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 اختیار منظمات لبنانیة للدخول في شراكة مع منظمة عالمیة رائدة في مناصرة المساواة الجنسانیة  

جنسانیة وصحة تم اختیار خمس من منظمات المجتمع المدني التي تتركز أعمالھا على المرأة وتقع في لبنان للحث على المساواة ال 
 الفتیات والنساء وحقوقھن في السیاقات اإلنسانیة

 
وھي منظمة عالمیة رائدة في مناصرة المساواة الجنسانیة وصحة  - Women Deliverأعلنت  – 2019مارس  13نیویورك،  

لبنان، والتي تم اختیارھا للمشاركة في  المجتمع المدني التي تركز على المرأة عن خمس منظمات من -الفتیات والنساء وحقوقھن 
 Women" (برنامج المناصرة اإلنسانیة). تعلم منظمة Humanitarian Advocates Programالبرنامج الجدید للمنظمة، "

Deliver  سبین وتتمتع األشخاص المناالتواصل مع أن منظمات المجتمع المدني التي تتركز أنشطتھا على المرأة وتكون على
بالوصول إلى المنصات والموارد المناسبة، یمكن أن تعجل من معالجة األزمات اإلنسانیة التي تتضرر منھا الفتیات والنساء. 

الخاص بمنظمة  Humanitarian Advocates Programوللمساعدة في إظھار طاقاتھن وإمكانیاتھن، ینطلق في لبنان برنامج 
Women Deliver  ومركز مرسى ، جمعیة تنظیم األسرة في لبنان للعمل على التنمیة وتمكین األسرةالمشاركین: مع خمسة من

 .والنساء اآلن من أجل التنمیة، )RDFLالتجمع النسائي الدیمقراطي اللبناني ( ،المنظمة اإلنسانیة للمرأة الفلسطینیة، للصحة الجنسیة
 

ووضع البرامج  نفي المجال اإلنساني على التدریب والموارد للمساعدة في نشر خبراتھتعملن  لواتيالالمناصرات ستحصل 
على المساعدة الفنیة سواء  Women Dilever. وستشتمل الفرص التي تقدمھا نوالسیاسات واالستثمارات التي تؤثر في مجتمعاتھ

 ي، وعلى فرص للتحدث عن المراحل المحلیة والدولیة، وعلى بعثة ألحدوالتواصلاإلنترنت بشأن المناصرة  عبرالشخصیة أو 
، وھو أكبر مؤتمر في العالم للمساواة الجنسانیة وصحة 2019لعام  Women Deliverمنظمة لحضور مؤتمر عن كل  تممثال

 یونیو. 6إلى  3من بكندا  الفتیات والنساء وحقوقھن ورفاھیتھن، والذي من المقرر انعقاده في فانكوفر
 

"إن منظمات المجتمع المدني التي تتركز أنشطتھا على  :Women Deliverالتنفیذي لمنظمة  ةالمدیر/ةإیفرسن، الرئیسكاتیا تقول 
 Humanitarian Advocates: "تم إنشاء برنامج ابقولھوتكمل المرأة ھي أبطال تعمل في صمت في المجاالت اإلنسانیة". 

Program  الخاص بمنظمةWomen Deliver  لیساعد على إعالء صوتھا للوصول إلى الجماھیر الوطنیة والعالمیة التي تحتاج
 إلیھا من أجل تحفیز تغییر وتأثیر مستدام في المجتمعات". 

 
لبنان، في دم في مجال صحة الفتیات والنساء وحقوقھن وتقوم كل منظمة من المنظمات المختارة بقیادة الجھود في المساعدة على التق

وكذلك الالجئات السوریات والفلسطینیات. وكمجموعة واحدة، قامت بالفعل ھذه المنظمات بدفع التقدم بشكل ملموس في نطاق واسع 
ومزدوجي المیول الجنسیة  للسحاقیات ومثلیي الجنسمن القضایا، والتي تشمل الصحة الجنسیة واإلنجابیة والحقوق، وحقوق 

 ، والعنف الجنسي، والمشاركة السیاسیة.   )LGBTQ(كویریین/ات أو أحرار الجنسن والجنس عابري/اتوال
 

"من مؤتمر القمة العالمي في المجال :.Women Deliverللمناصرة اإلنسانیة في منظمة  ىأول ةمارسي ھیرش، مدیرتقول 
متناول  ، یوجد اتفاق دولي متزاید على وجوب إتاحة المزید من السلطة والتأثیر والتمویل فيGrand Bargainاإلنساني إلى اتفاقیة 

الجھات الفاعلة في المجاالت اإلنسانیة، وخاصة تلك التي تركز على الفتیات والنساء". وتستطرد قائلة، "یھدف ھذا البرنامج إلى 
القیام بھذا الدور بالتحدید من خالل ضمان وجود منظمات المجتمع المدني التي تعمل في أنشطة المرأة والمجاالت اإلنسانیة على 

 لقرار وأن یكون لھا صوت مسموع".طاولة صانعي ا
 

بسبب األوضاع اإلنسانیة  Women Deliverالخاص بمنظمة  Humanitarian Advocates Programتم تدشین برنامج  
، وھو ما یشكل ربع عدد لبنان حالیًا أكثر من ملیون الجئ مسجل لدیھویستضیف شطة والمتنوعة. االمستمرة والحركة النسائیة الن

% من عدد الالجئین، لكن ال تزال العدید 80السكان، ویمثل ھذا أعلى كثافة سكانیة من الالجئین في العالم. وتشكل النساء واألطفال 
 من احتیاجاتھم لم تُلَب فیما یتعلق باالستجابات اإلنسانیة التقلیدیة. ولم تدخر منظمات المجتمع المدني التي تركز على المرأة، جھًدا

سد الثغرات، وذلك من خالل إنشاء عیادات رعایة صحیة، وتوفیر مساحات آمنة للنساء، وتوفیر فرص كسب الرزق،  للعمل على
 وضمان الحصول على خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة وغیرھا.
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، إحدى المنظمات البرنامج في جمعیة تنظیم األسرة في لبنان للعمل على التنمیة وتمكین األسرة  ةسیسیلیا شامي، مدیرتقول  
لتعزیز المناصرة لدینا وتسلیط  Women Deliver"نتطلع لھذه المشاركة مع منظمة  :الخمس التي تم اختیارھا في البرنامج

 الضوء على أعمالنا في المساواة الجنسانیة والصحة اإلنجابیة والجنسیة، لیس في لبنان فقط ولكن على المستوى العالمي أیًضا". 
 

وضع أعمال لجنة "على ھامش في نیویورك ، Women Deliverا ایفرسن بھذا اإلعالن الیوم في فاعلیة تستضیفھا ت كاتیأدل
على الجمع بین الجھات الفاعلة على  ”?Does Humanitarian Aid Need a Feminist Facelift“. عملت الفاعلیة،  "المرأة

 بغیة مشاركة الحلول إلنشاء منظومة إنسانیة یكون تركیزھا على الفتیات والنساء. المستوى المحلي والوطني والعالمي
 
 انضمت كل المنظمات الخمس إلى الفاعلیة، سواًء بشكل شخصي أو افتراضیًا لمشاركة أعمالھا. 
 

ھي من أقدم المنظمات العاملة في نشر LFPADE (( جمعیة تنظیم األسرة في لبنان للعمل على التنمیة وتمكین األسرة  •
والمعلومات الخاصة بذلك في لبنان. تقوم ھذه الجمعیة بتوفیر خدمات الصحة  تنظیم اآلسرةسبل الوصول إلى خدمات 

 في جمیع أنحاء الدولة، مع التركیز على النساء والشباب، ویشمل ذلك الالجئین.  اإلنجابیة، والمناصرة، والدعوة المجتمعیة
 

للسحاقیات ومثلیي ھو منظمة تقع في بیروت توفر خدمات الصحة الجنسیة وخدمات مالئمة  مركز مرسى للصحة الجنسیة •
بتكلفة منخفضة ودون  )LGBTQ( نسن وكویریین/ات أو أحرار الجنسالجنس ومزدوجي المیول الجنسیة والعابري/ات الج

لعمال الوافدون، واألشخاص الذین ال تمییز. یقدم المركز الخدمات ألي شخص یدخل إلیھ، بما في ذلك الالجئون، وا
 یحملون وثائق.

 
ھي واحدة من المنظمات القلیلة التي تقدم الخدمات للفتیات والنساء الفلسطینیات في  المنظمة اإلنسانیة للمرأة الفلسطینیة •

بیة قبل وبعد الوالدة، وفحوصات سرطان الثدي، وخدمات لبنان. تدیر المنظمة عیادة صحیة متخصصة في الرعایة الط
 . المكتسبة في المجتمع المتعلقة في تنظیم اآلسرةاالفكار الصحة الجنسیة واإلنجابیة األخرى، كما تعمل على القضاء على 

 
تعد واحدة من أقدم المنظمات النسائیة غیر الطائفیة في لبنان. وتتركز  )RDFLالدیمقراطي اللبناني (التجمع النسائي  •

 جھودھا األساسیة حول المناصرة على سیاسة التغییر، وال سیما حول الحقوق الجنسیة، والعنف المنزلي، والزواج المبكر. 
 

ھي منظمة سوریة بإدارة نسائیة وتركز على تمكین المرأة وتعزیز مشاركتھا وحمایة  ن أجل التنمیةالنساء اآلن م •
وتنشر الالجئات في لبنان وسوریا. وتستخدم المنظمة المناصرة واألبحاث إلعالء صوت الفتیات والنساء السوریات 

 األبحاث حول آثار الحروب والنزوح من الناحیة الجنسانیة.
 

 .   ھنانكم االطالع على بیان أكثر تفصیالً لكل منظمة من یمك 
 

### 
 

ھي جھة مناصرة عالمیة رائدة تدافع عن المساواة الجنسانیة وصحة الفتیات  Women Deliver: Women Deliverحول منظمة 
في حیاة الفتیات والنساء حول العالم. ونحن  -السیاسي والمالي  -والنساء وحقوقھن. وتثمر جھودنا نحو المناصرة عن االستثمار 

بالمساواة بین الجنسین. ونحن نرى نتائج ملموسة.  نجمع األدلة والشھادات ونستخدمھا ونوحد األصوات المختلفة لتحفیز االلتزام
وترسیًخا للصحة الجنسیة واإلنجابیة، نؤید حقوق الفتیات والنساء في شتى جوانب حیاتھن. ونعلم أن االستثمار في الفتیات والنساء 

 سیجلب التقدم للجمیع.
 

المدني التي تركز على المرأة، حیث یتم التغاضي غالبًا عن ونحن نقدم من خالل مناصرتنا اإلنسانیة دعًما مباشًرا لمنظمات المجتمع 
دور المرأة القیادي أثناء حاالت الطوارئ وأعقابھا. ونساعد على تعزیز صوت المرأة وإعالئھ من خالل الفرص التدریبیة وفرص 

 Humanitarian Advocatesامج التحدث، وربطھا بالمناقشات الدولیة والمحلیة التي لھا تأثیر على أعمالھا وحیاتھا. ویعد برن
Program   .مدعوًما من الحكومة الكندیة 

 
 WomenDeliver.@وتابعنا على تویتر  womendeliver.org/humanitarianاعرف المزید على 
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