
عملت هذه الوحدة يف لبنان مرتني يف وقت �سابق بني
عامي  2007و.2009
العميد رومريو �أوجز عمل جنوده ،فقال« :نحن ننا�ضل من
�أجل ال�سالم يف هذه الأر�ض املباركة كما لو كانت بالدنا».
المقدّم رافائيل غوميز إسكاالنتي  -القطاع الشرقي لليونيفيل

األطفال يستفيدون من
أنشطة التوعية المجتمعية
التي تقوم بها اليونيفيل
ّ
متسلحين باألدوات المكتبية
وعلب األدوات الهندسية والحقائب
والمظالت وألعاب األطفال،
وكذلك السيد والسيدة برميل
أزرق ،وصل جنود حفظ السالم
التابعين لليونيفيل  -من إندونيسيا
وإيطاليا  -العاملين في وحدة
التوعية المجتمعية إلى مدرسة
يوم
يارين الرسمية في صباح ٍ
مشمس من تشرين الثاني .الهدف
الذي يطمحون الى تحقيقه ينقسم
الى شقينً :
أوال رفع مستوى الوعي
بين أطفال المدرسة حول عمل بعثة
األمم المتحدة ،ال سيما حساسية
ً
وثانيا توزيع الهدايا.
الخط األزرق،
ك��ان ذل��ك مبثابة مهرجان لأط��ف��ال امل��در���س��ة ،البالغ
عددهم  180تلميذ ًا ،والتي تقع يف منطقة ريفية يف
جنوب غربي لبنان .الأطفال امللتحقون باملدر�سة ي�أتون
من قرى جماورة ،حيث ميثل اخلط الأزرق والرباميل
املرئية املو�ضوعة على اخلط م�شاهد يومية.
عندما �س�ألت الرقيب �أول فيني غري�س من �إندوني�سيا
الأطفال ع ّما يفعله حفظة ال�سالم التابعني لليونيفيل يف
جنوب لبنان ،رفع حوايل ثلثي الأطفال �أيديهم .وقال
بع�ض الذين �أتيحت لهم الفر�صة للتحدث« :يقومون
ب��دوري��ات وي��ن��زع��ون الأل���غ���ام ،كما ي�ضمنون �سالمة
ال�سكان ويعملون مع اجلي�ش اللبناين».
يف العر�ض التو�ضيحي الذي قدمته ،ويف معر�ض �شرحها
خماطر القيام ب�أي حماولة لعبور اخلط الأزرق ،قالت
الرقيب �أول غري�س�« :إن عملية تعليم اخلط الأزرق هي

عبارة عن و�ضع براميل زرقاء يف مواقع متفق عليها من
قبل الطرفني (لبنان و�إ�سرائيل) .وه��ذا يتعلق �أي�ض ًا
ب�ضمان �أمن ال�سكان الذين يعي�شون بالقرب من اخلط».
وبعد العر�ض التو�ضيحي ،ا�ستلم جميع الأطفال الهدايا
وعبوا عن �سعادتهم بها.
ّ
حبيب عزيز ،من مكتب ال�ش�ؤون املدنية التابع لليونيفيل،
قال �إن الأن�شطة املدر�سية امل�شابهة للن�شاط الذي جرى
يف يارين ت�ساعد يف تعريف النا�س على عمل اليونيفيل
يف جنوب لبنان .ومن بني ثالث فئات من �أن�شطة التوعية
املدر�سية  -ال�سالمة على الطرق واالحتفال ب�أيام الأمم
املتحدة واملنا�سبات الإن�سانية  -يتم حوايل  50يف املائة
من هذه الأن�شطة مع وحدة التوعية املجتمعية الع�سكرية
التابعة لليونيفيل ( ،)MCOUوهي الوحدة التي تنتمي
�إليها الرقيب �أول غري�س.

ووف��ق�� ًا مل��ا ذك���ره م�����س���ؤول ال��وح��دة ال��رائ��د جيوفاين
ميني�ستريي ،فقد ّمت التوا�صل مع حوايل  1400طفل
يف  15مدر�سة من خالل حملة التوعية التي �أطلقتها
وحدته خالل الربع الأخري من عام .2018
مدير مدر�سة يارين الر�سمية ،الأ�ستاذ ح�سن �إ�سماعيل،
قال �إن هذه الأن�شطة التي تقوم بها اليونيفيل مفيدة
جد ًا للأطفال.
و�أ�ضاف �إ�سماعيل« :نحن نعي�ش يف منطقة نائية ،بعيدة
عن املدن ،وجميع الأن�شطة الرتفيهية جندها يف املدن
املركزية .ومثل هذه الأن�شطة مفيدة لأكرث من �سبب،
حيث �أنها � -إىل جانب التعليم  -ت�ساعد الطالب على
احل�س
تع ّلم ح�سن التنظيم وال�صرب ،وتن ّمي لديهم
ّ
بالتنوع ،اىل جانب االندماج مع الثقافات املتنوعة».
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

إختبر معلوماتك

ماذا تعرف عن اليونيفيل؟
ينتشر جنود حفظ السالم التابعين لليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام  .1978في آب  ،2006صدر قرار مجلس األمن
الدولي  1701الذي حدد تفويض البعثة الحالي .ومنذ ذلك الحين ،وبفضل التزام األطراف ،يستتب الهدوء واالستقرار
منذ أكثر من ً 12
عاما وبشكل غير مسبوق .في ما يلي بعض األسئلة التي تظهر مدى معرفتكم عن اليونيفيل وعملها.

 .1في نهـايـة عـام  ،2006ش ّكلت النسـاء
حوالي  %2.5من إجمالي عديد اليونيفيل
( .)11,563ومنذ ذلك الحين ،حدثت زيادة
طفيفة في عدد حفظة السالم النساء في
اليونيفيل .هل يمكنكم أن تعرفوا النسبة
المئوية لعدد النساء بين عديد اليونيفيل
الحالي البالغ حوالي  10،300جندياً (كما
في  31كانون األول )2018؟

%5 1

%10 2

%15 3

%20 4

 .4يتكون فريق التقييم /التحليل والدعم
النس ــائــي ( )FASTمن حفظـ ــة سـ ــالم
عسكريات ومدنيات .تخضع كل امرأة من
أعضاء الفريق للتدريب ،ويبقين على أهبة
االستعداد ألي مهمة حيثما تكون هناك
حاجة إليها ،ال سيما عندما ال تتوافر إلحدى
الوحـدات عناصـر نســائية للمشـاركـة في
أي مهمة .متى تم إطالق هذه المبادرة؟

 1تشرين الثاني 2015
 2تشرين الثاني 2010

 3تشرين الثاني 2005
 4تشرين الثاني 2000

 .2أي من األمور التالية ال يندرج في إطار
والية اليونيفيل؟
1
2
3
4

مساعدة القوات المسلحة اللبنانية
مساعدة الحكومة في ضمان عودة سلطة الدولة
الف ّعالة في جنوب لبنان
مراقبة وقف األعمال العدائية
المساعدة في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

 .5أي من األمــور التالية يندرج في إطار
والية اليونيفيل؟
1
2
3
4

نزع سالح الجماعات المسلحة غير المشروعة
ضمان األمن العام وإنفاذ القانون
مساعدة الحكومة اللبنانية في ضمان سلطتها الكاملة
جنوب نهر الليطاني
قيادة إصالح القطاع األمني في جميع أنحاء البالد،
والذي يتناول قضية األسلحة

 .6منذ عام  ،1978اعتمد مجلس األمن
الـدولي عـددا ً من القــرارات المتعلق ـ ــة
باليونيفيل .ما هو القرار الذي يشكل
جوهر والية اليونيفيل الحالية؟
321 1

529 2

1701 3

2000 4

 .8يساعد اليونيفيل في تنفيذ واليتها أ كثر من  50مراقبا ً من «فريق المراقبين الدوليين
في لبنان» ،وهو مهمة عسكرية غير مسلّحة موجودة في لبنان منذ عام  .1949في لبنان،
يخضعون ألمرة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام .ولكن ما هي مهمة األمم المتحدة
التي ينتمون إليها؟
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 1قوة األمم المتحدة لمراقبة فض اإلشتباك ()UNDOF
 2هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة ()UNTSO
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 3المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان()UNSCOL
 4وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ()UNRWA

 .3قوة اليونيفيل البحرية هي المك ّون
البحري األول والوحيد في بعثات األمم
المتحـدة لحفـظ السـالم التـي تعمل في
البحر .تم نشر هذه القوة بناء على طلب
من حكومة لبنان ،وهي تساعد البحرية
اللبناني ــة فـي تأميــن الميـاه اإلقليميــة
والمساعدة في منع دخول األسلحة غير
المرخص بها أو المواد ذات الصلة عن
طريق البحر إلى لبنان .منذ عام ،2006
ساهمت  15دولة بقوات بحرية وسفن
في اليونيفيل .هل يمكنكم أن تعرفوا
عدد الدول الموجودة في قوة اليونيفيل
البحرية حالياً؟

6 1

18 2

30 3

42 4

 .7من خالل اعتماد القرار  1701في عام
 ،2006أذن مجلس األمن الدولي بنشر
ما يصل إلى  15,000جندي حفظ سالم
في إطار اليونيفيل .العدد الحالي الفعلي
يزيد عن  10,000جندي .ولكن عندما
تأسست البعثة في  19آذار  ،1978كان
العدد المأذون به أقل بكثير .هل يمكنكم
أن تعرفوا ما هو ذلك العدد؟

1000 1

4000 2

10,000 3

20,000 4

اإلجابات على الصفحة رقم .18
لكـن بعض اإلجـابـات موجـودة
ضمن مقاالت أخرى في المجلة.

آراء الناس

صباح أبو عباس ،رئيسة جمعية الخيام
النسائية للتنمية  -الخيام

ً
دورا متزايـد األهميـة في المجتمـع اللبنانـي ،وال
تلعب المـرأة
يقتصر دورها على الحفاظ على السالم والتنمية وتعزيزهما ،بل
يتعدى ذلك لناحية األهمية في منطقة عمليات اليونيفيل التي
شهدت العديد من النزاعات في مراحل مختلفة .هبـه منـذر من
«الجنــوب» إلتقـت بعـدد من النسـاء اللبنانيـات من مختلـف
اإلتجاهات والمشارب في جنوب لبنان ،وسألتهن:
لماذا تعتقدن أنه من المهم تمثيل المرأة
في جميع نواحي الحياة ،وكيف يسهم
ذلك في تعزيز السالم والتنمية؟

لمياء سويد،
محاسبة في شركة بناء  -دبين

وفي ما يلـي بعض المقتطفـات:

فاطمة شرف الدين،
مؤلفة كتب لألطفال والمراهقين  -صور

جورجينا نعمة هللا،
صيدالنية  -القليعة

النساء يمثّلن نصف المجتمع .إن للمرأة
حقوقا ً وواجبات ،وتفعيل دورها سيؤدي
إلـى مجتمـع متــوازن .يمكـن للم ــرأة أن
تشارك في قيادة التغيير فقط من خالل
مشاركتها في الحياة السياسية .وبصفتي
إمــرأة ،أسعـى إلـى التميّــز من خــالل ما
أنجـزه علـى المستــو يـات المهنيــة .اننـي
أدرك التغيير الذي أنشده من خالل عملي
ككاتب ــة .النســاء مثـل الرجــال ،يجــب أن
يكتشفــن مصــدر إبـداعــاته ــن مـن أج ــل
إحداث التغيير والمشاركة في المجتمع.
عندما تحقق المرأة مكانة متساو يـة مع
الرجل  -فيما يتعلق بالحقوق والواجبات
مجتمع
 فإنها سوف تمضي قدما ً نحوٍ
متطور وحياة سليمة.

إن عائلة بدون امرأة عاملة ال تستطيع أن
تتقدم .النساء يمنحن أي قطاع يعملن فيه
خاصيّة معينة بسبب الطبيعة اإلبداعية
للمرأة ،والتي تبتعد عن القسوة والنزاع
والتصادم .كما أن طبيعة المرأة تساعد
الموحد
على بناء الوحدة والشراكة والتعليم
ّ
واألسس المشتركة في مجتمع واحد وفي
إطار سالم اجتماعي .على سبيل المثال،
ننظـم أنــا وزوجــي حـمــالت وإجـتمـاعـات
تسـتـه ــدف اآلبــاء والمــراهقيــن واألزواج،
بالتعـاون مع الكنيسـة وجمعيـة «جــاد»
غيـر الحكوميـة (شبـاب ضـد المخـدرات)
لـزيـادة الوعــي ح ــول الـزواج والعـالق ــات
األسريـة من ناحية ،ومكافحـة المخدرات
واإلدمان من ناحية أخرى .وبصفتي إمرأة
وأم ،فـإن فهـم مخـاوف النسـاء األخريـات
سيـأتي بنتـائــج بنّــاءة .أتمنــى أن تـشـارك
النس ــاء في لبنــان في النشـاط السياس ــي
لتحقيق نتائج أفضل ،ألن تحقيق السالم
هو الطريق إلى إرساء الديمقراطية والحرية.

إن وســائل اإلعـالم والقوانيـن والحمـالت
الدولية ساعدت النساء على تطوير دورهن
في المجتمع .السالم يمنح النساء الفرصة
للدراســة والعمــل ،وبالتــالي يلعبـن دورا ً
تغيـي ــريا ً فـي تـربي ـ ــة األبن ــاء المتعلمي ــن
والمنفتحين مما يسهم في تغيير المجتمع.
بالحديث عن طبيعة المرأة ،فإن طبيعتها
العاطفية هي أداتها من أجل السالم.
إيمان جفال أبو خليل،
مدرّ بة يوغا  -صور

إن تفعيل دور المرأة في المجتمع سيضع
حـدا ً للمعانـاة والممارسـات االستبداديــة
ضدها .ومشاركة المرأة في كل ما يدور حولها
سيساعدها على المساهمة في المجتمع
وإ كمـال «النصف اآلخــر» من المجتمع.
يجــب لس ـمـاح للنســاء بالمشــاركـ ــة فــي
السياسة وصنع القرار ألن ذلك من شأنه
أن يسـاعد المـرأة على تلبيــة احتيـاجـاتهـا
بشـكــل أفض ــل ومنحـه ــا فــرص ـا ً أفـض ــل.
ومشاركة المرأة في عملية بناء المجتمعات
من شأنها أن تح ّد من العنف وإيذاء النساء.

النســاء هـنّ الطـرف األضعف في األوقـات
الصعبــة والنـزاع ــات ،فـإنهـ ــن مه ّمشــات
والقوانين ال تدعمهــن بمــا فيــه الكفـاي ــة.
النساء في لبنان متعلّمات ،ولكنهن ما زلن
يشعرن بالنقص ،إضافة إلى ذلك هناك
بعض العقبات التي تحول دون تمثيـل
المرأة في الحكومة ومجلس النواب .ولكن
كيـف يمكـن ح ّ
ـل المشـاكـل االجتمـاعيــة
المتعلقـة بالمـرأة وسـط غيـاب القوانيـن
التي تدعو الى ّ
حل هذه المشاكل؟ كيف
يمكـن تشـريــع القوانيـن المنـاسبــة دون
إش ـ ــراك الط ــرف المعنـي الــرئيسي فـي
عملية صنع القرار؟ إن عمل المنظمات
غيـر الحكوميــة والمجمـوعــات النسائي ــة
ينبغ ــي أن يك ــون مدعـ ــوم ـا ً بالق ــوانيـ ـ ــن
المناسبـة لتحقيق النتيجــة المرجـ ّوة.
منسقة شؤون المرأة في
زهراء شعيتلي،
ّ
اليونيفيل [ - ]2019صيدالنية في مستشفى
اليونيفيل  -البرج الشمالي

إن إعطـ ــاء الم ـ ــرأة الفــرص ــة للمشــارك ـ ـ ــة
بفعاليّـة في صنـع القـرار السياسـي مـن
شــأنــه أن يــؤدي إلى تغييـر دور الم ــرأة
وتأثيرها على المجتمع .ونظرا ً لطبيعـة
المرأة ،فإنها تستطيع أن تح ّول ثقـافــة
المجتمـع إلى ثقافــة بنــاءة وتنمـويّ ــة .ومن
أجل قيادة هذا التغييـر ،ينبغـي تمثيـل
الم ــرأة على المستــو يــات اإلجتمــاعي ـ ــة
والسـي ــاسيـ ـ ــة والعسك ــري ـ ــة واألمنـي ـ ــة
واالقتصادية والتعليمية واإلنسانية .ومن
خالل تحقيق المساواة ،ستعيش المرأة
في مجتمــع عـادل يحتـرم المســاواة في
الحقوق والواجبات ،مع العلم أن المرأة
والسالم توأمان .إن مشاركـة المـرأة في
صنع القرار السياسي ستضمن تحقيق
قيادة متوازنة لبناء سالم شامل ،تدعمه
قرارات واتفاقات تهدف إلى ّ
حل النزاعات
وحماية المرأة من العنف والتمييز على
أساس النوع االجتماعي.

دور متزايد للمرأة في
القوات المسلحة اللبنانية

ً
أدوارا مختلفة وكان لها
مر التاريخ ،وفي جميع الدول والحضارات ،لعبت المرأة
على ّ
تأثير كبير في المعارك والنزاعات العسكرية ،فالمرأة قادت الجيوش ،وشاركت بشكل
مباشر في المعارك أو قدمت الدعم اللوجستي واإلداري.
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توفّـر اجليو�ش احلديثــة للمـر�أة فر�صـ ًة لتحمـل املزيـد
من امل�س ـ�ؤوليات .يف لبنان� ،أ�صبحت املديريــة العـامـة
للأمن العـام �أول جهـاز �أمنـي يف ال�سبعينيـات ّ
يوظــف
الن�ســاء .ثم حــذت القـوات امل�سـلحـة اللبنانيـة حذوها
يف �أوائل الت�سعينيات.
الأ�سا�س القانوين لتجنيد الن�سـاء يف القـوات امل�سـلحـة
اللبنانية ّمت و�ضعه لأول مرة مبوجب القرار الوزاري رقم
 376ال�صادر يف � 8أيلـول  .1989ويف  9كانون الثاين
 ،1990و�ضعت قيادة اجلي�ش العملية ح ّيز التنفيذ عن
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طريق �إ�صدار مذكرة تدعو الن�ساء اللبنانيات للت�سجيل
كمجندات يف القوات اجلويـة والبحريـة ،ويف املدر�سـة
احلربية ،وال�شرطة الع�سكرية ،واللواء اللوج�ستي ،وفوج
الإ�شارة ولواء احلر�س اجلمهوري.
ويف عـام � ،1992إن�ضمـت � 32إمـر�أة من احلا�صـالت
على �شـهادات علميـة يف طـب الأ�سنان و�إدارة الأعمـال
�إىل الــدورة املختلط ــة الأولـى لل�ضبـاط املتخ�ص�صـني
يف املدر�سـة احلربيـة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وبدء ًا من
عام  ،1994التحقت الن�ساء احلا�صالت على درجات

علميــة يف الطـب وتكنـولــوجيـا املعلومــات واملجــاالت
الإداري ــة يف �صفـ ــوف اجلي ــ�ش بـرت ــب ترواحــت بني
عريـف �إىل معـاون.
ومنذ ذلك احلني ،مل تبـد أ� الن�سـاء اللبنانيـات فقط
بلعــب دو ٍر هــام يف اجلـي ــ�ش ،ولكــن دورهــن �إزداد
مـع مــرور الــوقت ،ولـم يعــد مقت�صــر ًا علـى املهــام
الإداريـ ــة �أو التقنيــة.
القوات امل�سلحة اللبنانية اليوم ،بقيادة العماد جوزيف
عون ،لديها ر�ؤية �إ�سرتاتيجية لناحية تو�سيع دور املر�أة

ب�شكل كبري �ضمن �أق�سـام اجلي�ش املختلفــة ،وذلك يف
�سياق تطوير امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لت�صبح جي�ش ًا حديث ًا.
خالل زيارته �إىل لواء احلر�س اجلمهوري يف � 23شباط
 ،2018قال العماد عـون �إن جتنيد اجلنـود الإناث يف
اجلي�ش «�سي�ستمر من أ�جـل تعزيز دور اجلنـود الإنـاث
وزيادة �أعدادهن يف امل�ستقبل ،على �أ�سا�س �إميان اجلي�ش
بامل�ساواة بني جميع املواطنني وم�شاركتهم مع ًا يف تطوير
البالد والدفاع عنها».
حتظى مبادرة القوات امل�سلحة اللبنانية اجلديدة بدعم
قوي من الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة اللبنانية .رئي�سة
الهيئة الوطنيـة ل�شـ�ؤون املر�أة اللبنانيـة ،كلـودين عــون
روكـز ،قالت �إن الهيئـة تعمل مع قيادة اجلي�ش ووزارة
الدفاع وقوى الأمن الداخلي لو�ضع خطـة عمـل لتنفيذ
قرار جمل�س الأمن الدويل � .1325إ�شارة اىل �أن قرار
الأمم املتحدة � 1325صدر يف  31ت�شرين الأول 2000
ويدعـو الدول الأع�ضاء �إىل زيـادة م�شاركـة املر�أة على
جميع م�ستويات �صنع القرار.
ي�شهد لبنـان قفزة نوعيـة من حيث امل�شـاركـة الن�شطـة
للمر�أة يف �صفوف اجلي�ش .يذكر �أن عدد الن�ساء �إزداد
�إىل �أكرث من � 4000إمر�أة ،وقد ّ
مت جتنيد نحو 2000
منهن يف عـام  2018فقـط ،وه ّـن يتوزعـن على جميع
الوحدات .كما تعمل الن�ساء يف منا�صب قياديـة ،حيث
ت�شغل ثالث منهن من�صب عميد و� 15إمر�أة برتبة عقيد.
ووفق ًا للقـوات امل�سـلحة اللبنانيـة ،هـ�ؤالء الن�سـاء �أثبنت
جناحهن على م ّر ال�سنني يف جميـع املهمـات ،وقـد تـمّ
تعيينهن حتى يف الوحدات القتالية .ومن خالل قدراتهن
وطاقاتهن� ،أ�صبحن قيمة م�ضافة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
داني غفري  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

ميرين أبي شاكر

�إعتمد جمل�س الأمن القرار  1325حول املر�أة وال�سالم
والأمن يف  31ت�شرين الأول  .2000ويعيد هذا القرار
الت�أكيد على �أهمية دور املر�أة يف منع النزاعات وت�سويتها،
ومفاو�ضـات ال�سـالم ،وبنــاء ال�سـالم ،وحفـظ ال�سـالم
واال�ستجابة الإن�سانية والإعمار يف مرحلة ما بعد النزاع.
كما ُيربز قرار جمل�س الأمن الدويل � 1325أهمية م�شاركة
املر�أة على قدم امل�ساواة وامل�شاركة الكاملة يف جميع اجلهود
الرامية �إىل احلفاظ على ال�سالم والأمن وتعزيزهما.
يف عام  2018طلبت رئا�سة جمل�س الوزراء اللبناين من
الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة اللبنانية �أن ت�ضع وتق ّدم ،ولأول
مرة ،خطة العمل الوطنية اللبنانية حول القرار .1325
مريين �أبي �شاكر ،وهي رئي�سة اللجنة التوجيهية امل�س�ؤولة
عن تقدمي خطة العمل ،قالت« :نحن الآن ب�صدد و�ضع
ال�صيغة النهائية مل�سودة خطة العمل الوطنية».
و�أ�ضافت« :الأمر ال يتعلق بالتو�صيات� .إنها خطة عمل
مف�صلة مدتها �أربع �سنوات وتت�ضمن �أهداف حمددة
ّ
ينبغي حتقيقها».

لبنان يعمل
على صياغة
الخطة الوطنية
حول المرأة
و�ضعت اللجنة خطة العمل من خالل نهج ت�شاركي مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين .و�شملت
هذه العملية �ستة اجتماعات خالل ثالثة �أ�شهر حول
م�شاركة املر�أة يف خمتلف جوانب احلياة اللبنانية ،مثل
احلياة العامة والأمن واالقت�صاد.
وت�شمل خطة العمل الوطنية الأن�شطة التي تندرج يف
�إطار خم�س �أولويات ا�سرتاتيجية ،وهي على ال�شكل
التايل :م�شاركة املر�أة يف �صنع القرار على جميع
امل�ستويات ،ومنع النزاعات ،وحماية الن�ساء والفتيات
من العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي ومنعه،
والإغاثة واالنعا�ش ،والأولوية الأخرية تغطي القوانني
التي حتتاج �إىل تعديل �أو �صياغة لتحقيق الأهداف
و�ضمان امل�ساواة يف احلقوق بني جميع املواطنني.
ومبجرد موافقة الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة اللبنانية،
�سيتم �إر�سال هذه اخلطة الوطنية �إىل رئا�سة جمل�س
الوزراء العتمادها.
إيفن أوسوليفان – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

جندية حفظ سالم نيبالية
وأم لطفلين تترك بصمة
في منظور النوع اإلجتماعي
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ً
عامـا،
إيشـوري ثاكــوري ،وعمـرها 32
تركت إبنتيها البالغتين من العمر  6أعوام
وسنتين في بلدها نيبال ،وأتت للعمل
من أجل السالم في جنوب لبنان .األشهر
الثالثة عشر التي أمضتها مع اليونيفيل
في الفترة من تشرين األول  2017إلى
تشرين الثاني  2018مثّ لت مشاركتها
األولى في إحدى عمليات األمم المتحدة
لحفظ السالم ،ومع ذلك تركت بصمتها.

وبف�ضل النقيب ثاكوري وفريقها املتفاين ،كان حفظة
ال�سالم النيباليون فعالني يف تعزيز منظور النوع
االجتماعي عرب جمموعة وا�سعة من الأن�شطة التي
يقومون بها يومي ًا.
فور و�صولها �إىل البعثة� ،أدركت النقيب ثاكوري ،وهي
من�سقة �ش�ؤون النوع االجتماعي يف كتيبتها� ،أن �إدراج
ّ
العنا�صر املتعلقة بالنوع االجتماعي يف الأن�شطة اليومية
�سي�ساعد على حت�سني التفاعل والتوا�صل مع املجتمع املحلي.
النقيب ثاكوري ،وتعمل �أي�ض ًا كم�س�ؤولة رعاية وم�س�ؤولة
عمليات يف الكتيبة ،قالت« :يف املدن والقرى اجلنوبية،
قد تتجنب امل��ر�أة التحدّث عن م�شاكلها مع الرجل ،ال
�سيما �أثناء احلمالت الطبية .لذا ،ف�إن وجود ن�ساء يف
الفريق الطبي ي�ضمن ح�صول جميع �سكان املنطقة على
العالج والرعاية التي يحتاجون �إليها».
و�أ�ضافت ان وجود املر�أة يف الدوريات له �أثر �إيجابي
على مفهوم البعثة من خالل اتاحة املجال للمر�أة يف
املنطقة بالتوا�صل واحل�صول على �إجابات عن الأ�سئلة
التي قد تكون لديها.
يف اليونيفيل ،ومنذ �إن�شاء فريق التقييم /التحليل
والدعم الن�سائي ( )FASTيف ت�شرين الثاين ،2015
حدثت زيادة يف عدد الأن�شطة املجتمعية التي ي�شارك
فيها الن�ساء والأط���ف���ال .وي��ت��ك�� ّون ال��ف��ري��ق امل��ذك��ور
من حفظة �سالم ن�ساء تابعات لليونيفيل ،مدنيات
وع�سكريات على ح ّد �سواء ،يعملن يف منطقة عمليات
اليونيفيل التي تبلغ م�ساحتها  1,060كيلومرت ًا مربع ًا.
تخ�ضع كل امر�أة من �أع�ضاء الفريق للتدريب ،متام ًا
مثل النقيب ثاكوري ،ويبقني على �أهبة اال�ستعداد لأي
مهمة حيثما تكون هناك حاجة �إليهن ،ال �سيما عندما
اجلنوب 19 18

تلتزم اليونيفيل بأعلى معايير
السلوك واإلنضباط
تلتزم اليونيفيل ضـمــان أن يتصرف
أفــرادهــا وفـقـا ً ألعلى معايير السلوك
وحسن السيرة .وكحفظة سالم نفتخر
بما نقوم به ،نلتزم بالتالي:
 أن نعامل سكان لبنان باحترام واجاللفي جميع األوقات.

ال تتوافر لإحدى الوحدات عنا�صر ن�سائية للم�شاركة
يف �أي مهمة.
�أن�ش�أت النقيب ثاكوري مكتب ًا خمت�ص ًا بالنوع االجتماعي
يف الكتيبة النيبالية ي�ضم خم�سة �أفراد ،وو ّزعت كتيبات
�أدرج��ت فيها ما ينبغي وم��ا ال ينبغي للجنود القيام به
على الأر�ض .ومن خالل مبادرتها ،بنت الكتيبة النيبالية
�أي�ض ًا مركز ًا مبوا�صفات مالئمة للم�ساواة بني اجلن�سني.
و�شددت ثاكوري على �أن الوعي حول النوع االجتماعي
حت�سن ال��ت��ع��اون ب�ين حفظة ال�سالم
حت��� ّ��س��ن ،وك��ذل��ك ّ
�أنف�سهم وبني اجلنود من خمتلف الدول ،مما �أوجد بيئة
�صديقة تغ ّذي التعاون والر�ؤية املتبادلني.
من�سقة ����ش����ؤون ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي يف
م��ن ن��اح��ي��ت��ه��اّ ،
رحال ،قالت ان النقيب ثاكوري تع ّرفت على
اليونيفيل ،رنا ّ
االحتياجات املختلفة للن�ساء والرجال ،والفتيان والفتيات،
التي ترتبط �إرتباط ًا وثيقاً بالثقافة والتقاليد املحلية ،مما
ترك الأثر البارز عند القيام مبهام تتطلب فرق ًا خمتلطة.
و�أ�ضافت« :النقيب ثاكوري ا�ضطلعت مبهامها كمن�سقة
ل�ش�ؤون النوع االجتماعي ،وعملت على تعزيز ال��دور
الذي تلعبه الن�ساء يف عمليات حفظ ال�سالم ،و�س ّلطت
ال�ضوء على �إ�سهامات جزء كبري من �سكان املنطقة� ،أي
الن�ساء والفتيات».
جتدر اال�شارة اىل �أن اجلي�ش النيبايل بد�أ جتنيد الن�ساء
يف اخلدمة التقنية يف عام  ،1961ويف عام  2004بد أ�
توظيفهم يف جمال اخلدمات العامة .وحالي ًا ،يوجد بني
�ضباط اجلي�ش النيبايل  156ام��ر�أة يف الفئات العامة
و 183يف القطاعات التقنية� .أما املر�أة التي حتتل املرتبة
الأعلى فت�شغل من�صب عميد ،وتعمل يف القطاع التقني.
هبـه منـذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

 أن نلتزم على الــدوام بأعلى معاييرالسلوك المتوقعة من موظفي األمم
المتحدة.
 أال نع ّرض للخطر أرواح الناس الذيننخدمهم ونحميهم.
 أال نـنـخــرط عـ ـلـى االطـ ــاق ـفـي سلوكيق ّوض االنضباط ويض ّر بسمعة األمم
المتحدة والدول التي نحمل أعالمها.
في حــال الحظتــم وجــود أي سلــوك
يتنافى مع هذه المعايير العالية ،الرجاء
إبالغنا عنه عن طريق اإلتصال بقسم
السلوك واالنضباط اإلقليمي عبر البريد
اإللكتروني unifil-cdu@un.org :أو
عبر اإلتصال باألرقام الهاتفية التالية:
01– 926 215/6/7/8/9
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%5
المساعدة في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان
وإسرائيل
6
تشرين الثاني 2015
مساعدة الحكومة اللبنانية في ضمان سلطتها
الكاملة جنوب نهر الليطاني
1701
4000
هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة ()UNTSO

آلية توظيف المواطنين المحليين في اليونيفيل
اعتبارا من  1كانون الثاني من العام  ،2017بدأ اإلعالن عن الوظائف المخصصة
للمحليين في اليونيفيل عبر الرابط االلكتروني https://careers.un.org
عنـد التقـدم بطلـب لشـغل وظيفة شـاغرة ،تأكد من تقديم طلبـك قبل انتهاء
المهلـة المحـددة والمذكورة فـي اعالن فرصة العمل.
يجـــب أن تكـــون جميــــع الطلبـــات مدرجــــة في ملـــف التاريـــخ الشخصــي
( ،Personal History Profile - (PHPو يمكنكم إنشـاء ملفكم الخاص
عبـر الموقـع االلكتروني  .https://inspira.un.orgكذلك تأكد من أن الوثائق
ً
ربطا عبر .Inspira
الداعمـة ذات الصلة مرفقـة
عنـد التقـدم بطلـب لفرصـة عمـل ،سـوف يخضع الطلـب لعملية فرز مسـبق
بشـكل آلـي ،حيـث تتحقـق هـذه العمليـة مـن المعلومات التـي قمـت بإدخالها
ً
وفقـا لمعاييـر األهليـة المحددة لفرصـة العمل.
فـي طلبـك
سـوف يتـم اختيـار المرشـحين الذيـن يسـتوفون المعاييـر المحـددة لفرصـة
العمـل فقـط ،حيـث سـيتم االتصـال بهـم مـن قبـل قسـم إدارة المـوارد
البشـرية مـن أجـل الخضـوع لتقييـم و /أو مقابلـة علـى أسـاس الكفـاءة.
ستعطى األفضلية للمرشحين المؤهلين من السيدات على قدم المساواة.
ال تتقاضى اليونيفيل أي رسـوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف
(الطلب ،المقابلة ،دراسـة الطلب والتدريب ،أو أية رسـوم أخرى).
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
http://unifil.unmissions.org/jobs

مـن التدريبـات المشتركـة الـى الزيـارات
الطبيـة .سلسلـة جديـدة تبث عبـر محطـات
ّ
وتسلط الضـوء على
التلفزة واالنترنت
تعــاون اليـونيفيــل مـع القـوى األمنيـــة
اللبنانيـة ومنظمات المجتمع المدني لدعم
المجتمعات المحلية والحفاظ على السالم.
يعـرض البرنامج مرتيـن في الشهــر عبــر
الجديد NBN، OTV ،ويوتيوب.

ُيبث باللغة العربية على مدى عشر دقائق
بمعدل حلقة جديدة كل أسبوعين عبر أثير
اإلذاعات التالية :الرسالة ،صوت المدى،
صوت لبنان ،صوت الشعب وراديو دلتا.

أدخل الى موقع unifil.unmissions.org

لمشاهدة وقراءة التقرير اإلعالمي األسبوعي
حـول أحـد األنشطـة التي يزيد عددها علـى
األربعمائة التي تقوم بها اليونيفيل كل يوم
في جنوب لبنان.
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