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المؤتمر اإلقليمي
" تعزيز المساواة بين الجنسين وجندرة اإلستجابة لألزمة السورية في المجتمعات المضيفة في لبنان واألردن والعراق"
عقد المنتدى اإلقليمي " تعزيز المساواة بين الجنسين وجندرة اإلستجابة لألزمة السورية في المجتمعات المضيفة في لبنان
اليوم ُ ،
واألردن والعراق " تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي  ،لبنان .تم تنظيم المنتدى اإلقليمي
في إطار مشروع " تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة في لبنان
واألردن والعراق " بتمويل من االتحاد األوروبي  ،من خالل الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السورية
(صندوق مدد).
يتوج هذا المنتدى نشاطات المشروع الذي تم إطالقه في  1أيلول  ،2018حيث يوفر منبرا مشتركا للحوار وتبادل الخبرات وأفضل
ّ
الممارسات في تلبية احتياجات النساء الالجئات السوريات والنساء المستضعفات من المجتمعات المضيفة في الممارسة وعلى مستوى
السياسة .يهدف المشروع الى تحسين سبل العيش  ،والوكالة والحماية القانونية واالجتماعية للنساء الالجئات والنازحات السوريات
وكذلك للنساء في المجتمعات المضيفة في لبنان  ،والعراق  /إقليم كردستان وفي األردن .يلبي المشروع االحتياجات الفورية للنساء
المستضعفات والوصول بهذه اإلحتياجات إلى مستوى السياسات :مثل حاجة النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع اإلجتماعي للحصول على مساحات آمنة  ،والدعم النفسي  ،ومعلومات عن حقوقهن  ،وكذلك االستشارات القانونية ؛ الحاجة إلى
الحصول على وﻇائف الئقة ّ
ليكن قادرات على قيادة حياتهن .وإلى جانب االستجابة الطارئة  ،ستدعم مجموعة من إجراءات السياسات
وحمالت التوعية اإلنجازات التي تحققت في مجال المساواة المبنية على النوع اإلجتماعي على الصعيدين المحلي والوطني.
حضر المنتدى وزراء ونواب وسفراء وأمناء عامون وممثلون عن المنظمات الدولية والوطنية والتحالفات من لبنان والعراق واألردن.
في كلمته ،أكد دولة الرئيس سعد الحريري "هناك بعض القوانين التي يجب تعديلها لمصلحة المرأة ،إنه عام  2019من العار أننا ما
زلنا نناقش هذه القضايا كما لو كانت تتطلب مناقشات .تلك القضايا ال مفر منها .أنا مستعد لفعل المستحيل حتى يتم منح المرأة حقوقها".
ورحّبت معالي الوزيرة السيدة فيوليت خيرهللا الصفدي ،وزارة الدولة لشؤون التمكين اإلقتصادي للنساء والشباب "بانعقاد المؤتمر في
بيروت" ،وأشارت الى ان هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الوصول الى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات
والمجتمعات المضيفة في لبنا واالردن والعراق .،ونضيء وال ّ
شركاء اليوم على المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان الّذي
تستضيفه وزارة الدّولة لشؤون التّمكين اإلقتصادي للنّساء وال ّ
شباب ،والّذي سنسعى من خالله إلى تعزيز المساواة ،ودعم اإلحتياجات
العاجلة للنساء األق ّل فرصا بال ّ
شراكة مع ك ّل الجهات المعنيّة وصانعي السّياسات ،بهدف تشكيل استجابة أكثر فاعليّة على أرض الواقع".
وشددت على أن "المرأة ّ
الالجئة ستعود حتما إلى أرضها ووطنها وسنتأكد من أنها ستعود متم ّكنة منتجة تستطيع المساهمة في إعادة
بناء بلدها وبالتّوازي مع تمكين المرأة في المجتمع المضيف".
أضافت سعادة السفيرة السيدة كريستينا السن  ،رئيسة وفد االتحاد األوروبي في لبنان " ،يجب أن تتمتع النساء والفتيات بفرص متساوية
مع الرجال .إنه ليس الشيء الصحيح الوحيد الذي يجب القيام به  -إنه الشيء الذكي الذي يجب القيام به .ولن يتم تحقيق تنمية مستدامة
حقا واستقرار طويل األجل إال إذا تمتعت النساء والفتيات باالحترام الكامل لحقوقهن األساسية  ،وبفضل إنشاء المرصد الوطني للمساواة
بين الجنسين المستضاف من قبل وزارة الدولة لشؤون التمكين اإلقتصادي للنساء والشباب  ،يضمن االتحاد األوروبي أن تكون أعمالنا
مستدامة وطويلة األمد" .

أكدت السيدة بوريانا جونسون ،المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية األورومتوسطية "،ضرورة اتباع نهج مزدوج واستجابة مشتركة
ألزمات الالجئين الطويلة  ،حيث تتحمل كل من الالجئات والنساء في المجتمعات المضيفة العبء بشكل متفاوت".
خالل الجلسة األولى  ،ناقش الوزراء وممثلو الوزارات استراتيجيات الحماية االجتماعية والقانونية والتمكين االقتصادي ألكثر النساء
ضعفا .حيث أكد معالي الدكتور ريشار كويومجيان  ،وزارة الشؤون االجتماعية  ،لبنان "لقد وضع لبنان القضاء على التمييز وتحقيق
المساواة بين الجنسين في أولى أولوياته،ويسعى الى تحقيق هذا الهدف في إطار مقاربة تنموية شاملة إنسجاما مع "أجندة التنمية
المستدامة .""2030
أكد سعادة السيد حميد الغازي  ،األمين العام لمجلس الوزراء في العراق  ،ممثال بالدكتور ابتسام عزيز " ،على أهمية التعاون بين
القطاعات في معالجة األزمات  ،وأشار إلى تجربة العراق في تطوير التطبيق واإلبالغ عنه من خالل خطة العمل الوطنية للقرار
 1325حول المرأة والسالم واألمن  ،والتي تم في إطارها تقديم خدمات شاملة لالجئات والنساء في المجتمع المضيف المحتاج".
وشدد السيد أحمد مساعدة  ،إدارة السياسات والتعاون الدولي  ،وزارة العمل  ،األردن " خطة االستجابة االردنية لألزمة السورية ،تعد
نهج استراتيجي للتعامل مع ازمة اللجوء السوري من خالل تنفيذ مشاريع تنموية وانسانية من قبل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع
المدني األردني ،وقد تم انشاء وحدة ادارية في وزارة العمل معنية بتنظيم وتسهيل وصول الألجئين السوريين الى سوق العمل".
خالل الجلسة الثانية  ،قدمت المبادرة النسوية األورومتوسطية وشركاء االتحادات نتائج تقرير خط األساس اإلقليمي  ،الذي يوضح
الوضع الحالي في لبنان واألردن والعراق  ،فيما يتعلق بالقدرات الحالية  ،وتقديم الخدمات واألطر القانونية  ،بما في ذلك االحتياجات
المحددة للنساء الالجئات السوريات ونساء المجتمعات المضيفة  ،وتحديد الثغرات وتقديم التوصيات بشأن الطريق إلى األمام.
في لبنان تتشارك المبادرة النسوية األورومتوسطية مع منظمة كير الدولية ومنظمة العمل القانوني باإلضافة الى التجمع النسائي
الديمقراطي اللبناني ،في العراق تتشارك المبادرة مع جمعية نساء بغداد ومنظمة تمكين المرأة ،وفي األردن تتشارك المبادرة مع مركز
تطوير األعمال ومركز تمكين للدعم والمساندة.
نبذة عن الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السورية (صندوق مدد):
منذ إطالقه في ديسمبر  ، 2014تم تقديم جزء كبيرة من المساعدات الغير اإلنسانية التي يقدمها االتحاد األوروبي إلى البلدان المجاورة
لسوريا من خالل الصندوق االستئماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي استجابة لألزمة السورية  ،صندوق "مداد" التابع لالتحاد األوروبي.
يقدم الصندوق االستئماني استجابة أكثر اتساقا وتكامال للمعونة األوروبية لألزمة ويعالج بشكل أساسي االحتياجات االقتصادية
والتعليمية والحماية واالجتماعية الطويلة األجل لالجئين السوريين في البلدان المجاورة مثل األردن ولبنان وتركيا والعراق  ،ويدعم
المجتمعات المحلية المجهدة بشكل كبير.

