
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیان صحفي 
 

األمم المتحدة في لبنان تطلق صندوقاً لدعم منظمات حقوق المرأة لتعزیز مشاركة المرأة في 
 عملیة االستجابة والتعافي من انفجار مرفأ بیروت 

 
مع األمم المتحدة في لبنان عن  التعاون ب "صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني"أعلن  - ]2021، یونیو/حزیران 11بیروت، [

 -بیروت  مرفألتعزیز مشاركة المرأة في عملیة االستجابة والتعافي من انفجار شعبیة ة العلى مستوى القاعدإطالق ستة مشاریع 
 في لبنان. "صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني"  ـإلى جانب اإلطالق الرسمي ل

أداة تمویل مرنة وسریعة تدعم التدخالت عالیة الجودة لتعزیز قدرة النساء المحلیات   ھو  "والعمل اإلنسانيصندوق المرأة للسالم  "
. وبدعم من  األساسیةواغتنام فرص بناء السالم  في جمیع أنحاء العالم لمنع الصراع واالستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ

 1 المرأة.  تدعم حقوق منظمات محلیة في لبنان التمویل لستِ  "اإلنساني صندوق المرأة للسالم والعمل" وفر، سیحكومة ألمانیا

عواقب وخیمة على المدى الطویل.  إلى    ، باإلضافةإلى خلق احتیاجات إنسانیة فوریة كبیرة  2020آب/أغسطس    4أدى انفجار مرفأ بیروت في  
ألسر التي تعیلھا نساء والتي تعیش في اكبیر من  عددوجود  ،من منظور المساواة بین الجنسین النفجار مرفأ بیروت التحلیل السریع أظھر

ن  أن األسر التي تعیلھا نساء، وكبار السن، والالجئو  التقییم . ووجدالمسنات عدد كبیر من النساء وجود المناطق المتضررة من االنفجار، و 
بشكل خاص للفقر وانعدام   ات/ون معرض  امالت المھاجرات والعنساء مجتمع المیم عین  ، واألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، ووالالجئات

  المنازل موارد أقل إلعادة شراء أو استبدال الممتلكات التالفة أو المدمرة (بما في ذلك الوثائق)، وإعادة بناء  ن/األمن الغذائي ألن لدیھم
زیادة المشاركة الھادفة للنساء  المتضررة (غالبًا ما تكون مستأجرة)، وشراء المواد الغذائیة واألساسیة. وأوصى التقییم، من بین أمور أخرى، ب 

 والفئات المھمشة في صنع القرار لتصمیم وتنفیذ وإدارة وتقییم جھود االستجابة والتعافي الوطنیة والدولیة. 

كز اختیار منظمات حقوق المرأة الست على  ترفي لبنان، الشعبیة مستوى القاعدة الصغیرة على بھدف تعزیز قدرات المنظمات النسائیة 
ت الوطنیة والمحلیة التي تقودھا نساء أو التي تُعنى بحقوق المرأة أو الّنسویة أو منظمات المجتمع المدني ذات السجل الحافل بالعمل  المنظما

  الصغیرة ومنظمات المجتمع المحلي.الشعبیة على مستوى القاعدة بتنوعھن، وال سیما استھداف المنظمات  مع النساء والفتیات

لمنظمات الست التي تقودھا ا  نھنئ"ومنسقة الشؤون اإلنسانیة  المنسقة المقیمة    ،بة المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنانقالت نجاة رشدي، نائ 
خالل  طلیعة  الفي  كّن  نساء لبنان    إن"وأضافت  ".  إلحداث تغییر تحویلي في لبنان  للغایة  وجبارةنساء والتي ستنفذ مھمة صعبة ولكن ضروریة  

مبادرات صنع السالم األخرى. ویجب   كما وخالل ،ویة في مرفأ بیروتا في أعقاب التفجیرات المأس ةاإلغاث جھود الجھود اإلنسانیة والقیام ب 
المرأة للسالم والعمل  صندوق . إن یتم إھمال أحدبحیث ال الریادي وتعزیزه إذا أردنا تحقیق انتعاش عادل ومنصف  ناالعتراف بدورھ

دلیل واضح على التزامنا المستمر، جنبًا إلى جنب مع شركائنا القدامى، لتكثیف الدعم للقیادة النسائیة على جمیع  في لبنان ھواإلنساني 
 " قرارات. الالمستویات، ال سیما في األماكن التي تتطلب اتخاذ 

تنوعة من األسالیب، بما في ذلك  من خالل عمل المنظمات المختارة، سیدعم الصندوق مشاركة المرأة في عملیة التعافي من خالل مجموعة م
وسائل التواصل االجتماعي   من خالل، وكذلك المناصرة والنقاشاتتحسین إدارة الكوارث العامة، وإنشاء لجان ومنصات نسائیة للحوار 

 . 2022وتنتھي بحلول آب/أغسطس  2021المشروع في حزیران/یونیو  نشاطاتوالفن واألكادیمیا. من المتوقع أن تبدأ 

 
1 Details on the six organizations can be found below  

https://wphfund.org/
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2021/02/rga%20-%20arabic%20report%20_%20feb%2022-sm.pdf?la=en&vs=4214


 
 
 
 
 
 
 
 

  في  محور الفي االستجابة ألزمات البالد العدیدة. لقد كّن   الفتةا أدوارً  اتاللبنانی  النساء "لعبت قال سعادة سفیر ألمانیا في لبنان أندریاس كیندل 
دن العدید من مجموعات المجتمع  قُ  قدغاثة التي أعقبت انفجار بیروت، و في جھود اإل اأساسًی ا لعبن دورً في لبنان، و یة حركات االحتجاجالت 

مع "صندوق   قدراتھا"من خالل توحید وأضاف ھمشات في العدید من عملیات صنع القرار". یزلن یجدن أنفسھن مُ  لمالمدني. ومع ذلك، 
ا، تأمل ألمانیا دعم الناشطات وتزویدھن باألدوات الالزمة  المرأة للسالم والعمل اإلنساني" في لبنان والمنظمات الرائعة التي تم اختیارھ

   للنجاح."

 
 

 المنظمات غیر الحكومیة المختارة:  عن
 

الحقوق القانونیة والدعوة  حول   يغیر حكومیة تعمل مع الفئات المھمشة لزیادة الوعلبنانیة ھي منظمة  "نواة للمبادرات القانونیة"
دراسة حول مدى نجاح برامج التعافي التي تلقت التمویل في أعقاب  سیطلق  ،  "المرأة بتفرق بلبنان"المقترح،  ا  مشروعھ  لإلصالح القانوني.

 تمویلالالتأثیر على  ب المحصلة  نتائج الدراسة والتوصیات القادمة في    قومانفجار بیروت في تعزیز مشاركة المرأة في عملیات صنع القرار. ست 
 قائم على النوع االجتماعي الحاجة إلى نھج شامل    حوللنساء والفتیات، من خالل زیادة الوعي  ا  شملی   ھأن   من  والتأكدالتعافي  المستقبلي الخاص ب 

تغییر السیاسات الضروریة على مستوى الجھات المانحة  تؤدي إلى  في جھود التعافي، وتحدید الفجوات في الممارسات الحالیة والدعوة لتدابیر  
 المدني. ومنظمات المجتمع

 
، وتقوم بحمالت  یةشطاالفن والن بین  تقاطع ال على مستوى تعمل  یریة والكو ھي منظمة غیر حكومیة للفنون النسویة لفنانین" ل  مالذ "
من خالل الفنون والثقافة والمساحات اإلبداعیة مثل المھرجانات والمعارض  مجتمع المیم عین حقوق المرأة ولمناصرة مبادرات و

أصوات النساء   وإعالء منصات تشاركیة وسیاسیة وثقافیة إلشراك  األغلبیة المھمشة"  صوت "رفع المقترح  ا سیوفر مشروعھ والفعالیات.
  على المدى الطویل   السیاسیة من خالل خلق مساحات للحوار بین المجتمعات والتواصل والتعاون  ن/والمجتمعات المھمشة وتعزیز مشاركتھم

 ثالث مدن رئیسیة في لبنان. فيبین النساء/الناشطات  
 

تعمل على تعزیز وجود الشابات والفتیات في المناصب القیادیة وتحقیق  على مستوى القاعدة الشعبیة ھي مجموعة نسویة  "مایل-في"
: القصص  بیروت  نفجارإ"  ایھدف مشروعھ  .يأصوات النساء والفتیات وحضورھن في الفضاء اإلعالم  رفع واة بین الجنسین من خالل  المسا 

أصوات النساء   رفعإلى استخدام مساحات وسائل اإلعالم التقلیدیة واالجتماعیة ل ،"غیر المرویة للنساء والفتیات ودورھن في التعافي
والدعوة إلدماج المرأة في عملیات صنع القرار وخطط    التحفیزوالفتیات في لبنان، وتوثیق مساھماتھن في جھود بناء السالم والتعافي من أجل  

وسائل اإلعالم    مراجعةنب ورشة عمل حول  ا،  إلى جنساءمحتوى یتعلق بقصص الو  الجودة  ةعالی مواد توثیقیة    نتاجإعاش الوطنیة. سیتم  ت االن 
 . وبناء القدرات

 
بیتي" ھي منظمة غیر حكومیة مقرھا بیروت تركز على التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المستدامة من خالل بناء    رجیأوب  "جمعیة

ً  القدرات وتمكین المجتمعات المحلیة، إدارة  ومساءلة ال"مشاركة المرأة في  ایھدف مشروعھ األطفال والفئة الشابة والنساء. وخصوصا
، إلى تعزیز مشاركة المرأة في عملیات الحوكمة وبناء السالم بین المجتمعات المحلیة ومقدمي الخدمات العامة في منطقتین الكوارث"

  األقرب األكثر تضرًرا أو ھّن  وھؤالء النساءلعمل معھا بغیة امتضررتین من انفجار بیروت. حدد المشروع ثالث مجموعات من النساء 
أو  /یدرن أعمالھن الخاصة و واتيالنساء اللو ،یعشن بمفردھن لواتيال المسناتفجار بیروت، بما في ذلك النساء ان مكان حدوث  إلى اجغرافًی 
والناشطات في الخطوط األمامیة اللواتي اتخذن مبادرات إلنقاذ حیاة الناس وتقدیم العون و/أو جمع التبرعات.  أسرھن، یعلن اللواتيالنساء 

 المنظمات غیر الحكومیة المحلیة لمواجھة تحدیات المجتمع وتحسین إدارة الكوارث.  نمالنساء المشروع ھذا وسیمكن 
 
متاحة  مدنیات" ھي منظمة غیر حكومیة لبنانیة تعمل على خلق مجتمع أكثر عدالً وشموالً ودیمقراطیة في لبنان، حیث تكون السیاسة "

حیاء|نساء  إ"إعادة  ا"، یھدف مشروعھ) زوند(أ الجمعیة الوطنیة للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة بالشراكة مع " لنساء والفئة الشابة.ل أكثر
المشاركة في العمل اإلنساني وكذلك في صنع    ما یعني  في إلى معالجة التھمیش الحالي للمرأة      ")م، التمكین والتشبیك نسائي المنّظال(الحراك  

المرأة زیادة تمثیل ل إتاحة المجالالتمكین وعلى مبادرات. من خالل إنشاء اللجان النسائیة، سیعمل المشروع على للتخطیط الالقرار المحلي و
الح  ومشاركتھا في التخطیط المحلي الرسمي وغیر الرسمي، وصنع القرار، وجھود بناء السالم التي تقوم بھا البلدیات وأصحاب المص

 . األخرى
 



 
 
 
 
 
 
 
 

كومیة لبنانیة تعمل على حمایة حقوق النساء واألطفال، ال سیما الفئات الضعیفة والمعرضة لخطر العنف  "دار األمل" ھي منظمة غیر ح
للنوع االجتماعي في  المراعیة  التدخالت ومقدمي الخدمات لتعزیزالضعیفة "إنشاء حوار بین المجتمعات  ایھدف مشروعھ واالستغالل.

وصول إلى الخدمات وخلق مساحات آمنة  تحسین الللتأثیر على  بقیادة نسائیةإلى إنشاء وتمكین مجموعة  المناطق المتأثرة بانفجار بیروت"
امرأة في جلسات توعیة بھدف اختیار مجموعة أساسیة مؤلفة من   50للنساء المستضعفات في برج حمود وسن الفیل. ستشارك مجموعة من  

وإنشاء آلیة حوار مع مقدمي  ھذه النساء وتقییم احتیاجات مجتمعاتلمسح ات الالزمة نساء. وسیتم تزوید المجموعة األساسیة بالمھار 10
 المنطقة.  فيالخدمات  

 
*** 

 عن صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني:
 
لدعم مشاركة المرأة في بناء السالم والعمل   اً المخصصة حصر" ھو آلیة التمویل العالمیة الوحیدة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني"

أداة تمویل مرنة وسریعة تدعم التدخالت عالیة الجودة لتعزیز قدرة النساء   وھ "صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني"اإلنساني. 
الرئیسیة. "صندوق المرأة للسالم والعمل   المحلیات على منع الصراع واالستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ واغتنام فرص بناء السالم

اإلنساني" ھو شراكة مبتكرة بین الدول األعضاء واألمم المتحدة والمجتمع المدني، مع تمثیل جمیع أصحاب المصلحة في مجلس التمویل  
اإلنساني" وتضمن التنسیق لتنفیذ صندوق المرأة للسالم والعمل " سرّ  أمانةعلى مستوى  دعم ال "ھیئة األمم المتحدة للمرأة"العالمي. توفر 

ً حالی ـ"صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني"  قرارات مجلس التمویل. تشمل الجھات المانحة ل سترالیا والنمسا وبلجیكا وكندا وإستونیا و : أا
والنرویج وإسبانیا والسوید والمملكة  ) وألمانیا وإیرلندا والیابان ولیختنشتاین ولیتوانیا وھولندا "سبوتالیت"واالتحاد األوروبي (مبادرة  

  58 حشدقد  دولة مؤھلة و 25دولة من أصل  22المنظمات النسائیة المحلیة في صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني" "یدعم المتحدة. 
التي تقودھا نساء والتي تعمل في حاالت النزاع  التي تدعم حقوق المرأة و على مستوى القاعدة الشعبیةللمنظمات ملیون دوالر أمریكي 

 . والطوارئ اإلنسانیة

http://wphfund.org/

